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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

 

Новото качествено състояние на Комуникационно-информационната 

система е резултат от съвременни концепции за прилагането на въоръжена 

сила, а именно „да видиш пръв, да разбереш пръв, да действаш пръв, да 

постигнеш целта пръв”. Появяват се и нови структури на бойното поле 

включващи безпилотни, роботизирани и управляеми системи и сензорни 

мрежи. В резултат на интеграцията на всички тези елементи чрез 

Комуникационно-информационната система, въоръжените сили придобиват 

способности и потенциал многократно надхвърлящи сумарния потенциал на 

всяка част от „бойното поле” по отделно, както и действия определени в тези 

условия като „мрежово-центрични” или „мрежово – свързани” операции. 

Темата е актуална поради това, че към настоящият момент не е 

изследван проблемът свързан с усъвършенстване на мрежовите ресурси в 

мрежово – центричните операции. Деветдесетте години на миналия век се 

характеризират с широкото навлизане на информационната парадигма в 

концепциите на системите за сигурност. Широкото разпространение на 

информационните технологии и тяхното засилващо се влияние и значение 

във всички области на дейност на обществото показва необходимостта от 

обединяването на усилията и интегриране на системите за сигурност на 

страните под единен флаг.  

 

ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Целта на дисертационния труд е на базата на анализа на специфичните 

особености на мрежово – центричните операции да се предложат способи и 

технически средства, както и инструментариум за усъвършенстване 

управлението на мрежовите ресурси на КИС на командването и управлението 

на тактическо формирование в условията на провеждане на мрежово-

центрична операция.  

 

ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Обект на изследване са комуникационно – информационните системи 

на тактическо формирование, участващо в мрежово – центрични операции; 

Предмет на изследването са мрежовите ресурси, необходими за 

изграждането на комуникационно – информационните системи на тактическо 

формирование, участващо в мрежово – центрични операции и 

усъвършенстване на тяхното управление за удовлетворяване на изискванията 

поставени от системата за командване и управление. 
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

 Анализ на мрежово–центричните операции и изискванията към 

тяхната комуникационно–информационна поддръжка; 

 Анализ на съществуващите структури на комуникационно–

информационната система на тактическо формирование и дефиниране на 

структура на КИС на формированието, удовлетворяваща изискванията към 

КИП на системата за командване и управление, в условията на провеждане на 

мрежово–центрични операции; 

 Избор на множество критерии за оценяване на качеството на 

услугите (QoS), удовлетворяващи изискванията на потребителите на услуги в 

комуникационно–информационната система, които гарантират, че системата 

осигурява комуникационно-информационна поддръжка на тактическо 

формирование, при изискванията на МЦО; 

 Определяне на структурата на комуникационната мрежа на КИС 

на тактическо формирование, ресурсите за нейното изграждане и техните 

основни технически параметри, които подлежат на управление с цел 

постигане на ефективност на системата;  

 Анализ на математически модели за оценяване на качеството на 

услугите в зависимост от най-силно влияещите върху това качество фактори 

(абонатен трафик и технически параметри на комуникационната мрежа на 

КИС) и избор на адекватен модел за управление на ресурсите на 

комуникационната мрежа на КИС на тактическо формирование, в условията 

на МЦО; 

 На базата на избрания математически модел за управление на 

ресурсите на комуникационната мрежа на КИС, да се определят необходимите 

мрежови ресурси (пропускателна способност на линиите, производителност 

на възлите) за гарантиране на качеството на услугите за тактическо 

формирование при МЦО; 

 Разработване на софтуерно приложение за управление на 

ресурсите на комуникационната мрежа на КИС на тактическо формирование 

при МЦО, за гарантиране на качеството на предоставяните на потребителите 

услугите. 

 

Имайки предвид многостранността на изследването на мрежовите 

ресурси, при решаване на поставените задачи, за постигане целта на 

дисертацията са приети следните ограничения: 

 Изследването обхваща използването и управлението на 

мрежовите ресурси в тактическите формирования в мрежово – центрични 

операции; 

 Разработката е ограничена в рамките на изследване на 

параметрите на мрежата, оказващи влияние върху качеството на услугите. 
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 Разработения и използван инструмент, автоматизира фрагмент от 

процеса по управление на мрежовите ресурси и има за цел само да 

верифицира модела и да представи приложение на резултатите, като 

инструмент за изследване и не представлява търговски продукт. 

 

РАБОТНА ХИПОТЕЗА 

 

 Специфичните характеристики на мрежата, поддържаща управлението 

в мрежово – центричните операции се счита, че създава нови характеристики 

на процеса на командване и управление (без йерархичен обмен на 

информация, съкращаване времето за взимане на решение, високо качество на 

информацията, споделена информационна осведоменост и др.). Възприема се 

тезата, че тези нови характеристики не са резултат от прилагането на 

концептуална нова технология, а са резултат от концептуално нова 

организация (хоризонтални връзки, разсъсредоточаване на силите, 

самосинхронизация и др.). Възприема се хипотезата, че изграждането на 

модел на функциониране на мрежа, поддържаща командването и управлението 

в мрежово – центрични операции, може да се реализира, чрез анализ на 

съществуващи (познати) модели за функциониране на мрежите, чрез аналогия 

с други такива и синтез на нов модел, съответстващ на характеристиките на 

мрежово – цетричните операции. Синтезираният модел се използва като обект 

за усъвършенстване управлението на мрежовите ресурси. 

 

ПОДХОД В ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Основен подход в изследването е системният. Изборът му е породен 

от факта, че в темата на изследването се очертават няколко неразривно 

свързани системи: система за командване и управление, КИС и други. 

Всички те са сложни системи и са им присъщи основните черти на големите 

системи, като сложност на морфологията; голямо количество функционално 

свързани и зависими елементи; неопределеност – вероятностен характер на 

процесите на функциониране; уникалност и други. 

 

ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

За реализиране на научно - изследователските задачи и за постигане на 

целите на изследването се използват редица общонаучни и специални методи 

на изследване, като: 

 системен анализ – за изследване на проблемите свързани с 

управление на мрежовите ресурси в мрежово – центричните операции; 

 анализ и синтез – за проучване на източниците с информация, за 

оценка на съдържанието, както и обобщаване и извличане на нови факти и 

съждения (използвани в първа глава на разработката); 
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 сравнение – за съпоставяне на принципи, възможности и 

дейности (използван в първа и втора глава на разработката) 

 практико - приложни методи (използвани в трета глава на 

разработката). 

 

АПРОБАЦИЯ  

 

Част от изследваните въпроси са оповестени в 2 публикации на научни 

конференция на факултет „Командно-щабен” и на международна 

конференция на Институт за переспективни изследвания в отбраната при 

Военна академия „Г. С. Раковски”.  

 

СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, 

списък на използваните съкращения и списък на използваната литература. 

Основният текст включва 133 страници, включително 23 фигури. 

Литературата включва 55 цитирани източника, от които 15 на български 

език, 2 – на руски, 38 – на английски. 

 

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

В увода е представена актуалността на разглеждания проблем, като е 

обоснована необходимостта от провеждането на научните изследвания. 

Формулирани са целта, основните задачи, ограниченията, работната хипотеза 

и методите, използвани при провеждане на изследването. 

 
 
 

П ъ р в а   г л а в а 

 

АНАЛИЗ НА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННАТА 

ПОДДРЪЖКА НА КОМАНДВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО ПРИ 

ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ ВОЕННИ ОПЕРАЦИИ 

 

В първата глава са анализирани мрежово – центричните операции и 

съвременните изсисквания предивявани към КИС. Извършен е обзор на 

съществуващите структури на КИС и на основните оперативни, системни и 

технически параметри на КИС. Анализирани са и параметрите на качеството 

на услугите, имащи отношение към изграждането на комуникационно – 

информационните мрежи. В края на първа глава е синтезирана структура на 

КИС, поддържаща управлението в мрежово – центрични операции. 
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1. Анализ на мрежово – центричните операции и изисквания към 

тяхната комуникационно – информационна поддръжка. 

Четирите стълба на мрежово – центричната война са: 

 Устойчивите, свързани в мрежа войски, осигуряват по – добро 

споделяне и обмен на информация. 

 Споделянето на информацията повишава качеството на 

информацията и споделената ситуационна осведоменост. 

 Споделената информационна осведоменост осигурява 

самосинхронизация и увеличава устойчивостта и скоростта на командване и 

управление. 

 Това от своя страна води до драматично нарастване на 

ефективността на мисията. 

 
Фиг. 1-2: Характеристики на мрежово – центричната война. 

 

Принципите на мрежово – центричната война определят новите 

правила, по които се организират, тренират и действат мрежово – 

центричните сили. Тези принципи добавят допълнителни насоки за воденето 

на военните операции в информационната ера. Основните принципи на 

мрежово – центричната война са: 

 Постигане на информационно превъзходство. 

 Споделена осведоменост. 

 Скорост на командването. 

 Самосинхронизация. 

 Разпределение на силите. 

 Разсредоточаване. 

 Дълбоко сензорно проникване. 

 Компресирани операции и нива на военните действия. 

Решаващата роля на командването и управлението за изпълнение на 

задачите, произтичащи от статута формирования предопределя система от 

изисквания, които трябва да се отчитат от органите за управление. Тези 
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изисквания са своеобразни ограничители и мотиватори, които съдействат за 

повишаване ефективността на управленските въздействия и за 

рационализиране на реда за тяхното формиране. Те са производни на система 

от фактори, които предопределят целите, функциите, задачите, 

организацията и начина за действие на органите за управление. За това те са 

важна предпоставка за ефективно командване и управление на всички нива в 

мирно и военно време, при операции различни от война и при военни 

конфликти. Изискванията, предявявани към командването и управлението са: 

оперативност, устойчивост, адаптивност, ефективност. Към КИС се 

предявяват редица изисквания, произтичащи основно от предназначението на 

КИС като поддържаща система на командването и управлението. 

Изискванията към КИС, са валидни и при изпълнение на целия спектър от 

мисии и задачи на ВС. Към системата за командване и управление (СКУ) на 

КИС се предявяват същите изисквания, както към системата за командване и 

управление на въоръжените сили на Република България 

2. Структури и основни параметри на КИС в мрежово-центрични 

операции. 

2.1. Анализ на структурата на КИС на тактическо формирование. 

Степента на удовлетворяване на тези изисквания и реализирането им 

могат да се използват като критерий за определяне възможността за 

използване на определена мрежова архитектура за организиране и 

изграждане на КИС. Основните мрежови архитектури са: йерархична с 

припокриване на командната линия с линията на КИС, йерархична с 

изместване на командната линия от линията за комуникация и архитектура 

тип решетка (напълно свързани мрежи). 

2.2. Основни параметри на КИС. 

В NATO е изградена техническа архитектура на комуникационна и 

информационна система NC3TA, която създава среда за обмен на 

информация между органите за командване и управление на Алианса. Тази 

архитектура може да бъде разгледана от три гледни точки - оперативен 

изглед, системен изглед и технически изглед. Ако приложим тези три изгледа 

към комуникационните системи и технологии, ще трябва да разделим 

техните параметри и изискванията към тях на три групи - оперативни, 

системни и технически. 

 

2.3. Параметри на качеството на услугите (QoS), удовлетворяващи 

изискванията на потребителите на услуги в комуникационно–информационната 

система. 
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Силното развитие на технологиите през последните няколко години, 

значително промени характеристиките на трафика от данни. Изискванията на 

потребителите нарастват, с нарастването на трафика. Една от най-важните 

концепции свързани с услугите предоставяни от мрежата е качеството на 

услугите QoS. QoS се отнася към възможността на мрежата да осигури по-

добри услуги при наличието на различни мрежови технологии. Някои от 

основните цели на QoS са гарантиране на честотната лента, контролиран 

джитер и закъснение (латентност), и подобряване на загубите. Разбирането 

на характеристиките на трафика на данни, глас и видео, и тяхното влияние 

върху параметрите на QoS са критични по отношение на управлението на 

мрежовите ресурси. Точното моделиране на мрежовия трафик е първата 

крачка към оптимизиране на алгоритмите за разпределение на ресурсите по 

начин, по който предоставяните услуги да удовлетворяват изискванията за 

QoS. 

3. Структура на КИС, поддържаща управлението на тактическо 

формирование в мрежово–центрични операции. 

В МЦО, КИС на формированието трябва да съответства на 

организацията на управлението и да спомага за изпълнение на поставената 

задача. Изграждането на КИС като многослойна йерархична система дава 

възможност да се предствят най-преките взаимодействия между главните 

групи от обекти. Проекцията между слоевете позволява откриването на 

причинно-следствените връзки, както по вертикала така и по хоризонтала. 

Така се създава възможност за определяне на сложността на връзките както 

вътре във всеки слой, така и между самите слоеве; 

 
 

Фиг.1-11: Командна структура и структура на комуникационната 

мрежа на формирование с мрежово – центрични способности. 

 

На фигура 1-11 е представен вариант на командна структура и и 

структура на комуникационната мрежа на формирование притежаващо 
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мрежово – центрични способности. Основните елементи, които я отличават 

от „стандартните” бойни формирования са – логическата командна 

структура, физическата мрежова структура, многослойната й архитектура и 

нейните мрежови способности за провеждане на МЦО. Системата за 

командване и управление е йерархична на три нива, която осигурява 

непосредственото управление, управлението през инстанция и 

взаимодействие. 

 

ИЗВОДИ: 

 Анализът на характеристиките на мрежово – центричната война и 

мрежово-центричните операции от една страна и принципите за изграждане на 

комуникационно-информационната система, по регламентиращите документи, 

от друга страна, позволява да се установи съответствие между тях и да се 

аргументира определянето на структура на комуникационно–

информационната система на тактическо формирование, удовлетворяваща 

изискванията към комуникационно-информационната поддръжка на системата 

за командване и управление в мрежово-центрични операции. 

 Сравнителният анализ на различни възможни структури на 

комуникационно-информационната система на тактическо формирование, 

според реализацията на комуникационната мрежа за обмен на информацията 

на системата за командване и управление, показва техни съществени 

недостатъци при удовлетворяване изискванията към комуникационно-

информационната поддръжка на формированието в мрежово-центрични 

операции. Предложената структура на комуникационната мрежа на 

комуникационно-информационната система на тактическо формирование (фиг. 

1-11) позволява да бъдат удовлетворени в по-висока степен основните 

изисквания към комуникационно-информационната поддръжка на 

формированието в мрежово-центрични операции за повишено споделяне, 

обмен и качество на информация, както и за повишена ситуационна 

осведоменост. Това се дължи основно на две характеристики на структурата - 

наличие на хоризонтални връзки и връзка през инстанция (между несъседни 

нива). 

 Направения анализ на качеството (QoS) на трите вида основни 

услуги (глас, данни, видео) в комуникационна мрежа с интегрирани услуги 

показва, че мрежата трябва да удовлетворява изисквания за предаване на 

информацията на услугите с малки закъснения „открай-докрай” (до 50 ms за 

видеото и до 150 ms за гласа), висока скорост на цифровите потоци на 

услугите (до 15 Mbit/sec за видеото и 100 Mbit/sec за данните), ниска 

вероятност за грешка в битовете (10-9  за видеото 10-12 за данните). Само при 

гарантиране на такова качество на съответните услугите  за потребителите 

може да се твърди, че системата осигурява комуникационно-информационна 

поддръжка на тактическо формирование, удовлетворяваща изискванията на 

мрежово-центричните операции.  Остава да бъдат определени необходимите 

ресурси (преди всичко производителността на линии и комуникационни 

възли) на комуникационно–информационната система, която гарантира това 
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качество на услугите. Това следва да се използва за повишаване адаптивността 

на управлението на мрежовите ресурси на комуникационно–информационната 

система и повишаване на нейната ефективност. 

 

 

В т о р а   г л а в а 

 

МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННО–ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, 

ГАРАНТИРАЩИ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

 

Във втора глава са разгледани основните аспекти на системите за 

масово обслужване и онези мрежови модели, посредством които е възможно 

моделирането на КИС на формирование с мрежово – центрични способности. 

Анализирана е структура на КИС с използването на математически модел, 

реализиран на основата на съществуващите мрежови модели в теорията на 

масовото обслужване. 

1.Мрежови модели на КИС в МЦО. 

1.1. Аспекти на системите за масово обслужване 

С помощта на теорията на масовото обслужване ТМО е възможно да се 

анализират различни характеристики на информационните системи, в които 

информацията постъпва на „порции”. Тези „порции” в ТМО е прието да се 

наричат заявки. Заявките се обработват от различни устройства и времето за 

обработка представлява случайна величина (СВ). Подобни системи се 

наричат системи за масово обслужване СМО. СМО представляват модели на 

голям брой реални системи, например, комутационни системи, фрагменти на 

компютърни мрежи и др.  

Параметри на структурата и трафика: 

 Брой обслужващи прибори – n; 

 Брой места за чакане – m; 

 Средна интензивност на входящия поток заявки -   

(заявки/единица време); 

 Време за обслужване на заявките от приборите е експоненциална 

случайна величина със средно време за обслужване 1/   (единица време); 

 Трафично натоварване на СМО -  ; 

 Ако в СМО има само един прибор, то 



  , а ако има n прибора 

то трафичното натоварване е: 
n







. 

 Интензивност на обслужване от натоварен прибор -   

(заявки/единица време); 
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 Дисциплина на обслужване на заявките – m; 

 m=0 – за СМО с откази, m>0 – за СМО с чакане, m  за СМО с 

чакане и загуби. 

 Дисциплина на обслужване на заявките от опашката (в СМО с 

чакане) – FIFO, LIFO, PS, с приоритети (статични, динамични, с или без 

прекъсване); 

Параметри на качеството на обслужване: 

 Вероятност за отказ (загуба на заявката) - откP  в СМО с откази; 

 Среден брой заявки на обслужване - sN  в СМО с откази и в СМО 

с чакане; 

 Среден брой заявки в опашката - wN  в СМО с чакане; 

 Среден брой заявки в системата (обслужвани и чакащи) – 

s wN N N    в СМО с чакане; 

 Средно време на чакане на заявките чакТ ; 

 Средно време на пребиваване (закъснение) на заявките в 

системата (чакащи и обслужвани) - зак чакT Т    

1.2.Мрежи на Джаксън в стационарен режим. 

Отворените мрежи на Джаксън се състоят от краен брой ОП и опашки 

със следните допускания: 

Пример за отворена мрежа на Джаксън е показан на фигура 2-3: 

 

 

Фиг. 2-3: Отворена мрежа на Джаксън. 

Предимство на използването на мрежите на Джаксън е, че дават 

възможност за моделиране, както на отворени и затворени системи, така и на 

йерархично мрежи и мрежи с обратна връзка (частично или напълно 

свързани мрежи). От друга страна мрежите на Джаксън не са подходящи при 

моделиране на системи където входящият поток не е експоненциално 

разпределен, заявките постъпващи в системата са от различен клас и ОП в 

системата са от различен тип. 

1.3. BCMP мрежи. 
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BCMP (Baskett, Chandy, Muntz and Palacios) мрежите са разширение на 

мрежите на Джаксън и представляват еднородни мрежи с еднотипни заявки и 

позволяват по-точно отразяване на различни процеси в реалните обекти  

Предимство на BCMP мрежите е, че намират широко приложение и 

предоставят разнообразни алгоритми за моделиране на сложни системи. Като 

недостатък може да се посочи, че те по своята същност са „плоски”. При тях 

липсва модулност и трудно могат да се моделират йерархични системи. 

1.4. Мрежи с разнотипни класове заявки и множество опашки. 

Мрежите с разнотипни класове заявки и множество опашки осигуряват 

широк спектър от модели за сложни системи за обслужване, намиращи 

приложение в производството, комуникационно – информационните системи 

и др.  

Използването на мрежи с разнотипни класове заявки и множество 

опашки за описание на сложни системи има своите предимства и 

недостатъци. Като предимство може да се изтъкне, че много сложни системи, 

могат лесно да се моделират и получените резултати ще се характеризират с 

максимална точност при малък брой класове заявки. От друга страна, няма 

напълно изчерпателна информация за определяне на входните параметри, 

съответстващи на съответния клас заявки. Това не само усложнява процеса 

на параметризация, но и води до отклонение в резултатите с увеличаване на 

броят класове заявки. Посоченият недостатък може да се елиминира, чрез 

използването на специализиран инструментариум, проектиран така, че да 

притежава знанието и информацията за моделираната система.  

От направения анализ на част от съществуващите мрежови модели в 

ТМО и в резултат на анализираните предимства и недостатъци на 

разгледаните мрежови модели, може да се направи изводът, че най-

подходящият мрежов модел за моделиране на КИС биха могли да бъдат 

отворените мрежи на Джаксън. Заявките в отворените мрежи на Джаксън са 

еднотипни, което намалява сложността на приложението на модела. 

Отворените мрежите на Джаксън разглеждат мрежата като множество 

взаимосвързани СМО тип М/М/1, всяка от които внася собствено закъснение 

на информацията, като общото закъснение има вид на сума. Отворените 

мрежите на Джаксън са подходящи за моделиране на отворени йерархични 

мрежи, каквато е мрежата на КИС на тактическо формирование.  

С използването на този модел, по нататък в дисертационния труд, ще 

бъдат оценени закъснението и големината на буферите. 

 

2. Модел на ресурсите и услугите на КИС на тактическо 

формирование в МЦО. 

В съответствие със структурата в глава първа, представена на фигура 1-

11 е представена структура на мрежа с комутация на пакети на 

https://en.wikipedia.org/wiki/K._Mani_Chandy
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формирование, поддържащо мрежово–центрични способности (фигура 2-5). 

Както и в глава първа, така и тук мрежовата структура може да се разглежда 

като йерархична структура с три нива. 

Връзката в реалната мрежа преминава през множество възли и линии 

между тях. Пакетите преминават множество фази на предаване и комутация, 

като всяка фаза се представя като СМО с входящ трафик, производителност и 

буфери с определена дисциплина на обслужване, като всяка СМО внася свой 

дял в закъснението и вероятностите за загуба и вмъкване на пакети. 

 

 

Фиг. 2-4: Мрежова структура с комутация на пакети на формирование с 

мрежово – центрични способности. 

В съставения по-горе модел (фигура 2-5) се допуска, че пакетите се 

маршрутизират за време, което е много по-малко от величината  (средно 

време за предаване по линията). Това означава, че без да се намалява 

точността на резултата от модела, може да разглеждаме маршрутизаторите 

като точки за мигновено разпределение на заявките в буферите към 

изходящите линии или към местната мрежа. От това може да приемем , че в 

настоящия модел, закъснението в маршрутизаторите ще се пренебрегва. 

 2.1. Определяне на средната дължина на пакета за всички видове 

услуги. 

Дължината на пакета се определя за всяка услуга. В мрежи с 

интегрирани услуги, пакетите (за глас и видео) се предават с по-малка 

дължина, с цел минимизиране на закъснението. Пакетите, пренасящи данни 

търпят по–голямо закъснение и дължината им обикновено е по-голяма. 

За всяка конкретна мрежа определянето на дължината на пакета за 

съответната услуга се определя от зависимостта: 

. *j бл j jL L k
 

2.2. Определяне на интензивността на потока от пакети. 
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 Мрежата е отворена за входящи потоци от външни източници с 

интензивност * p . От всеки ОП съществува поне един път до изхода на 

системата, т.е. вероятността, че влязла в мрежата заявка, ще я напусне е 1. 

След напускане на една опашка, заявката избира следващата опашка с 

вероятност p  или напуска системата с вероятност pизх. 

2.3. Определяне на характеристиките на СМО тип М/М/1. 

Всяка линия на фигура 1-11 е представена като СМО тип М/М/1 с 

безкраен буфер. Физически, буферът е изходящ порт на рутера. За 

определяне на характеристиките на СМО тип М/М/1 е необходимо да 

определим за всяка линия следните параметри: 

 средното време за обслужване на заявките във всяка линия; 

 коефициента на натоварване на линията; 

 средно време за чакане на заявката в буфера, преди предаване по 

линията; 

 общото време за пребиваване на заявката (пакета) в линията 

(чакане в опашката и предаване по линията), което може да послужи за 

определяне на закъснението на информацията мрежата „открай-докрай”; 

 общият брой заявки в опашката пред една линия (чакащи и 

обслужвана). 

 

ИЗВОДИ: 

 Анализът на известни от теорията на масовото обслужване модели 

на мрежи от свързани системи за масово обслужване, показва, че те позволяват 

да бъде определен основния показател на качеството на услугите, каквото е 

закъснението на информацията от източника до получателя, в зависимост от 

интензивностите на потоците от заявки, типовете заявки, времето за 

обслужване на заявките в елементите на мрежата (линии, комутатори) и 

начинът за преминаване на заявките през мрежата (отворени, затворени, 

комбинирани мрежи; 

 Сравнението на четири мрежови модела (отворени и затворени 

мрежи на Джаксън, BCMP-мрежи с разнотипни заявки, мрежи с разнотипни 

класове заявки) показва, че при отсъствие на точна информация за различни 

типове и класове заявки в мрежата, за количествена оценка на качеството на 

услугите, следва да бъде избрана отворена мрежа на Джаксън от системите за 

масово обслужване тип M/M/1, в която заявките са еднотипни.  Това би довело 

до допускане на по-малка грешка при определяне на ресурсите на 

комуникационната мрежа на комуникационно-информационната система на 

тактическо формирование при провеждане на мрежово-центрични операции и 

тяхното управление, с цел гарантиране на QoS и висока ефективност на 

системата; 

 Комуникационната мрежа на КИС на тактическо формирование 

може да бъде представена във вид на отворена мрежа на Джаксън, като се 
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допусне, че постъпващите потоци заявки от абонатите на различните нива, 

както и потоците от заявки между нивата, са потоци на Поасон, а времената за 

предаване на заявките в линиите са експоненциално разпределени величини. 

Така комуникационно-информационната система се разглежда като мрежа от 

множество независими системи за масово обслужване тип М/М/1, в която 

закъснението на информацията се определя просто като сума от закъсненията 

при преминаване през транзитните елементи на мрежата. Това опростява 

анализа, като в същото време позволява бързо вземане на решение при 

управление на мрежовите ресурси на комуникационно-информационната 

система. 

 Избраният модел позволява да бъде определен като ресурс и 

средният обем на буферната памет към изходящите портове на 

маршрутизаторите на всяко ниво, което може да бъде използвано при 

управление на ресурсите на системата, с цел постигане на по-висока 

ефективност.  

 

Т р е т а   г л а в а 

 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА МРЕЖОВИТЕ 

РЕСУРСИ НА КОМУНИКАЦИОННО–ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

НА ТАКТИЧЕСКО ФОРМИРОВАНИЕ С МРЕЖОВО – ЦЕНТРИЧНИ 

СПОСОБНОСТИ. 

 

 В третата глава е предложена организационна структура на 

формирование с мрежово – центрични способности, като са отчетени 

оперативните фактори, оказващи влияние при провеждане на МЦО. На 

основата на предложената организационна структура е предложен вариант на 

изграждане на комуникационно – информационните мрежи и възможните 

решения за неговата реализация посредством технически средства. Върху 

така изградените мрежи е приложен математическият модел, предложен в 

глава втора. В края на трета глава е извършено количествено определяне 

параметрите на мрежовите ресурси и е автоматизиран процеса за 

управлението им. 

1. Организационна структура на формирование с мрежово – 

центрични способности и организация на комуникационно – 

информационната му поддръжка. 

Организационната структура на тактическо формирование с мрежово – 

центрични способности се изгражда с идеята за придобиване и използване на 

информационното превъзходство при провеждане на МЦО. Такава 

структура, с подходящо организирана КИП, дава възможност да се генерират 

данни за ситуационна осведоменост, които да се разпространяват бързо, с цел 

повишаване на качеството на информацията и от там повишено разбиране за 

ситуацията. Предложената на фигура 3-1 организационна структура, 
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осигурява синергична комбинация от ефекти, които увеличават бойните 

възможности на формированието. Анализираните в глава първа 

характеристики на МЦВ реално изразяват влиянието на тези синергични 

ефекти.  

 

 
Фиг. 3-1: Организационна структура на формирование с мрежово – 

центрични способности. 

 

 

Изграждането на КИС ще се осъществи чрез развръщане на: мрежа на 

КВ и УКВ радио комуникациите, позволяваща радио комуникации за обмен 

на криптирани глас, данни, снемане на GPS координати и позициониране на 

силите; мрежа на сателитни комуникации; мрежа на проводните 

комуникации; информационни мрежи и предлагане на услуги в АИС, 

позволяващи обмен на документи с НАТО и държавите участнички в 

операцията - Секретен обмен С2 данни с не-натовски държави; Електронна 

поща (E-mail); Обмен на кратки съобщения (Messaging); Обмен на файлове 

(File trasfer); Автоматизиране на работното място. 

В съответствие с организационната структура на формиованието (фиг. 

3-1), разпределението на потребителите на услуги на пунктовете за 

командване и управление е в съответствие с Таблица 6. 

Таблица 6. 

Услуга/ 

Ниво 

Глас Данни  Видео 

 Потребители Коеф. на 

активност 

Потребители Коеф.на 

активност 

Потребители Коеф. на 

активност 

Батальон 15 0,2 25 0,8 3 0,1 

Рота 2 0,2 7 0,8 1 0,1 

Взвод 5 0,2 3 0,8 1 0,1 

 

При реализацията на КИС с технически средства, съществуват три 

възможни подхода: 

 Използване на технически средства, напълно отговарящи на 

военните стандарти. Положителното при използването на този подход, е че 

се осигуряват надеждни апаратни средства, работещи в тежки физико – 

климатични условия. Недостатък е високата цена на придобиване и 
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поддръжка, както и невъзможността за последващо надграждане 

(модернизация); 

 Използване на COTS продукти, стандарти, технологии и 

протоколи. При този подход цената на крайните изделия е ниска. Възможно е 

непрекъснато надграждане на системата, използвайкиновите версии на 

комерсиалните продукти. Недостатък на този подход, е че за определени 

елементи следва да се осигурят нормални физико – климатични условия, а за 

други да се вземат допълнителни мерки за постигане на това; 

 Съвместно използване на военни и COTS продукти като се 

съчетават предимствата на горните два подхода. Подхожда се 

диференцирано спрямо физико – климатичните условия ни избора на 

продукти и стандарти. Този подход косвено влияе както върху крайната цена 

на проекта, така и върху осигуряването на възможността за последваща 

модернизация на системата. 

В условията на ограничени средства за поддръжка и модернизация, 

вторият подход ще бъде основен. 

Водещи производители на комуникационно – информационно 

оборудване с военно предназначение са HARRIS, EXELIS и RHEINMETALL 

DEFFENCE. От направения преглед на възможните решения за реализация на 

комуникационно – информационните системи може да се направи изводът, 

че почти всички компании на пазара предлагат сходни решения. Изборът на 

определена компания трябва да бъде съобразен с необходимостта от ресурси 

и услуги, финансовите параметри, а също така и с тенденциите в развитието 

на технологиите и влиянието им върху параметрите на качеството на 

услугите. 

При така направения анализ и в съответствие с организационната 

структура на формирование с мрежово – центрични способности, 

реализацията на мрежата може да се осъществи със средства на HARRIS  при 

съответната осигурена пропускателна способност (фигура 3-2). 

 
Фиг. 3-1: Организация на КИП с решения, предоставяни от HARRIS. 
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2. Приложение на модела за усъвършенстване на управлението на 

мрежовите ресурси на КИС на тактическо формирование в МЦО. 

На основата на мрежовата структура представена в глава втора (фигура 

2-5) и на основата на организационната структура предложена в параграф 

3.1. е разработена мрежова структура (фигура 3-3) на формирование на 

поддържащо мрежово – центрични способности. 

 

 
Фиг. 3-3: Мрежова структура на формирование с мрежово – центрични 

способности. 

 

Основна задача при прилагането на математическия модел от глава 

втора е определянето характеристиките на мрежата за всяко едно от нивата 

на командване и управление при съответното разпределение на 

потребителите на видовете услуги (Таблица 6), като време закъснение, 

трафично натоварване и пропускателна способност, тъй като в съвременните 

условия и при постоянно развиващите се технологии те се оказват критични 

мрежови ресурси. 

Ограниченията и допусканията, които се въвеждат при прилагане на 

модела за определяне на необходимата пропускателна способност са: 

 Тъй като не разполагаме с информация за броя абонати и видове 

услуги, които се предоставят на ниво старша инстанция, допускаме, че 

постъпващият от старшата инстанция трафик е равен на генерирания от 

собствената мрежа трафик на първо йерархично ниво; 

 Допускаме, че общият генериран трафик от обслужващи и 

поддържащи формирования също е равен на генерирания от собствената 

мрежа трафик на първо йерархично ниво; 
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 При определянето на необходимата пропускателната способност 

се взимат под внимание само трафикът генериран от услугите – глас, данни и 

видео, тъй като те са основният източник на трафично натоварване; 

 Изходящите потоци към следващото йерархично ниво са равно 

разпределени с обща вероятност равна на 1; 

 Изчисленията се отнасят само към едно направление към 

следвашото йерархично ниво, като се приема, че резултатите за другите 

направления са аналогични; 

2.1. Определяне на средната дължина на пакета за всички видове 

услуги. 

Дължината на пакета се определя за всяка услуга. В мрежи с 

интегрирани услуги пакетите (за глас и видео) се предават с по-малка 

дължина, с цел минимизиране на закъснението. Пакетите, пренасящи  данни 

търпят по–голямо закъснение и дължината им обикновено е по-голяма. 

2.2. Определяне на интензивността на потока от пакети. 

За определяне на характеристиките на мрежата на тактическо 

формирование в МЦО (фиг.3-3), представена като отворена мрежа на 

Джаксън, е необходимо да бъдат определени общите входящи потоци от 

пакети към всяко от четирите нива на мрежата и тяхното разпределение към 

всяко следващо ниво. 

2.3. Определяне на качеството на услугите в зависимост от абонатния 

трафик и ресурсите на мрежата. 

Всяка линия на фигура 3-3 е представена като СМО тип М/М/1 с 

безкраен буфер. Физически, буферът е изходящ порт на рутера. За 

определяне на характеристиките на СМО тип М/М/1 е необходимо да 

определим за всяка линия следните параметри: 

 средното време за обслужване на заявките във всяка линия: 

;
срi

ij

ij

L

B
 

 
 коефициента на натоварване на линията: 

. . *ij вх i j ст ij    

 средно време за чакане на заявката в буфера, преди предаване по 

линията, се определя по формула 2.28 като: 

*
1

ij

wij ij

ij

T








 

 общото време за пребиваване на заявката (пакета) в линията 

(чакане в опашката и предаване по линията), което може да послужи за 

определяне на закъснението на информацията мрежата „открай-докрай”. 

Закъснението в една линия се определя по формула: 
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ij wij ijT T    

 общият брой заявки в опашката пред една линия (чакащи и 

обслужвана): 

1

ij

wij

ij

N






 

2.3.1. Времезакъснението като функция от активността на абонатите. 

 При така определените стойности на средната дължина на пакета 

за всички услуги и определените интензивности на потока от заявки, може да 

изследваме зависимостта на времезакъснението „от край до край” от 

активнността на абонатите, т.е T=f(Θ). Определящи са нормите за 

времезакъснение за глас и видео, тъй като те са услуги в реално време. Ще 

изследваме зависимостта при стойност на пропускателната способност на 

линиите Bij - B21=2,048Mbps, B31=1,024Mbps и B41=0,512Mbps, брой на 

абонатите съгласно таблица 6 и при три варианта за стойности на 

активността на абонатите. 

За първи вариант: Θ1=0,2, Θ2=0,8, Θ3=0,1.  

За втори вариант: Θ1=0,5, Θ2=0,9, Θ3=0,3.  

За трети вариант: Θ1=0,8, Θ2=0,9, Θ3=0,6.  

Обобщени резултати от извършените изчисления са представени в 

Таблица 10 и илюстрирани на фигура 3-4, а стойностите на изчисленията са 

представени в приложение 5. 

Таблица 10 

Активност на 

абонатите Θ 

Коефициент на 

натоварване на линията ρ 

Времезакъснение Т 

(в милисекунди) 

Ниво1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 

1-2 

Ниво 

1-2-3 

Ниво 

1-2-3-4 

Θ1=0,2,Θ2=0,8,Θ3=0,1 0,79 0,62 0,53 9 19 32 

Θ1=0,5,Θ2=0,9,Θ3=0,3 0,93 0,75 0,59 25 38 49 

Θ1=0,8,Θ2=0,9,Θ3=0,6 0,99 0,80 0,63 150 166 176 
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Фиг. 3-2: Времезакъснението на информацията като функция от активността 

на абонатите. 

От получените резултати е видно, че при така зададените стойности на 

пропускателна способност и при стойности на активност на абонатите от 

първи вариант, стойностите на закъснението на информацията „от край до 

край” и за трите йерархични нива са в нормите за трите вида услуги – глас, 

данни и видео, в съответствие с таблица 4. При увеличаване на активността 

на потребителите (вариант втори) стойностите на времезакъснението остават 

в норма за глас и данни, докато стойността на времезакъснението „от край до 

край” нараства до критичната стойност от 49 милисекунди, което близо до 

нормата от 50 милисекунди за закъснение на видео услугата. При ново 

увеличение на активността на абонатите (вариант три) се наблюдава 

значително нарастване на времезакъснението и на трите йерархични нива, 

като в този вариант се надвишават нормите за закъснение на информацията 

както за видео услугата (норма 50 милисекунди), така и за гласовата услуга 

(норма 150 милисекунди). Единствено в норма остава времезакъснението по 

отношение на услугите за данни (норма 1 секунда). 

Коефициентът на натоварване на линията с нарастване на активността 

на абонатите също нараства, като за вариант три, където активността е най–

голяма, той достига до 0,99 за първо йерархично ниво. Всъщност за това 

ниво, в сравнение с другите нива, натоварването е най голямо за всеки един 

вариант. От това може да направим извода, че на ниво батальон – рота ще 

имаме най голямо натоварване, а от там и изискванията към пропускателната 

способност ще бъдат най–големи. За това, ако увеличим на това ниво 

пропускателната способност с 1Mbps, коефициентът на натоварване на 

линията и закъснението ще се намалят. 

Обобщени резултати от извършените изчисления са представени в 

Таблица 11 и илюстрирани на фигура 3-5, а стойностите на изчисленията са 

представени в приложение 6. 
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Таблица11. 

Активност на 

абонатите Θ 

Коефициент на 

натоварване на линията ρ 

Времезакъснение Т 

(в милисекунди) 

Ниво1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 

1-2 

Ниво 

1-2-3 

Ниво 

1-2-3-4 

Θ1=0,2,Θ2=0,8,Θ3=0,1 0,52 0,62 0,53 3 3 3 

Θ1=0,5,Θ2=0,9,Θ3=0,3 0,62 0,75 0,59 13 17 19 

Θ1=0,8,Θ2=0,9,Θ3=0,6 0,66 0,80 0,63 26 28 29 

 

 

 

Фиг. 3- 3: Времезакъснението на информацията като функция от активността 

на абонатите при увеличена пропускателна способност на първо ниво. 
 

От получените резултати е видно, че при увеличение на 

пропускателната способност на първо ниво с 1Mbps, дори и при най-тежкият 

вариант за активност на абонатите, закъснението на информацията остава в 

норма и за трите вида услуги, на трите йерархични нива. 

От направените по-горе изчисления може да направим извода, че при 

предоставяне на теснолентови услуги, качество на услугите може да се 

осигури с ограничени ресурси от гледна точка на технически параметри на 

комуникационната мрежа. 
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2.3.2. Времезакъснението като функция от пропускателната 

способност. 

При така определените стойности на средната дължина на пакета за 

всички услуги и определените интензивности на потока от заявки, може да 

изследваме зависимостта на времезакъснението „от край до край” от 

пропускателната способност на линиите, т.е T=f(B). Зависимостта ще 

изследваме като променим стойностите на потока на услугата (Cj) както 

следва: 

 за гласова услуга – 5,3 Kbps; 

 за услуги за данни – 2 Мbps; 

 за видео услуга – 10 Мbps; 

Тази стойност на потока за видео ще осигури предаването на широколентово 

видео услуга (HDTV) при сравнително малък брой абонати. 

Ще изследваме зависимостта при стойност на активност на абонатите  

Θ1=0,8, Θ2=0,9, Θ3=0,6, брой на абонатите съгласно таблица 6 и при три 

варианта за стойности на пропускателната способност.  

За първи вариант: B21=38Mbps, B31=14,8Mbps и B41=7,8Mbps. 

За втори вариант: B21=39Mbps, B31=15,8Mbps и B41=8,8Mbps.  

За трети вариант: B21=40Mbps, B31=16,8Mbps и B41=9.8Mbps.  

Обобщени резултати от извършените изчисления са представени в 

Таблица 12 и илюстрирани на фигура 3-6, а стойностите на изчисленията са 

представени в приложение 7. 

Таблица 12. 

Пропускателна 

способност (B) 

Mbps 

Коефициент на 

натоварване на линията ρ 

Времезакъснение Т 

(в милисекунди) 

Ниво1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 

1-2 

Ниво 

1-2-3 

Ниво 

1-2-3-4 

B21=38Mbps, 

B31=14,8Mbps и 

B41=7,8Mbps 

0,99 0,99 0,99 19 66 99 

B21=39Mbps, 

B31=15,8Mbps и 

B41=8,8Mbps. 

0,97 0,93 0,89 3 5 8 

B21=40Mbps, 

B31=16,8Mbps и 

B41=9.8Mbps. 

0,95 0,88 0,80 1 3 4 
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Фиг. 3- 4: Времезакъснението на информацията като функция от 

пропускателната способност. 
 

От получените резултати е видно, че при така задaдени стойности на 

активност на абонатите и при стойности на пропускателната способност от 

първи вариант, стойностите на закъснението на информацията „от край до 

край” за първо йерархично ниво са в нормите за трите вида услуги – глас, 

данни и видео, в съответствие с таблица 4. За второ и трето йерархично ниво 

стойностите на закъснението са извън нормата само по отношение на видео 

услугите - стойности 66 и 99 милисекунди, при норма 50 милисекунди. В 

другите два варианта, където стойностите на пропускателната способност се 

увеличават със стъпка – 1 Mbps за йерархично ниво, закъснението е в норма 

по всички нива за всички видове услуги. 

Коефициентът на натоварване на линията с нарастване на 

пропускателната способност на линиите намалява. Прави впечатление, че 

въпреки относително малките стойности на закъснението, натоварването на 

линиите остава относително голямо. Това се дължи на нелинейността на 

зависимостта и поради бързите линии, което от своя страна позволява 

ефективно използване на ресурсите при гарантирано качество на услугите. 

 

3. Автоматизиране на процеса за количествено определяне 

параметрите на мрежовите ресурси.  

3.1. Определяне на пропускателната способност и възможностите за 

увеличение на броя на потребителите. 

Основна задача при прилагането на математическия модел от глава 

втора е определянето на необходимата пропускателна способност за всяко 

едно от нивата на командване и управление при съответното разпределение 

на потребителите на видовете услуги (Таблица 6), както и определяне на 

трафичното натоварване за всяка една линия, тъй като в съвременните 

условия и при постоянно развиващите се технологии те се оказват критични 
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мрежови ресурси. На основата на изчислената пропускателна способност се 

определя необходимата пропускателна способност, постигаща се 

посредством технически средства, осигуряващи функционирането на 

мрежата и от там определяне на възможното увеличение на потребителите на 

съответния вид услуга. 

За определяне на пропускателната способност и възможностите за 

увеличаване на броя на потебителите е необходимо: 

 Определяне на необходимата пропускателна способност 

Ако нормираме закъснението „от край до край”, то може да нормираме 

и закъснението за всяко ниво и така да определим необходимата 

пропускателна способност за всяко йерархично ниво по формула: 

. .

. .

1срi вх i j ст срi ij

ij срi вх i j ст

ij ij

L L Т
B L

Т T








 
   

 
 

 

 Определяне на пропускателната способност на мрежата, 

изградена посредством технически средства 

От определената необходима пропускателна способност на линиите 

следва, че за да функционира мрежата, то е необходимо тя да бъде изградена 

от средства осигуряващи тази пропускателна способност. 

Използвайки, съответните стойности за осигурена пропускателна 

способност, за трафичното натоварване на съответната линия ще получим: 

. . *ij вх i j ст ij   ; 

Обобщени резултати от извършените изчисления са представени в 

Таблица 13. 

Таблица 13. 

Ниво/параметър 

Изчислена 

пропускателна 

способност 

(Mbps) 

Трафично натоварване при осигурена 

пропускателна способност реализирана с 

технически средства от 

2,048 Mbps 1,024 Mbps 0,512 Mbps 

Батальон-рота 1,82 0,77 - - 

Рота-взвод 0,882 0,31 0,62 - 

Взвод-отделение 0,461 0,13 0,26 0,53 

 

 Определяне на възможностите за увеличение на броя на 

абонатите при мрежа изградена с технически средства, осигуряващи 

необходимата пропускателна способност: 
След като сме определили пропускателната способност е необходимо да 

определим допълнителният ресурс, с който разполагаме. Определянето на 

допълнителния ресурс се извършва като от пропускателната способност 

постигната с технически средства се извади изчислената пропускателна 

способност по формулата: 

. . . . . .i доп i техн ср i изчислB B B   
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След това е необходимо да се изчисли броя пакети за всяка услуга по 

формулата: 

.

. .

i усл

i усл

j

B
Q

L
  

С така изчисления брой пакети за всяка услуга ще изчислим 

възможното увеличение на броя на потребителите за всяка услуга на всяко 

йерархично ниво по формулата: 

.
*

ij

ij

j j

Q
a

 
    

Там, където стойностите на ija  са по-малки от 1 означава, че за 

съответната услуга броят на потребителите не може да бъде увеличен. 

Обобщените резултати за възможното увеличаване на броя на 

потребителите за съответната услуга са представени в Таблица 14. 

Таблица 14. 
Ниво/Услуга Глас Данни Видео 

Батальон 10 2 0 

Рота 3 1 0 

Взвод 5 0 0 

От извършените разчети е видно, че трафичното натоварване 

значително намалява при използването на технически средства, осигуряващи 

по-голяма пропускателна способност. Изграждането на КИС на ниво рота-

взвод и взвод-отделение, осигуряващи пропускателна способност от 2,048 

Mbps е необосновано от гледна точка на необходимостта от ресурси и 

услуги, финансовите параметри. От направените изчисления може да се 

направи изводът, че при реализация на комуникационната мрежа със 

средствата предложени по-горе, е възможно увеличението на потребителите 

на услуги и на трите йерархични нива, което би довело до повишено 

споделяне, обмен и качество на информацията, както и за повишена 

ситуационна осведоменост. Това от своя страна ще доведе до повишаване на 

ефективността на комуникационно-информационната система.  

3.2. Автоматизиране на процеса за количествено определяне на 

параметрите на мрежовите ресурси. 

Автоматизацията е процес на използване на автоматични технически 

средства, заедно с икономико – математически методи и системи за 

управление, при които се освобождава човек от участие в процесите на 

получаване, предаване и използване на информацията. Автоматизация, при 

която е изпълнена програмирана поредица от особени операции, се основава 

на системна логика, която преминава през различни етапи.  

Основни етапи на методология на програмирането: 
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 Анализ на изискванията – определяне на общите принципни 

изисквания, произтичащи от задачите изпълнявани от алгоритъма; 

 Проектиране (алгоритмизация) – разработване на функционална 

и структурни схеми на алгоритъма, методи за разпаралелване на алгоритъма 

и др.;  

 Проверка на взетите проектни решения, построените алгоритми – 

оценка на принципните възможности за осигуряване на необходимото 

качество с помощта на дадения алгоритъм, пълнота на решение на задачата, 

непротиворечивост на алгоритъма и възможност за реализация на 

алгоритъма; 

 Кодиране на алгоритъма на избран език за програмиране – избор 

на подходящ език за програмиране, реализиращ разработения алгоритъм; 

 Отладка (debug) – проверка и тест; 

 Внедряване (доставка) – разработване на техническа и 

експлоатационна документация, обучаване на персонал; 

 Поддържане и развитие – поддържане на разработения продукт и 

очертаване на насоки за последващо развитие; 

Процесът на определяне на пропускателната способност, трафичното 

натоварване и възможностите за увеличаване на броя на потребителите 

(абонатите) може да се автоматизира, чрез приложение, извършващо 

необходимите изчисления. При прилагане на посочената по-горе 

методология не са изпълнени последните три стъпки: отладка, внедряване, 

поддръжка и развитие, тъй като разработеното приложение не е за бизнес 

цели, а само за нуждите на изследването в дисертационния труд.  

Приложение на методологията на програмирането: 

 Определяне на основните задачи, които ще решава 

приложението. 

В зависимост от въведените входни данни за вид на предоставяните 

услуги, брой абонати, броят на мрежите генериращ входящ трафик и броя на 

мрежите, към които се разпределя генерирания трафик да се изчислят 

пропускателната способност, трафичното натоварване и възможното 

увеличаване на броя на потребителите за съответните услуги за всяко ниво от 

йерархията. 

 Проектиране (алгоритмизация). 

Разработен е алгоритъм за извършване на необходимите изчисления, 

представен на фигура 3-7. 



29/34 

 

Фиг. 3-5: Алгоритъм за извършване на изчисленията. 

 

 Проверка на построения алгоритъм. 

Тъй като представения на фигура 19 алгоритъм е ясен и несложен не 

се налага неговата проверка за пълнота и непротиворечивост. 

 Кодиране на алгоритъма на избран език за програмиране. 

За кодиране на алгоритъма е избран езикът за програмиране C#.  
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Разработеното приложение, следвайки методологията, изчислява 

съответните стойности само за едно направление на съответното йерархично 

ниво, като се приема, че стойностите за другите направления са аналогични. 

ИЗВОДИ: 

• Избраният в глава втора математически модел за управление на 

ресурсите на комуникационната мрежа на КИС е приложен за определяне на 

необходимите мрежови ресурси на КИС на тактическо формирование, при 

дървовидна структура на комуникационната мрежа с четири йерархични 

нива и за предложената организационна структура на тактическото 

формирование (разпределение на потребителите на пунктовете за командване 

и управление, видове услуги за всеки потребител, активност на 

потребителите на услуги). От получените резултати е видно, че за 

теснолентови услуги (бавно видео и данни със скорост 128 Kbit/sec) нормите 

за закъснение за трите основни вида услуги (глас, данни и видео) са 

гарантирани при ниски скорости на цифровите линии между нивата – 

съответно 3 Mbit/sec (межди ниво 1 и ниво 2), 1,024  Mbit/sec (межди ниво 2 и 

ниво 3) и 0,512 Mbit/sec (межди ниво 3 и ниво 4). Такива линии са налични в 

момента за изграждане на КИС на тактическо формирование. 

• Резултатите от моделирането на същата мрежа на тактическо 

формирование, при използване на услуги-широколентово видео (10 Mbit/sec), 

данни със скорост 2 Mbps и глас със скорост 5,3 Кbit/sec показват, че за 

гарантиране на качеството на тези услуги, изразено с нормата на 

закъснението на информацията „открай-докрай” за всяка услуга, е 

необходимо значително увеличаване на скоростите на цифровите линии 

между нивата – конкретните стойности са съответно 40 Mbit/sec (межди ниво 

1 и ниво 2), 16  Mbit/sec (межди ниво 2 и ниво 3) и 9 Mbit/sec (межди ниво 3 и 

ниво 4). Линии с такива пропускателни способности понастоящем не се 

използват на тактическо ниво, което не позволява предоставянето на 

широколентови услуги на абонатите, необходими за по–добро споделяне и 

обмен на информация между свързани в мрежа войски. 

• Приложението на избрания в глава втора модел дава резултат за 

определяне като ресурс и на средния обем на буферната памет към 

изходящите портове на маршрутизаторите на всяко ниво. Този обем се 

получава в брой пакети със средна дължина и не надвишава 80 килобайта за 

най-натоварената линия. Тази памет се осигурява от съответния 

маршрутизатор за натрупване на опашка от пакети към изходящия порт и не 

представлява високо изискване към параметрите на маршрутизатора.  

• Разработеното софтуерно приложение за управление на 

ресурсите на комуникационната мрежа на КИС на тактическо формирование 

участващо в мрежово-центрични операции, при гарантирано на качество на 

услугите за потребителите, позволява значително да се намали времето за 

количествено определяне на необходимите мрежови ресурси, да се намали 

броят на ангажираните длъжностни лица, извършващи разчета, както и да се 
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повиши точността на извършените разчети, тъй като моделът е аналитичен и 

неговата точност е гарантирана от компютърната му реализация. 

 

ОБЩИ  ИЗВОДИ 

В резултат на решените в дисертацията задачи и получените 

резултати, могат да се направят следните общи изводи: 

• Анализът на характеристиките на мрежово – центричната война и 

мрежово-центричните операции от една страна и принципите за изграждане 

на комуникационно-информационната система на тактическо формирование, 

от друга страна, показва, че между тях има съответствие, което позволява и 

да се аргументира определянето на структура на комуникационно–

информационната система на тактическо формирование, удовлетворяваща 

изискванията към комуникационно-информационната поддръжка на 

системата за командване и управление в мрежово-центрични операции. 

• Структурата на комуникационната мрежа на комуникационно-

информационната система на тактическо формирование в по-малка или в по-

голяма степен удовлетворява изискванията към комуникационно-

информационната поддръжка на формированието в мрежово-центрични 

операции за повишено споделяне, обмен и качество на информация, както и 

за повишена ситуационна осведоменост. По-висока степен на 

удовлетворяване на изискванията на МЦО се постига при осъществяване на 

обмен на информация между съседни формирования от едно и също 

йерархично ниво и при обмен на информация през инстанция (между 

формирования от несъседни нива). 

• Анализът на известни от теорията на масовото обслужване 

модели на мрежи от свързани системи за масово обслужване показва, че те 

позволяват да бъде определен основния показател на качеството на услугите. 

Сравнените четири мрежови модела разкриват, че при отсъствие на точна 

информация за различни типове и класове заявки в мрежата, за количествена 

оценка на качеството на услугите, следва да бъде избрана отворена мрежа на 

Джаксън от системите за масово обслужване тип M/M/1, в която заявките са 

еднотипни. 

• Комуникационната мрежа на КИС на тактическо формирование 

може да бъде представена във вид на отворена мрежа на Джаксън, в която 

постъпващите потоци заявки са потоци на Поасон, а времената за предаване 

на заявките в линиите са експоненциално разпределени величини. Така  

комуникационно-информационната система се разглежда като мрежа от 

множество независими системи за масово обслужване тип М/М/1. По този 

начин може да бъде определен като ресурс и средният обем на буферната 

памет към изходящите портове на маршрутизаторите на всяко ниво, което 

може да бъде използвано при управление на ресурсите на системата, с цел 

постигане на по-висока ефективност. 

• Приложението на избрания математически модел за управление 

на ресурсите на комуникационната мрежа на КИС позволява да бъдат 
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получени резултати за качеството на услугите, предоставяни на абонатите на 

различни нива, като получените резултати показват необходимост от 

значителен ръст на пропускателната способност на линиите между 

комуникационните възли от различни нива, при преминаване от 

теснолентови към широколентови услуги. Моделът може да бъде приложен 

за широк кръг изследвания на мрежата при различен брой абонати, услуги за 

абонатите, активност на абонатите и други променливи параметри. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изискванията към мрежовите ресурси нарастват с нарастването на 

използването на мултимедийни приложения в реално време. Нещо повече - 

изискванията към производителността отправят предизвикателство към 

управлението на мрежовите ресурси. Мрежовите ресурси определят как 

наличните ресурси се моделират и разпределят за постигането на желаната 

производителност, осигурявайки по този начин определено качество на 

услугите. Усъвършенстването на управлението на съществуващите мрежови 

ресурси може да избегне ограниченията, които се налагат от 

производителността на мрежите, чрез въвеждането на по-ефективно 

използване на недостатъчните ресурси. 

В дисертационния труд, в процеса на решаване на поставените 

задачи, са получени следните основни резултати: 

 На основата на анализ на характеристиките на мрежово-

центричните операции и принципите за изграждане на комуникационно-

информационната система на тактическо формирование е показано 

съответствието между тях, което служи за основа за определяне на структура 

на комуникационно–информационната система на тактическо формирование, 

удовлетворяваща изискванията към комуникационно-информационната 

поддръжка на системата за командване и управление в мрежово-центрични 

операции; 

 Определена е структурата на комуникационната мрежа на 

комуникационно-информационната система на тактическо формирование, 

която удовлетворява изискванията към комуникационно-информационната 

поддръжка на формированието в мрежово-центрични операции за повишено 

споделяне, обмен и качество на информация, както и за повишена 

ситуационна осведоменост. По-висока степен на удовлетворяване на 

изискванията на МЦО се постига чрез осъществяване на обмен на 

информация  между съседни формирования от едно и също йерархично ниво 

и при обмен на информация  през инстанция (между формирования от 

несъседни нива). 

 От известните критерии за оценка на качеството на услугите 

(QoS), са избрани закъснението на информацията, неравномерността на 

закъснението и вероятността за вярно доставяне на информацията, с които 

най-ефективно може да бъде определена степента на удовлетворяване на 

изискванията на потребителите на услуги в комуникационно–

информационната система, с което се гарантира, че системата осигурява 
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комуникационно-информационна поддръжка на тактическо формирование, 

при изискванията на мрежово-центричните операции.  

 Определени са структурата на комуникационната мрежа на 

комуникационно–информационната система на тактическо формирование, 

ресурсите за нейното изграждане и техните основни технически параметри, 

които подлежат на управление с цел постигане на ефективност на системата. 

Такива ресурси са пропускателните способности на линиите и 

комуникационните възли, обемът на необходимата буферна памет за чакане 

на заявките (пакетите) преди предаване в линиите. 

 Избран е математически модел за управление на ресурсите на 

комуникационната мрежа на КИС на тактическо формирование, провеждащо 

мрежово-центрични операции, който в най-голяма степен съответства на 

начина на обмен на информация в системата и представлява отворена мрежа 

на Джаксън, в която закъснението на информацията „открай-докрай” е сума 

от закъсненията на различните нива. При липса на статистическа 

информация за изследваната мрежа, този модел дава най-бързи и достоверни 

резултати. 

 Избраният математически модел за управление на ресурсите на 

комуникационната мрежа на КИС, е приложен за определяне на 

необходимите мрежови ресурси (пропускателна способност на линиите, обем 

на буферната памет) за гарантиране на качеството на услугите за 

комуникационната мрежа на КИС на тактическо формирование, провеждащо 

мрежово-центрични операции. Моделът позволява да се усъвършенства и 

прецизира управлението на мрежовите ресурси на КИС с цел постигане на 

гъвкавост и по-голяма ефективност, като се осигуряват толкова ресурси, 

колкото са необходими в определен момент. 

 Реализиран е алгоритъм за управление на ресурсите на 

комуникационната мрежа на КИС на тактическо формирование, участващо в 

мрежово-центрични операции, при гарантирано качество на предоставяните 

на потребителите услуги. На базата на алгоритъма е разработено софтуерно 

приложение, позволяващо съкращаване на времето за определяне на 

необходимите ресурси, гарантиращи зададено качество на услугите за 

абонатите. 

Анализираните в дисертацията въпроси засягат само някои основни 

моменти от проблематиката. Бъдещите изследвания по темата могат да бъдат 

насочени в следните направления: 

 Разглеждане на аналогични проблеми на информационно – 

приложните ресурси и на приложно ниво (седми слой от OSI модела). 

 Включване на резултатите от изследването за разглеждане от 

работната група, разработваща „Ръководство за организиране на оперативно 

– техническата служба”, с цел намиране на реално приложение на 

резултатите от дисертационния труд.. 
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 Разработване на гъвкаво приложение за количествена оценка на 

параметрите на качеството на услугите, с отчитане на допълнителни фактори 

и критерии. 
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