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Системи з повторними викликами є важливим напрямком теорії масового 
обслуговування. Характерною особливістю таких систем є те, що вимоги, які 
отримали відмову в обслуговуванні, через деякий час знову повертаються до 
системи. Явище повторних викликів досить часто зустрічається на практиці і 
нехтування ним приводить до втрати точності моделі.

Сфера використання систем з повторними викликами є досить широка, 
зокрема, це є локальні та глобальні комп’ютерні мережі, системи керування 
посадкою повітряних суден, системи мобільного зв’язку, центри 
обслуговування клієнтів та ін. В даних реальних системах є багато ситуацій, 
де варто використовувати моделі з обмеженим числом повторів. Урахування 
цієї властивості, як правило, ускладнює математичні моделі, оскільки зростає 
розмірність процесу обслуговування. З практичної точки зору важливими 
напрямками дослідження таких систем є розробка методів знаходження 
стаціонарних ймовірностей та розв’язання проблеми вибору її оптимальних 
параметрів, які можуть змінюватися відповідно до різних стратегій 
керування. Саме цим проблемам присвячена робота Прищепи О.В.

Проблемні питання, що сформульовані та розв’язані у дисертаційній 
роботі, є своєчасними та актуальними. Результати дисертації доповідалися на 
наукових міжнародних конференціях як в межах України, так і були 
представлені для європейської наукової спільноти в рамках конференції.

Ступінь обґрунтованості і достовірність наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Основні положення дисертації, висновки та рекомендації науково 
аргументовані і базуються на наукових здобутках вітчизняних і зарубіжних 
фахівців з теорії ймовірностей, теорії масового обслуговування, теорії 
системного аналізу. Вони викладені у формі доведення теорем та лем.

Також обґрунтованість та достовірність результатів дисертації 
забезпечується їх апробацією на наукових конференціях та семінарах,

Актуальність теми.

опублікуванням результатів журналах,
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актами про впровадження результатів дисертаційної роботи в навчальні 
процеси Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 
Національного університету водного господарства та природокористування.

Основні висновки дисертації висвітлені на стор. 78 другого розділу, стор. 
107-108 третього розділу, стор. 135 четвертого розділу та на стор. 136-137 
загальних висновків.

Новизна одержаних результатів.

В дисертаційній роботі було отримано нові наукові результати, які 
можна вважати важливими для подальшого розвитку теорії масового 
обслуговування з повторними викликами.

Для пошуку стаціонарних розподілів стохастичних систем з обмеженим 
числом повторів автором було запропоновано ряд підходів, які полягають у 
використанні методу генератрис, теореми про рівність потоків ймовірностей 
через замкнений контур, методу, що полягає в апроксимації вихідної системи 
системою з обмеженим числом джерел повторних викликів та результатів 
теорії процесів квазі народження та загибелі.

Це дозволило автору отримати явне представлення стаціонарних 
ймовірностей для одноканальних систем з однією спробою повтору у 
випадку порогових та гістерезисних стратегій. Для подання генератрис 
стаціонарних ймовірностей відповідних систем з некерованим вхідним 
потоком були задіяні гіпергеометричні функції. У випадку двоканальних 
систем з однією спробою повтору автором отримано результати з 
використанням ланцюгових дробів.

Для багатоканальних систем з однією спробою повтору отримано явні 
векторно-матричні подання для стаціонарних ймовірностей при різних типах 
керування. На основі результатів теорії процесів квазі народження та 
загибелі побудовано рекурентний обчислювальний алгоритм знаходження 
стаціонарних ймовірностей для процесу обслуговування систем з обмеженим 
числом повторних спроб.

Отримані стаціонарні ймовірності у подальшому використано автором 
для побудови функціоналів якості багатокритеріальних оптимізаційних задач 
функціонування систем при порогових та гістерезисних стратегіях керування 
інтенсивністю вхідного потоку.

Практична цінність роботи.

Практична цінність роботи полягає в можливості застосування 
результатів дисертації для розв’язання реальних практичних задач, що
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виникають, зокрема, в локальних та глобальних комп’ютерних мережах, 
телекомунікаційних мережах, при керуванні посадкою повітряних суден.

Повнота викладу в опублікованих працях.

Основні результати дисертаційної роботи викладено в 22 наукових 
працях, з них 6 статей у відомих фахових наукових виданнях (у тому числі З 
без співавторів, 1 стаття опублікована у виданні, що включене до 
міжнародних наукометричних баз) і 16 тез доповідей наукових конференцій. 
Вони повністю відображають зміст дослідження, викладеного в 
представленій до захисту дисертаційній роботі.

Оцінка змісту дисертації, н завершеності в цілому.
Відповідність встановленим вимогам оформлення дисертації.

Дисертація Прищепи О.В. є завершеною кваліфікаційною науковою 
працею, яка містить сукупність результатів та наукових положень, 
виставлених автором для публічного захисту, має внутрішню єдність і 
свідчить про особистий внесок автора у науку. За своїм змістом та 
отриманими результатами дисертація відповідає паспорту спеціальності 
01.05.04 -  системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку 
використаних джерел зі 144 найменувань. Повний обсяг -  159 сторінок.

У вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми, сформульовано мету 
та визначено основні завдання дослідження, визначено наукову новизну 
роботи і практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі проведено огляд основних стохастичних систем з 
повторними викликами та проаналізовано методи їх дослідження. Показано 
необхідність дослідження різних модифікацій систем з повторними 
викликами, зокрема систем з обмеженим числом повторних спроб.

Другий розділ присвячено системам з однією спробою повтору та 
керованою інтенсивністю вхідного потоку в класі порогових стратегій. Для 
двовимірного ланцюга Маркова з неперервним часом, що описує процес 
обслуговування таких систем, знайдено умови існування стаціонарного 
режиму. Автором отримано явні формули в термінах гіпергеометричних 
функцій для генератрис стаціонарних ймовірностей процесу обслуговування 
в одноканальних некерованих системах. Знайдено з використанням 
ланцюгових дробів явні формули для стаціонарних ймовірностей 
двоканальних систем. Для багатоканальних систем отримано подання 
стаціонарних ймовірностей у векторно-матричній формі. При цьому 
використано апроксимацію вихідної системи системою з обмеженим числом 
джерел повторних викликів
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У третьому розділі розглянуто процес Маркова, що описує процес 
обслуговування багатоканальної системи з однією спробою повтору та 
керованою інтенсивністю вхідного потоку в класі гістерезисних стратегії 
керування. В межах даного розділу отримані явні формули для стаціонарних 
ймовірностей одноканальних систем. У випадку багатоканальних систем 
отримано представлення для стаціонарних ймовірностей у векторно- 
матричному вигляді.

Останній розділ присвячено побудові рекурентних обчислювальних 
алгоритмів для стаціонарних ймовірностей систем з обмеженим числом 
повторів. Автором використано результати теорії процесів квазі народження 
та загибелі. Показано застосування побудованих алгоритмів: до системи з 
однією спробою повтору, що є альтернативою до алгоритму з другого 
розділу дисертації; до систем з двома та більше повторними спробами.

Враховуючи змінну інтенсивність вхідного потоку розглянутих автором 
систем, сформульовано та розв’язано задачу максимізації прибутку та 
мінімізації витрат при різних стратегіях керування. Функціонали якості 
подано в явному вигляді через стаціонарні ймовірності. Наведені приклади 
розрахунків, на яких аналізується ефективність використання порогових та 
гістерезисних стратегій.

Дисертація та автореферат оформлені згідно з чинними вимогами МОН 
України. Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. 
Робота відповідає паспорту спеціальності 01.05.04 -  системний аналіз і теорія 
оптимальних рішень.

Зауваження щодо змісту дисертації.

1. Деякі типові доведення можна було б опустити, зокрема доведення леми 
3.2 (стор. 93).

2. Варто було б наблизити теоретичний результат до розв’язання 
практичних задач, особливо при розв’язанні задач багатокритеріальної 
оптимізації.

3. Хотілося б бачити графіки функціоналів якості, що подані у прикладах 
третього розділу, у більш детальній формі.

4. В роботі зустрічаються деякі описки. Наприклад, на стор. 33 - 
«...урізані...», а треба «...урізанні...», на стор. 35 -.«...до тих пір, 
поки...», а треба «...доти, поки...», на стор.36 -.«...двама...», а треба 
«...двома...», на стор. 76 -  «...оптимізаційнї...», а треба «...оптимізаційної 
...», на стор. 91 -  «...одничний...», а треба «...одиничний...».

5. Використання словосполучення «кількість місць для повторних викликів 
ЇМ» замість прийнятого «ємність орбіти ЇМ».

Однак, зазначені зауваження не є принциповими і не впливають на
загальну оцінку дисертації.
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Загальний висновок.

Дисертаційна робота Прищепи О.В. є завершеною кваліфікаційною 
науковою роботою, яка виконана здобувачем у вигляді спеціально 
підготовленого рукопису. Дисертація оформлена відповідно до державного 
стандарту і містить отримані автором нові науково обґрунтовані результати 
для систем з обмеженим числом повторних спроб.

Враховуючи актуальність, новизну положень, важливість одержаних 
автором наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, 
дисертаційна робота “Керовані системи з обмеженим числом повторів” 
відповідає вимогам, які висуваються до кандидатських дисертацій, зокрема, 
п.п. 9, 11, 12, 13 “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого 
постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з 
Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та №567 
від 27.07.2016 р.), а її автор, Прищепа Оксана Володимирівна, заслуговує 
присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за 
спеціальністю 01.05.04 -  системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

Офіційний опонент,
доктор фізико-математичних наук, доцент, 
провідний науковий співробітник 
відділу математичних методів теорії 
надійності складит™
Інституту кіберн
НАН України

відділ діловодства та архіву 
національного університету 

« « « ’< Тараса Шевченка








