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Monte Carlo Simulation of Specialized Phone Services Systems: Specialized phone services 

systems are separate class with several key properties: developed under special telecom operator’s RFC; 

non-stop or semi non-stop working mode; serve scalable volume of clients/request from several per hour to 

ten thousands per day; meet very strong reliability and availability requirements.  

The paper includes part of authors’ results taken in research, development and support of three types 

specialized phone services systems: post office phone services system, phone exchange call monitoring 

system, call centers. Those results are in the area of Monte Carlo simulation of specialized phone services 

systems. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Специализираните системи за телефонни услуги (ССТУ) са отделен клас 

системи, притежаващ няколко съществени общи характеристики: 

• Разработени са по техническо задание на телекомуникационен оператор 

с национално и международно значение; 

• Работят в непрекъсваем или в полунепрекъсваем режим; 

• Обслужват широк диапазон клиенти/заявки на ден (от няколко в час до 

десетки хиляди в ден); 

• Отговарят на строги изисквания по отношение надеждността и 

готовността. 

Посрещането на строгите изисквания, поставяни от корпоративния Възложител, 

по отношение надеждността и мащабируемостта на този клас системи по естествен 

път води до разпределената им организация. 

Статията е посветена на част от резултатите, получени от авторите при 

проектирането и поддръжката на три групи ССТУ: за автоматизация на услугите от 

телефонни кабини (ССТУ-К), за контрол на телефонния трафик от АТЦ (ССТУ-А) и 

за услуги чрез оператор (ССТУ-О). Представените резултати са свързани с 

имитационното моделиране на ССТУ от разпределен тип. 

 

ПРИНЦИПИ НА ИМИТАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ 

Имитационното моделиране е метод за изследване, предполагащ замяна на  

анализираната динамична система с програмен имитатор, върху който се провеждат 

експериментите [2, 6, 7, 11, 12]. 

 

 

Фиг. 1. Аналитичен модел - условно представяне 
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Фигури 1 и 2 служат за съпоставяне на имитационните модели с чисто 

аналитическите. 

 

 

Фиг. 2. Имитационен модел - условно представяне 

 

И в двата случая чрез абстрахиране от обекта се отделя ядрото с вътрешно-

присъщите му свойства, важни за целите на изследването. Паралелно се определят 

и управляващите параметри {α, β, γ, 9 } на това ядро.  

При аналитическото моделиране на следващия етап се намира 

функционалната зависимост F между ядрото и управляващите параметри. 

Впоследствие тази зависимост се изчислява за предварително зададен диапазон от 

стойности на параметрите. 

При имитационното моделиране не се получава явната функционална 

зависимост F, а нейният програмен аналог F
s
, който също се управлява от 

параметрите на ядрото, за да се изследва поведението на обекта в рамките на 

интересуващия ни диапазон на тези параметри. 

Ако обектът на изследването е компютърна система, се проявява интересна 

особеност, присъща единствено на имитационния модел – между модела и обекта 

може да се изгради допълнителна двупосочна връзка чрез използването на един и 

същ език за програмиране, една и съща технология за програмиране, еднакви 

градивни елементи. Наличието на подобна връзка мултиплицира ефекта от 

моделирането и е изключително полезна за по-дълбокото, неформално разбиране 

на изследвания обект. 

 

 

Фиг. 3. Сравнителна таблица на статистиката при обем на извадката 1 KW 

 

Входните въздействия на имитационния модел представляват случаен поток, 

по правило поток на Поасон. На фиг. 3 е представена сравнителната таблица на 

статистиката, получена чрез прилагане на монобитния тест [3, 4] при различни 

реализации на генератори на случайни последователности с равномерно 

разпределение [4, 5, 9, 10]. Най-добри резултати дава LFSR генератора с 

конфигурация Фибоначи. Формираната от този генератор последователност се 

обработва по метода на обратното преобразуване (Inverse-Transform Method) и се 
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формира необходимата за модела входна случайна последователност с 

експоненциално разпределение – случаен поток на Поасон. 

 

МАШИНА С N-КРАТНО РЕЗЕРВИРАНЕ И K-УСТОЙЧИВОСТ 

Разглежданите ССТУ се характеризират с определена степен на резервиране n. 

Имитационните им модели трябва да отчитат тази резервираност. 

От друга страна, цялостният отказ на системата може да възникне при 

отпадането на k ≤ n нейни елемента. Така се стига до необходимостта да се 

моделира система (формална машина, краен автомат) с n-кратно резервиране и k-

кратна устойчивост към отказите [1, 8, 13]. 

 

 

Фиг. 4. Вътрешна структура на имитационния модел 

 

Предлага се имитационният модел с вътрешната структура от фиг. 4. На самия 

вход на модела се намира генератор на случайна последователност RNG, чийто тип 

може да се задава. Генераторът се пуска или от сигнал „начало“ или от веригата на 

обратната връзка.  

На изхода на демултиплексора DMUX се формират два случайни потока. 

Единият от тях постъпва в списъка listTimeToFailure, съдържащ моментите на отказ. 

Другият поток постъпва в списъка listTimeToRecovery, съдържащ моментите на 

възстановяване от отказ. Включването на следващия елемент в съответния списък 

става след пресортирането на списъка. 

Миноритарната схема MIN извлича от двата списъка случайния момент на 

настъпване на следващото системно събитие и го подава към диспечера D. 

Диспечерът на събитията D служи за превключване в следващото системно 

състояния S
i
. ϵ {S

0
, S

1
, 9, S

m
}. Моментите на превключване се определят от 

случайната величина, получена от миноритарната схема MIN. Диспечерът се 

параметризира чрез управляващите параметри на модела. 

Всяко събитие S
i
 се обработва от съответен манипулатор (фиг. 5), съгласно 

метода на особените състояния [2]. 

В основата на реализацията на разгледания модел е машината на състоянието 

FSM.nM от фиг. 6, изпълнена чрез технологията на проектните образци (design 

patterns). Диаграмата на състоянията и преходите на този автомат (фиг. 7) е 

редуциран вариант на марковския модел „раждане-гибел”. Редукцията е извършена 

чрез въвеждане на обобщеното състояние S
2
. Това е състоянието STH_FaultyM, в 

което системата се намира, ако има поне един отказал елемент. Началното 

състояние е S
0
, нормалното – S

1
, а крайното - S

3
. В нормалното състояние 
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(STH_Normal) всички елементи са изправни. В крайното състояние (STH_FaultyF) са 

отказали k на брой елемента, което при k-устойчива система отговаря на пълен 

системен отказ. 

 

 

Фиг. 5. Обобщен алгоритъм на работа по метода на особените състояния 

 

 

Фиг. 6. UML диаграма на машината на състоянието FSM.nM 
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Фиг. 7. Диаграма на преходите и състоянията на машината FSM.nM 

 

Проведени са редица експерименти с представения модел. На фиг. 8 е 

показана получената графика на вероятността за безотказна работа за един от 

случаите - при троирана система (n = k = 3) с горещ резерв без възстановяване (3M) 

и с възстановяване от отказ (3M R). 

 

 

Фиг. 8. Вероятност за безотказна работа на троирана машина с горещ резерв 

 

Избран е специфичния граничен случай на съвпадение на интензивността на 

отказите λ и интензивността на възстановяванията μ. Вижда се значителното 

подобряване на надеждността при варианта с възстановяване 3M R. 

 

МРЕЖА ОТ МАШИНИ С N-КРАТНО РЕЗЕРВИРАНЕ И K-УСТОЙЧИВОСТ 

На следващия етап от работата машината на състоянието FSM.nM 

(изпълнителната машина) от фиг. 6 и 7 се допълва с машината на състоянието 

FSM.nC (каналната машина), описваща резервираната канална среда на системата.  

Чрез двата автомата FSM.nM и FSM.nC могат да се моделират разпределени 

ССТУ-К с произволна сложност, представяни като мрежа от машини с n–кратно 

резервиране и k-устойчивост. 

На фиг. 9 е показан мрежовият имитационен модел на ССТУ-К от разпределен 

тип. Моделът съдържа две изпълнителни машини FSM.nM и една канална машина 

FSM.nC. Едната машина FSM.nM отговаря на операторската станция, а другата – на 

множеството активни локални модули. Каналната машина FSM.nC може да бъде без 

резервиране (с един канал) или с резервиране (с два или повече канала). 
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Фиг. 9. Мрежови имитационен модел на разпределена ССТУ-К 

 

 

Фиг. 10. Мрежови имитационен модел на разпределена ССТУ-А 

 

На фиг. 10 е показан мрежовия имитационен модел на ССТУ-А от разпределен 

тип. Съдържа три изпълнителни машини FSM.nM и две канални машини FSM.nC.  

Двете машини FSM.nM, разположени вляво, отговарят на векторите на 

предизбирачните (П-вектора) и груповите модули (Г-вектора). Всеки от тези вектори 

е свързан към управляващия модул (C-модула) чрез собствена канална система 

FSM.nC. Управляващият модул се моделира от машината FSM.nM, разположена 

вдясно. Може да бъде без резервиране, със студено или с горещо резервиране. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Имитационното моделиране е от особен интерес, особено когато обектът на 

изследването е компютърна система. В този случай се проявява интересна 

особеност, присъща единствено на имитационния модел – между модела и обекта 

може да се изгради допълнителна двупосочна връзка чрез използването на един и 

същ език за програмиране, една и съща технология за програмиране, еднакви 

градивни елементи. Наличието на подобна връзка мултиплицира ефекта от 

моделирането и е изключително полезна за по-дълбокото, неформално разбиране 

на изследвания обект. 

 

Могат да се направят следните основни изводи: 

1. Разработен е имитационен модел на дублирана машина. Моделът е 

приложен за машина с горещо и студено резервиране. 

2. Разработен е обобщен имитационен модел на машина с n-кратно 

резервиране и k-устойчивост спрямо отказите. Моделът е приложен за 

машина с горещо и студено резервиране, като се отчита и режима на 

възстановяване. 
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3. Разработен е имитационен модел със следващо, по-високо ниво на 

общност, представляващ мрежа от машини с n-кратно резервиране и k-

устойчивост спрямо отказите. Моделът е приложен за статистическа 

оценка надеждността на ССТУ с разпределена организация. 
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