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INVESTIGATING THE ROLE OF OBJECT AND CLOUD STORAGE IN MODERN 

STORAGE TECHNOLOGIES 

 

Abstract. The present article describes the functioning of object and cloud storage 

technologies. It further investigates the differences between object storage, file-based and block-

based storage. The article also examines how object storage is correlated with cloud 

implementations and what is the role of these technologies in modern storage systems.  

While hardware provides capacity for storing data and compute resources for determining 

how fast the data can be read or written, the way that data is stored also characterizes its 

accessibility. Whereas file or block level storage are quite familiar approaches to storing data, when 

we are talking about scalability and data analytics, object storage comes into play.  

Object storage is a way of storing data as a set of diverse instances or units called objects. All 

objects are collected and kept within a single pool. To get a better understanding of the benefits of 

object storage, let’s first take a look how it is different from file and block storage.  

File storage keeps data as a single piece of information (file) in a folder, helping to organize it 

among other data and creating what is called a hierarchical storage.   

Block storage segregates a file into blocks of data and then stores these blocks as separate pieces. 

Each block has a different address, which means that there is no need in a file structure. 

Object storage, on the contrary, keeps pieces of data as an object. To be more specific, object is 

comprised of: 

 Pieces of data that makes up an object 

 Metadata of the data in the object 

 Extended metadata to the object itself 

 Unique identifier    

The extended metadata is what brings the most value to object storage comparing to other 

approaches of storing data. Since this metadata can be set by a user, provides a great deal of 

simplicity and flexibility when it comes to storing and structuring large amounts of unstructured 

data (i.e. media files) and holding data analytics. 

In addition to the ability to perform custom analytics on the data set, object storage as a unified pool 

with a single namespace allows it to be easily scaled by adding more storage to the pool becoming a 

perfect fit for cloud storage.  

Object storage can be implemented at the device level (object-storage device), the system 

level, and the interface level. When it comes to interfaces, these can be directly programmable by 

the application, for example, Amazon S3 API. 

Taking the benefits of structuring large amounts of unstructured data and simple scaling into 

account, object storage found its implementation as a basis for cloud storage. Basically, clouds 

utilize the RESTful API, an object storage protocol, to store a file and its associated metadata as a 

single object. The REST application program interface allows to get, put, post, and delete data over 

HTTP. As an example, Amazon S3 API, the Simple Storage Service provides a web services 

interface to store objects by utilizing the Amazon online storage infrastructure.  

mailto:7ckngm4d@gmail.com
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Storing large amounts of data and moreover, serving it to multiple users, is a challenge that 

can’t be simply resolved by traditional file or block storage systems. On the other hand, object 

storage, by keeping data in a form of diversified objects each containing its metadata and unique 

identifier, allows scaling as far as needed whereas maintaining simple data structure. In the era of 

cloud determining infrastructure, object storage becomes its backbone.    
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INVESTIGATING THE INFLUENCE OF SOFTWARE-DEFINED STORAGE, ERASURE 

CODING AND HYPERCONVERGENCE ON STORAGE SYSTEMS DEVELOPMENT 

 

Abstract. This article investigates the nature of Software-Defined Storage, Erasure Coding 

and Hyperconvergence technologies, their main features and characteristics. It further examines 

how these technologies influence the development of storage systems as hardware. The article also 

provides a conclusion of what is expected from hardware storage in the modern era.        

The concept and requirements of storage are changing rapidly as new technologies appear. 

While primarily, storage hardware must hold your data, it’s new and most important characteristic 

is to make it available. Taking a look several decades back, when it came to storage (and data) 

availability, it was all about the physical hardware regarding the capacity, compute power, and 

network interconnections. So, to provision more storage to more users, you needed more hardware 

components to interconnect the servers properly. When it comes to scalability, for, example an 

infrastructure comprised of different x86 servers makes the process complicated as each hardware 

piece is managed with different software. Moreover, combining different hardware may become a 

challenging task to make all components work in conjunction with each other.  

A great deal in simplifying storage accessibility was brought by the introduction of 

Software-Defined Storage (SDS). As the term presumes, the technology abstracts the software layer 

to define the hardware availability. Basically, SDS grants the control over storage requests to 

https://www.techrepublic.com/article/why-data-center-managers-shouldnt-overlook-object-storage-backends/
https://www.techrepublic.com/article/why-data-center-managers-shouldnt-overlook-object-storage-backends/
https://www.researchgate.net/publication/4232256_Object_storage_The_future_building_block_for_storage_systems
https://www.researchgate.net/publication/4232256_Object_storage_The_future_building_block_for_storage_systems
https://www.networkworld.com/article/3276588/the-evolution-of-storage-from-on-premises-to-cloud.html
https://www.networkworld.com/article/3276588/the-evolution-of-storage-from-on-premises-to-cloud.html
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software. This provides the ability to flexibly manipulate how and where data is stored regardless of 

the underlying hardware. To achieve this, SDS virtualizes data paths (block, file, or object) to 

support applications requests going to the storage and talks various communication protocols 

(iSCSI, Fiber Channel, iSER) to achieve interoperability. The part of SDS, Software-Defined 

Networking allows achieving the same goal on the networking layer. The abstraction of 

communication between various servers to software part where VLANs, virtual switches are 

responsible for interconnection is what allows administrators to focus on the “frontend” application 

and virtual machines needs first instead of managing the networking hardware. Ultimately, SDS 

brings in manageability and flexibility when it comes to storage availability.   

Back in the 80s, the availability of the data stored on storage systems war determined by the 

hardware. The introduction of RAID technology (Redundant Array of Independent/Inexpensive 

Disks) allowed ensuring that data remains safe even when one or more (depending on the RAID 

level) disks fail. However, with the growing demand on storage capacity, cutting it in half, for 

example with RAID 10, becomes simply inefficient. To increase storage efficiency and decrease the 

data reconstruct time, Erasure Coding has been introduced.  

Erasure Coding is a software technology that is independent of the underlying hardware and 

thus, can be implemented almost on any systems. The mechanics behind EC are to partition data 

into sectors, expand them and encode with redundant data pieces and further store across a set of 

different storage media – both nods and disks. Erasure coding takes original data and encodes it so 

that, when the data is needed to be restored, only a subset of the pieces is required to recreate the 

original information.  

In mathematical terms, the protection offered by erasure coding can be represented by the following 

equation: n = k + m where: 

 “k” is the original amount of data.  

 “m” is the redundant data pieces (chunks) that are added to provide protection from 

failures.  

 “n” is the total number of chunks created after the erasure coding.  

The EC is usually provided as a code rate “k/n”. For example, if we EC 3/6, this means that 

three extra chunks (m) would be added to the 3 original chunks (k). The 6 data fragments (n) would 

be spread across 6 drives or nodes. The original file could be reconstructed from 3 verified 

fragments. This technology grants higher storage capacity efficiency while delivering redundancy. 

Additionally, the restoration process is faster comparing to RAID. However, the biggest limitation 

of erasure coding is that it requires a lot of CPU resources for calculation, which translated in higher 

latency and lower performance during the restoration process.  

The evolution of SDS allowed taking approach to the overall infrastructure one step further 

from traditional compute and storage separated to a hyperconverged infrastructure. The idea behind 

hyperconvergence is to provide both compute and storage capacity under a unified SDS-based 

management in a single box. The real benefit of HCI starts when combining multiple nodes in a 

single cluster. Due to SDS, the all the resources are combined in a single shared resource pool with 

centralized management. Such approach makes it much easier for system administrators to 

distribute both compute and storage among various VMs or applications without having to deal 

separately with storage, compute power and networking stack independently.   
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While software technologies are evolving, the main storage hardware function “degrades” to 

serve just a media for your data. Primarily, SDS grants the flexibility and simplicity that hardware 

lacks. With software, determining the storage availability, the standard x86 hardware can be revived 

to serve the needs of modern IT infrastructures. Basically, advanced software technologies 

determine the direction in which hardware vendors should develop their offerings – capacity and 

speed while resiliency, availability, and management are fully covered by the software frontend.   
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METHODS AND PROTOCOLS OF LOCAL SENSOR NETWORK DESIGN 

Abstract. The purpose of this article is to provide an analytical review of existing protocols 

and methods to develop recommendations for their use in local sensor network design, to classify 

them according to a key criterion. To effectively achieve this goal, it is necessary to consistently 

identify the features of the protocols, the stages of their interaction, the key features of the 

classification. 

             We live in a time of continuous development and wide opportunities, when every day more 

and more new inventions appear. As a result, most areas of life are forced to move to a new level - 

the level of information technology, so as not to disappear as outdated. Now, almost everything can 

be done or learned using the Internet. Smart devices using the technology of Internet of Things have 

been created that based on local sensor networks. 

  It should be noted that smart devices are sensors or actuators equipped with a real-time OS 

microcontroller with a protocol stack, memory and communication device embedded in various 

objects, such as electricity meters or gas meters, pressure sensors, vibrations or temperatures, 

switches and other . Smart objects can be organized into a computer network of physical objects 

that can be connected via gateways (hubs or specialized IoT platforms) to the traditional Internet. 

Computing networks of physical objects consist of smart sensors and actuators connected to a 

computer network (personal, local and global) and controlled by a central controller (gateway or 

IoT Habs, or IoT platform). 

https://www.snia.org/sites/default/files/SNIA_Software_Defined_Storage_%20White_Paper_v1.pdf
https://biztechmagazine.com/article/2018/11/software-defined-storage-next-step-data-center-digital-transformation
https://biztechmagazine.com/article/2018/11/software-defined-storage-next-step-data-center-digital-transformation
mailto:harakiridaikiri@gmail.com


11 

 

  The IoT applies the technologies of wireless computing networks of physical objects with 

low energy consumption, which include networks of small, medium and long-range (WPAN, 

WLAN, LPWAN). 

  Common LPWAN long-distance network technologies include: LoRaWAN, SIGFOX and 

Cellular Internet of Things (CIoT). 

  One of the widely used technologies is LoRa, which is designed for long-range networks, 

in order to transmit telemetry data of various metering devices (sensors of water, gas, etc.) over 

long distances. LoRa is a modulation method that defines the physical layer protocol of the OSI 

model. The LoRa modulation technology can be used in networks with different topologies and 

various data link layer protocols. Effective LPWANs are LoRaWAN networks that use the 

LoRaWAN link layer protocol (MAC link layer protocol), and LoRa modulation is used as the 

physical layer protocol.The LoRaWAN network consists of end nodes (transceivers or LoRa 

modules) connected wirelessly to hubs / gateways or base stations, an operator’s network server, 

and an application service provider server. The network architecture of LoRaWAN is client-server. 

LoRaWAN operates at OSI model level 2. 

  Two-way communication is used between the end nodes-server components of the 

network. The interaction of the end nodes of the LoRaWAN LAN with the server is based on the 

data link layer protocols. As the address, unique identifiers of devices (end nodes) and unique 

identifiers of the application on the application server are used. 

  The physical layer of the LoRaMAC protocol stack of the “end nodes - gateway” network 

segment, which operates at the second level of the OSI model, is LoRa wireless modulation, and the 

link layer MAC protocol is LoRaWAN. LoRa gateways connect to the server of the provider or 

operator using standard Wi-Fi / Ethernet / 4G technologies that are related to the interface layer of 

the IP network (physical and data link layer of the TCP / IP stack). 

  The data received from the end nodes is stored, displayed and processed on the application 

server (on a stand-alone Web site or in the “cloud”). Big Data methods can be used to analyze IoT 

data. Users using client applications installed on a smartphone or PC can access information on the 

application server. 

  SIGFOX technology is similar to LoRaWAN technology, but it has some differences. The 

main difference lies in the modulation methods that define the protocols of the physical layers of 

these networks. SIGFOX and LoRaWAN technologies are competitors in the LPWAN market. 

  Competitors in the LPWAN market are CIoT and G5 technologies. They are designed to 

build wireless LPWAN cellular networks based on the existing infrastructure of cellular operators. 

  WPANs include wireless sensor networks based on 6LoWPAN technology. These 

networks are self-organizing and self-healing mesh networks with routing that have a mesh 

topology. RPL (Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks) is used as a routing 

protocol. 

  The essence of the work of computer networks of physical objects in IoT based on the 

6LoWPAN protocol stack is as follows: data from the sensor is input to the microcontroller (MK), it 

processes the data coming from the sensor based on the application program (End Nodes 

Applications), which was created by the network developer API specialized OS microcontroller. 

To transfer the processed data to the network, the End Nodes Applications application 

accesses the application layer protocol of the microcontroller OS protocol stack and transfers data to 

the physical layer through the stack of protocols 6LoWPAN. This will ensure the connection of 

"smart" devices with low power consumption to the Internet by routers, and not by specialized IP 

gateways. Since low-speed networks with the 6LoWPAN protocol stack for devices with limited 

capabilities are not transit networks for IP network traffic of traditional Internet, they are the final 

networks in IoT and are connected to the Internet via Border routers or Edge routers. The border 
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router interconnects the 6LoWPAN network with the IPv6 network by converting the IPv6 headers 

and fragmenting messages in the adaptation layer of the protocol stack. 

  It should be noted that in IoT, along with the use of cloud technologies, cloud computing 

technologies are used. This is due to the fact that in the cloud model used in IoT, the weak point is 

the bandwidth of the communication operators' channels, through which data is exchanged between 

the cloud and smart devices of computer networks of physical objects. The concept of cloud 

computing involves the decentralization of data processing by transferring some of the work of 

processing them and making management decisions from the "cloud" directly to the computing 

networks of physical objects. 

Conclusion 

Local sensor networks in the Internet of Things is a promising concept that has already been 

actively disseminated, but this is a concept about which there is no single view, hence a series of 

barriers to its development .The Internet of Things and its applications involve a large number of 

devices involved, which imposes restrictions that traditional communication protocols are not ready 

for. The descriptions of the protocols clearly illustrate the noticeable differences between them. The 

presented example of classifications by key parameter - directivity - is primary. Given that there are 

overlapping protocol application areas, it is possible to use different approaches to benchmarking 

protocols. 
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PRINCIPLES OF HETEROGENEOUS SENSOR NETWORK INTEGRATION 

Abstract. The paper considers the issue and principles of heterogeneous sensor network 

integration. Wireless sensor networks, unlike conventional computing (wired and wireless) 

networks, have many advantages as total absence of any cables - electrical, communication, etc.; 

the possibility of compact placement or even integration of mots into environmental objects; 

reliability of both individual elements and, more importantly, of the whole system; in some cases, 

the network can operate with only 10-20% of sensors (mots) in good condition. 

Network topology 
The presented topology corresponds to the message design pattern, called publisher-

subscriber (pub / sub). Such a scheme introduces the notion of a publisher - a source of information 

- and a subscriber - its recipient. The term "subscription" is associated with a specific operation 

performed by the participants of the template in order to obtain information by the subscriber from a 

https://software.intel.com/en-us/articles/iot-path-to-product-how-to-build-the-smart-home-prototype/
https://software.intel.com/en-us/articles/iot-path-to-product-how-to-build-the-smart-home-prototype/
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particular publisher, as well as to streamline the collection of information - the parameters of the 

periodicity of acquisition and similar (depending on the implementation) indicators. 

 
Figure 1– Sensor network topology 

 

In this case, the situation is considered when the sensor node combines information from 

several sensors and sends it according to the parameters of the subscription either upon request, 

either independently with a specific time interval or after an event occurs to the server. Usually the 

sensors themselves are rather primitive; their tasks are reduced to the constant transmission of 

information about the monitored parameter. Therefore, it becomes necessary to combine the sensors 

into nodes equipped with microcontrollers, which will be responsible for reading the measured data 

and sending them using predetermined algorithms further to the server. This topology is also 

designed to include a broker. A broker is a server that receives information from publishers and 

transfers it to the appropriate subscribers. In complex systems, it can also perform various 

operations related to the analysis and processing of incoming data. A broker can prioritize messages 

and form queues for message transmission. Thus, the broker organizes the transfer of messages, 

their storage and filtering. 

Touch node - touch node 

DDS (Data Distribution Service) protocol is used to ensure communication between sensor 

nodes / sensors. The DDS protocol distributes data between devices. DDS implements direct bus 

communication between devices based on the relational data model. The DDS protocol implements 

a multicast system using UDP. This protocol is oriented to the publisher-subscriber pattern, while 

the transmission of messages is made via the bus using the request-response method. The operations 

performed by the protocol are defined by thirteen classes (Entity Class, WaitSet Class, Condition 

Class, Publisher Class, DataWriter Class, Subscriber Class, DataReader Class, ReadCondition 

Class, QueryCondition Class and others). 

DDS is designed to communicate sensor nodes / sensors, combining them with a direct bus 

connection and providing a multicast system. 

Touch node broker 

Several tasks are implemented in this area, for example, such as registering a sensor node; 

node configuration and settings; transmission and distribution of information, etc. The following 

two protocols can be used on this network segment. 

Relatively small personal networks use the XMPP protocol. 

XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) is an extensible messaging and 

presence protocol. 
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For networks with limited resources, low power consumption is more suitable protocol 

COAP. 

COAP (Constrained Application Protocol) is a specialized transmission protocol developed 

by the IETF working group - CORE, created for networks and devices with limited resources, M2M 

applications, etc. COAP can be considered as an addition to HTTP, but unlike HTTP COAP is 

intended for use in devices with certain limitations. COAP uses UDP transport protocol. 

Broker server 

The MQTT (Message Queue Telemetry Transport) protocol is, as the name implies, 

intended for telemetry and remote monitoring. It is used to exchange messages between devices on 

a “publisher-subscriber” basis, allowing devices to send and receive data when a certain event 

occurs. MQTT is a binary messaging protocol that involves publishing / subscribing using TCP 

transport. For networks using equipment from different platforms and allowing the use of a simple 

messaging protocol, you can use STOMP. 

STOMP - Simple (or Streaming) Text Oriented Message Protocol is a simple messaging 

protocol that involves extensive interaction with many languages, platforms, and brokers. 

Summarizing this section, we note that you can use both of the MQTT and STOMP. It is only 

necessary to clarify that the MQTT protocol provides "end-to-end" communication, both from 

broker to sensor nodes, and from broker to server, whereas STOMP protocol is focused only on the 

broker's interaction with the server. 

Server application 

At this site, tasks related to user and system interaction are performed: obtaining information 

from the server; configuration of parameters by the user (frequency of obtaining information, 

activation / deactivation of sensors and nodes, etc.) and others. 

For a distributed computing environment, for Web services, the most commonly used protocol is 

SOAP, since this protocol has an RPC (Remote Procedure Call) access mechanism, which is 

responsible for remote function calls. 

SOAP (Simple Object Access Protocol) - a protocol for exchanging structured and arbitrary 

XML messages in a distributed computing environment 

SOAP supports two access mechanisms - SOAP RPC and SOAP Message. 

With just a few messages (Get; SOAPAction, SOAPAction-Response) implying a request-

response, the protocol can be used with any application-level protocol: SMTP, FTP, HTTP, and 

HTTPS. 

Conclusion 

Based on the analysis we can draw the following conclusions about integration of 

heterogeneous sensor networks. Most of the protocols considered use TCP transport, which 

provides the necessary level of reliability. DDS protocol provides control of the "viability" of 

network elements, the detection and use of resources, as well as synchronization. MQTT protocol 

supports quality of service, provides verification of message delivery. XMPP supports searching for 

names in the huge Internet of Things database, but its addressing method is more suitable for small 

networks. 

At the moment there is no possibility to draw any conclusions or assess the requirements of 

each of the protocols to the physical level of the implementation system; unfortunately, similar 

aspects are not reflected in the specifications. It can be assumed that this is due to the diversity of 

possible topologies of the Internet of things, the lack of implementation frameworks and the unified 

standardization as a whole.  
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DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE AS CODE IN AWS CLOUD 
 

Abstract. Work calls to the problem of development of code for an infrastructure, using a 

common language so that you can describe and provide all resources of infrastructure in the 

environment of cloud. Cloudformation allows to use a simple text file you for an automatic and safe 

design and to provide all resources that need you for your applications in all regions and accounts. 

This file - only source of true for your environment of cloud. 
How it works 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

Amazon AWS IaaC Services. Maintenance of Orchestration provides the orchestration 

based on templates, to describe regional application, starting Openstack API, rings, to create the 

current appendixes of cloud. Software unites other main components of Openstack in the only 

template system. Templates allow creating the most types of resources of Openstack you, as for 

example standards, floating addresses of IP, volumes, groups of safety, and users. It also provides 

the extended functional possibilities as for example high fitness (ХА), automatic calculation of 

copy, and inlaid stacks. It allows to the main projects of Openstack to get the greater amount of 

users. Service is included for integration with maintenance of orchestration directly or through the 

special expansions. 

Maintenance of orchestra consists of the following components:  

 Heat is a command line of client of a cloudformation 

 heat - CLI, that binds to heat - api, to manage API Cloudformation AWS 

http://standards.ieee.org/innovate/iot/stds.html
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 heat - cli, that is associated with heat - api, to manage API Cloudformation AWS 

 heat is an ary component, - Openstack is native REST of API, that processes the queries of 

API sending them to the engine of heat, using the feature of Remote Procedure (RPC) Call.  

  heat - api is a cfn component  

 AWS Query of API, a compatible with AWS Cloudformation is Processed by the queries of 

API sending them in RPC heat machine 

           Example of code to build a part of ifrastucture with help of CloudFormation. 

 
"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",  

"Description": "This template create a lambda function and use it to create interface VPC endpoint",  

"Metadata": {},   

"Parameters": {  

  "VPC": {  

    "Description": "VPC ID",  

    "Type": "String"  

  },   

  "Subnet": {  

    "Description": "Subnet ID",  

    "Type": "String"  

  },   

  "SecurityGroup": {  

    "Description": "Security group ID",  

    "Type": "String"  

  },   

  "Servicename": {  

    "Description": "Service name to create inetrafce endpoint",  

    "Type": "String"  

  }   

},   

"Resources": {  

  "LambdaRole": {  

    "Description": "IAM role to allow Lambda permissions to create interafce endpoint",  

    "Type": "AWS::IAM::Role",  

    "Properties": {  

      "AssumeRolePolicyDocument": {  

        "Version": "2012-10-17",  

        "Statement": [{  

          "Effect": "Allow",  

          "Principal": {"Service": ["lambda.amazonaws.com"]},   

          "Action": ["sts:AssumeRole"]   

        }]   

      },   

      "Path": "/",   

      "Policies": [{  

        "PolicyName": "root",  

        "PolicyDocument": {  

          "Version": "2012-10-17",  

          "Statement": [{  

            "Effect": "Allow",  

            "Action": 

["ec2:CreateVpcEndpoint","ec2:DeleteVpcEndpoint","logs:CreateLogGroup","logs:CreateLogStream","logs:PutLogEvents

"],  

            "Resource": "*"  

          }]   

        }   
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      }]   

    }   

  },   

  "LambdaFunction": {  

    "Type": "AWS::Lambda::Function",  

    "Properties": {  

      "Code": {  

        "ZipFile": { "Fn::Join": ["\n", [  

          "import boto3",  

          "import json",  

          "import os",  

          "import cfnresponse",  

          "def lambda_handler(event, context):",  

          " client = boto3.client('ec2')",  

          " responseData = {}",   

          " responseValue = client.create_vpc_endpoint(",            
In this example, Using AWS Lambda and CloudFormation Custom Resources we can go 

around this limitation, allowing the creation of the VPC interface endpoint from within a 

CloudFormation Stack.I nterface VPC endpoint enables you to connect to services provided by 

AWS PrivateLink. By default, CloudFormation doesn’t support creation of interface endpoints. 

 

Figure 1. Creation of infrastucture with help of cloudformation 
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The suppliers of decision of Cloud allow strengthening you internet-based calculable power 

and space on a disk. Benefits from this approach - availability (an user pays only for resources that 

need him) and ability flexibly to measure. Clients are facilitated from a necessity to create and 

support their own calculable infrastructure. According to experts, the use of technologies of cloud in 

many cases can shorten expenses two three times comparable with maintenance of his developed 

this own structure. NIST the USA set obligatory descriptions of the following of cloud is Self-

service on demand (self-service on demand), a consumer independently determines and changes a 

calculable necessity without co-operating with the representative of supplier of services 

Conclusion  

Infrastructure as service (Iaas, Infrastructure as Service). In this level, a consumer can 

independently construct the Infrastructure of IT in a cloud and manage this. For example, create 

virtual networks, add a virtual equipment (servers, depositories, databases), install the applied 

software and necessity of the operating systems for work, id est, use a cloud as if it were the real 

infrastructure of IT of educational establishment. Most famous Iaas - solution: Amazon 

CloudFormation, Google Compute Engine, Windows Azure. 
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THE SOLUTION FOR MONITORING THE ACTIVITIES OF CALL CENTER 

OPERATORS 

 

Abstract. The paper considers the issue of monitoring the activities of call center operators. 

Proposed software allows any type of enterprise that uses IP PBX telephony to monitor the call 

agents related information, both real-time data and historical statistics, which helps to measure and 

improve the call center performance. 

 Call center monitoring is the continuous process of data collection, analysis, and feedback. 

First, you gather data pertaining to your call centre’s performance (employee efficiency, customer 

attrition, speediness of execution, etc.), then gain insight from it, and then implement change 

relative to that insight. Finally, you start over from the top. 

 A successful call center monitoring strategy directly affects customer satisfaction, employee 

retention, and your bottom line. 

In this paper, we propose a solution that allows exporting call agent and CDR data from an 

IP PBX based on Asterisk-like core to pretty much any desired reporting tool, transforming and 

parsing it in the process. 

Pros: 

-  Flexibility - Logstash pipelines allow parsing and modifying data in any way desired, 

according to the needs of the client. End user can then select a preferred UI (reporting tool) that 

fulfills theirs requirements; 

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation
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- Security - a complex authorization process involving a third party mentor and SSL 

certificate based connection guarantees the safety of information. All components are located in 

AWS cloud involving their breach proof networking and access points; 

- Variability - numerous available monitoring tools for the end customer that utilize SQL  or 

Elastic backend. 

Cons: 

- The complexity of configuration and use for non-advanced users (although we’re making 

progress transforming the solution in to a ‘black box’ service). 

Features of the solution strongly depend on the reporting tools used, but here are some 

examples: 

- Dynamically add call group members; 

- See the actual SLA for each call group based on the parameters that you have set up and 

the average waiting time; 

- Monitor the presence and activity status of each call group member; 

- Receive the information on the number of agents in a call group (total number, number of 

users who are free, paused and talking on the phone) and on the total number of treated calls; 

- See the idle time and conversation time for each group member; 

- See the information on active calls with relative conversation and waiting time, and the 

number of calls in queue; 

- See the information on each caller (both for active calls and calls in queue). 

 
 

Figure 1 – Feature stack structure 
 

Conclusion. Rapidly overtaking the market, cloud based IP telephony requires modern 

monitoring solutions that are foolproof, secure, versatile, scalable and have a wide variety of 

available functions. All of the requirements mentioned above are met in the described solution.  
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THROUGHPUT ANALYSIS OF THE MIMO COMMUNICATION CHANNEL IN 

MODERN COMMUNICATION SYSTEMS WITH IT DIFFERENT CONFIGURATIONS 

Annotation. In this work the problem of increasing throughput is investigated by increasing 

or decreasing the number of antennas at the input or output in different communication systems. 

The main trend of today is the receipt by users of multimedia services and access to the 

Internet at any time in any place using different radio access networks. The main problem of 

realizing current trends in wireless communication is the problem of increasing the data rate in a 

radio channel. These methods include the use of MIMO technologies, which involve the use of 

multiple antennas on the transmitting and receiving sides of a radio channel and the use of different 

methods of signal diversity such as, for example, angular, polarization, spatial. In conditions of 

multipath propagation of radio waves and a limited frequency resource, it is important to search for 

ways to increase the information transfer rate without increasing the bandwidth of wireless systems.  

The purpose of this work is to increase the throughput of communication MIMO channel 

by different antenna configuration. 

This goal is achieved by solving the following research tasks  

-Achievement max throughput parameter value in MIMO systems. 

-Analysis of modern MIMO communication systems. 

-Achievement max throughput parameter value in different communication systems. 

-Ecological sphere (green communications). 

Operators can use the knowledge gained from analyzing scanning receiver MIMO data to 

improve conditions in the current network through antenna and eNodeB adjustments. Scanning 

receiver data can also be used to evaluate the performance of UEs and eNodeB MIMO mode 

selection. Finally, accurate data on multipath conditions in existing LTE networks can lead to better 

planning of future MIMO-capable networks. This knowledge will become increasingly valuable as 

more users depend on LTE to provide the data rates they need for wireless applications from mobile 

banking to high-definition video streaming. Operators that maximize the performance of MIMO in 

their LTE networks will be able to provide the best service to these users with the smallest amount 

of infrastructure investment, providing a clear competitive advantage in both price and quality of 

service. 

Where there are more than one antenna at either end of the radio link, this is termed MIMO - 

Multiple Input Multiple Output. MIMO can be used to provide improvements in both channel 

robustness as well as channel throughput. 

mailto:nickolayqwerty@gmail.com
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Table 1. SIMO, MIMO, SIMO, MISO formulas with channel matrix on transmission side 

 

In modern communication systems, for example, in cellular communication systems, high-

speed local area networks, etc., there is a need to increase throughput. Bandwidth can be increased 

by extending the bandwidth or increasing the radiated power 

 

N×M N×M N×M 

1×1 1×1 1×1 

2×2 1×2 3×1 

3×3 1×4 5×1 

4×4 1×6 7×1 

 

Table 2. – The configuration of antennas on the transmitting and receiving radio link side for 

LTE standard 

 

For calculation MIMO cannel capacity with N = M can be used formula 

 SNRMfCMIMO  1log 2ch , bps, 

Nevertheless, the applicability of these methods is limited due to the requirements of 

biological protection, limited power of the power source (in mobile devices) and electromagnetic 

 Channel matrix  on transmition side 

SISO 

 

 

MIMO 

  

SIMO 

 
 

MISO 
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compatibility. Therefore, if in the communication systems these approaches do not provide the 

necessary data transmission speed, then the use of adaptive antenna arrays with weakly correlated. 

Denote the channel transfer function of between the N-th transmitting antenna and the       

М-th receiving antenna as , then the MMO-channel transfer function can be described by the 

matrix H with dimension  N×M : 

 

 

 

In this work throughput parameter is considered. Throughput of communication system is a 

maximum transmission speed of information with which the lowest error probability is obtained. It 

can be established by increasing number of antennas on transmitting and receiving side. In this 

work throughput of LTE, HSPA and Wi-Fi MIMO communication system is considered. We can 

see that by increasing the number of antennas from 3 to 4 on receiving and transmission sides 

throughput of MIMO communication channel increased from 20 till 28% for optimal value as SNR 

in 20 dB. And this percentage is the same as for different values of SNR with fixed frequency band 

and vice versa, for different values of frequency band with fixed SNR.  As we can see in Wi-Fi 

case, that by increasing the number of antennas from 3 to 4 on transmission side, throughput 

increased on 27% for 20 dB of SNR. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ В 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Анотація. В роботі проведено аналіз методів, що забезпечують якість надання послуг 

у мультисервісних мережах. Показано необхідність пошуку деякої загальної технології, що 

заснована на новому методі комутації, яка поєднує в собі переваги комутації каналів та 

комутації пакетів. 
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У рекомендації ITU Y.1540 [1] визначено характеристики мережі найбільш важливі з 

точки зору ступеня їх впливу на якість обслуговування (пропускна спроможність, надійність 

мережі/мережних елементів, затримка та варіація затримки, відсоток втрачених пакетів, 

живучість)  від одного стику користувач-мережа User Network Interface (UNI) до іншого 

стику користувач-мережа UNI). 

Зазначені характеристики мережі необхідні для побудови моделі якості послуг в IP-

орієнтованих мережах, однак будучи технічними характеристиками, вони не віддзеркалюють 

якості надання послуг у розумінні користувача. Для того щоб модель забезпечувала базу для 

взаємодії зі споживачами послуг, вона повинна також визначати технічні характеристики за 

допомогою суб'єктивних оцінок користувача. 

Для оцінювання якості надання послуг використовують показник оцінювання якості 

сприйняття послуг QoE (Quality of Experience), який прямо пропорційно залежить від 

показника якості надання сервісу QoS(Quality of Service) рис. 1.  

 

Рис.1. Загальна класифікація алгоритмів та методів оцінки QoE 

QoE  –  це суб‘єктивна оцінка послуги користувачем на прикладному рівні. QoS  –  

набір технологій мережного та канального рівнів, застосування яких дозволяють 

ефективніше використовувати ресурси мережі, особливо при передавачі потокового 

навантаження для забезпечення необхідного рівня QoE [2]. 

Об‘єктивні  методи  оцінювання  якості  дозволяють  вилучити  людину  із  процедури 

оцінки, а отже є автоматизованими. Об‘єктивні  методи  поділяють  на  активні та пасивні. В 

активних методах оцінка якості здійснюється шляхом  порівняння  еталонної  послідовності  із  

послідовністю, яку  було спотворено у процесі передачі мережею. До активних методів відносять:  

-  рекомендація ITU-T P.862  –  PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) – оцінка 

сприйняття якості передачі радіомовлення;  

-  рекомендація ITU-T BS.1387 – PEAQ (Perceptual Evaluation of Audio Quality) – оцінка 

сприйняття якості передачі звукового мовлення:  
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-  рекомендація ITU-T J.247  –  PEVQ (Perceptual Evaluation of Video Quality) – оцінка 

сприйняття якості передачі зображень. 

До пасивних методів належать:  

-  рекомендація ITU-T P.563  –  PSQM  (Perceptual Speech Quality Measurement) алгоритм 

пасивного контролю з метою оцінки якості телефонного зв'язку; 

-  рекомендація ITU-T G.107 E-model оцінює якість телефонного зв'язку за допомогою R-

фактора;  

-  рекомендації ITU-T G.1030 G.1040 оцінка якості передачі даних. 

Висновки. Найпростішим варіантом оцінки параметра QoE є оцінка MOS.  Ця оцінка є 

усередненим значенням оцінок кількох спостережень, отриманих на основі використання 

методики ITU-T з використанням п‘ятибальної системи. Для оцінки QoE оцінюють такі 

параметри: час встановлення з‘єднання; час реакції на виконання команди; завмирання 

зображення; порушення цілісності зображення; синхронізацію зображення та звукового 

супроводу; чіткість та розбірливість звуку. Проте модель MOS не враховує особливостей, 

типових для пакетних мереж, що впливають на якість послуги.  

Крім того, модель MOS забезпечує оцінку якості в симплексному з'єднанні, а не в 

двох напрямках реального з'єднання. Важливим фактором також є те, що різний тип 

навантаження по-різному впливає на уявлення абонента про якість наданої послуги доступу 

в мережу Інтернет. 
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МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ СПОТВОРЕНЬ СИГНАЛУ В 

 ЛІНІЙНИХ ТРАКТАХ ВОСП 

 

Анотація. У роботі проведений аналіз методів моделювання поширення сигналів у 

волоконно-оптичних системах (ВОСП) за критерієм вірогідності отриманих результатів. 

Розглянуто метод моделювання середовища поширення на базі математичного апарата  

рядів Вольтерра. Встановлено, що для отримання достовірних результатів необхідно 

враховувати ядра високих порядків. 

 Волоконно-оптичні системи передачі (ВОСП) успішно використовуються при 

побудові транспортного ядра мереж наступних поколінь (СПП). При проектуванні ВОСП і 

мереж на їхній основі актуальним завданням є оцінка якісних параметрів оптичних каналів. 

Внаслідок внесення оптичним волокном лінійних і нелінійних спотворень дане завдання 

найчастіше вирішується за допомогою Фур'є методу розщеплення по фізичним факторам [1].  

mailto:nanasbas@yahoo.fr
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Використання даного методу для проведення наукових досліджень в області оптичних 

систем передачі та оптимізації їх параметрів не завжди можливе через його ітераційний 

характер. Одним з варіантів розв'язку поставленого завдання є використання аналітичного 

методу з використанням рядів Вольтерра [2, 3]. У літературі наведені вирази для ядер 

Вольтерра першого, третього, п'ятого порядків, а також результати моделювання з їхнім 

використанням. Метод дозволяє провести розрахунки окремих завад, викликаних 

відповідними нелінійними спотвореннями. Однак одержання точних результатів вимагає 

залучення ядер Вольтерра з високим порядком, що приводить до збільшення складності 

проведення розрахунків у порівнянні з Фур'є методом розщеплення по фізичним факторам. 

 Тому метою даного дослідження є оцінка точності моделювання проходження сигнала 

по оптичному волокну на базі метода рядів Вольтерра без врахування ядер високого порядку. 

 Основою для розробки математичної моделі середовища поширення з використанням 

даного методу є нелінійне рівнянням Шредингера [1]: 

 
2
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 (1) 

де ( , )A z t   напруженість електричного поля оптичного сигналу на відстані z  від 

передавача в момент часу t ;   і 2   відповідно коефіцієнт загасання і друга похідна 

коефіцієнта поширення ( )   волокна на довжині хвилі випромінювання; 

   коефіцієнт нелінійності ОВ. 

 Основою розглянутого методу є взаємозв'язок між спектром вхідного ( )X   й 

вихідного ( )Y   сигналу у вигляді виразу [2]: 
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де ( )nH  - ядро Вольтерра порядку n  в частотній області. 

 Оскільки оптичне волокно не вносить нелінійних спотворень парних порядків, вираз 

передатної функції на базі рядів Вольтерра для перших п'яти ядер має вигляд [2]: 
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де ( ,0)A   и ( , )A z  - спектральні щільності амплітуд вхідного (z=0) і вихідного 

оптичного сигналу. 
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де 
2

0 2
1 1( )

2 2
G j j

  
       та 3 1 2 3( , , )G j     . 

Критерієм оцінки вірогідності отриманих результатів були форми спектрів вхідного і 

вихідного сигналів. На вхід моделі подавався імпульс гаусів, який у частотній області 

описується відомим виразом виду [1] 

 
2 2

2 0
0 0(0, ) 2 exp
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,  (6) 

де 0P  - пікова потужність імпульсу; 
2

0T  - тривалість імпульсу. 

На рис. 1, а-в наведені результати моделювання проходження сигналу (6) по 

оптичному волокну з використанням рядів Вольтерра з урахуванням ядер першого 1( )H
 
та 

третього 3( )H
 
порядку. Суцільною і пунктирною лініями відповідно показані напруженості 

електричного поля вхідного вх ( )P t  і вых ( )P t  вихідного сигналу, отримані шляхом 

операцій зворотного перетворення Фур'є від величин ( ,0)A   і ( , )A z . Для зручності 

виконання візуального порівняння, амплітуда вихідного сигналу показана збільшеною в ze  

разів. Зіставлення наведених часових залежностей показує, що збільшення потужності 

вхідного сигналу приводить до істотного завищення амплітуди напруженості електричного 

поля вихідного сигналу. Тому на рис. 1, г показана залежність відносної помилки 

моделювання, розрахованої згідно з виразом 

 вых

вх

(0) 10
.

(0)

zP

P


    (7) 

Підводячи підсумки, можна відзначити, що поставлене завдання оцінки точності 

результатів моделювання проходження сигналу по оптичному волокну з використанням 

рядів Вольтерра виконана. Дослідження показали, що ігнорування в розрахунках ядер 

п'ятого і вищих порядків приводить до істотних відхилень результатів моделювання від 

реальних. У подальшій роботі з даного напрямку необхідно провести подальші дослідження 

з урахуванням ядер високих порядків. 
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Рисунок 1 – Результати моделювання середовища поширення на базі 

рядів Вольтерра (  =0,2 дБ/км; 2 =2·10
-24

 с
2
/км; z=100 км): 

а) часова форма при / =0,001 Вт; 

б) часова форма при / =0,01 Вт; 

в) часова форма при / =0,02 Вт; 

г) залежність відносної погрішності від потужності вхідного сигналу 
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ВПЛИВ ФОТОПРУЖНОСТІ НА ДІЕЛЕКТРИЧНУ ПРОНИКНІСТЬ 

ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА, УКЛАДЕНОГО У СПІРАЛЬНУ ЛІНІЮ 

 
Аннотація: Виконано дослідження залежності елементів тензора діелектричної 

проникності оптичного волокна від механічних напруг, викликаних вигинанням оптичного 

волокна в спіральну лінію постійного кроку та радіуса. 

Останнім часом у волоконно-оптичних системах передачі (ВОСП) широке 

застосування отримали пристрої, принцип роботи яких заснований на використанні 

анізотропних оптичних волокон. Такими пристроями є фото пружні оптичні волокна (ОВ), 

направлені відгалужувачі, поляроїди, компенсатори поляризаційної модової дисперсії, 

модулятори світла, призми та інші [1, 2, 3, 4]. Оптичною анізотропією називається 
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залежність оптичних властивостей середовища від напрямку поширення хвилі та її 

поляризації. Вона обумовлена залежністю діелектричних або магнітних властивостей 

середовища від напрямку. Повна анізотропія складається з анізотропії властивостей окремих 

атомів або молекул і з анізотропії їхнього впорядкування в просторі. Одним із способів 

надання ОВ анізотропних властивостей є укладання його в спіральну лінію постійного кроку 

та радіусу [5]. 

Функції для розрахунку елементів тензора діелектричної проникності укладеного у 

спіраль ОВ в залежності від значень кривизни та кручення ОВ в обертальних циліндричній 

та декартовій системах координат були виведені із функцій для метричного тензора. 

Розрахунок елементів тензора діелектричної проникності для обертальної циліндричної 

системи координат слід проводити за наступними виразами [6, 7]: 
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де r, φ – координати обертальної циліндричної системи; ε(r) – функція (профіль) 

діелектричної проникності ізотропного матеріалу прямолінійного ненапруженого ОВ; ,  – 

відповідно кривизна та кручення осі ОВ [6, 7]. 

Значення елементів тензора для обертальної декартової системи координат 

розраховуються за наступними виразами [6, 7]: 
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Фізичний зміст елементів тензора діелектричної проникності εij укладеного по спіралі 

ОВ випливає зі зв’язку їх з функціями елементів метричного тензора деформацій, 

зумовлених кривизною та крученням спіралі [6, 7]. 

За виразом (1) проведено обчислення елементів тензора діелектричної проникності 

серцевини спірально укладеного одномодового ОВ для циліндричної системи координат. 

Радіус спірального укладання R = 5 мм, крок спіралі р = 40 мм. Довжина хвилі оптичного 

сигналу λ = 1,625 мкм. Координати обертальної циліндричної системи r = 1 мкм, φ = 0°. 

Хімічний склад ОВ: Серцевина – 100 % SiO2, оболонка – Оболонка – 1 % F, 99 % SiO2.  

Результати виконаних розрахунків (значення елементу тензора діелектричної 

проникності εzz) зведені в табл. 1. 

На основі отриманих результатів розрахунків побудовано кругову діаграму, яка 

характеризуює залежність елементу тензора εzz від координати φ. Дана діаграма наведена на 

рис. 1. 

Таблиця 1 – Розраховані значення елементу тензора діелектричної проникності εzz 

при зміні координати φ при довжині хвилі λ = 1,625 мкм 

 

Координата 

φ, ° Кривизна ОВ χ Кручення ОВ ν ε(r) 

Значення елементу 

тензора εzz 

0 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 1,945315 
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15 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 1,950122 

30 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 1,964293 

45 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 1,987076 

60 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 2,017209 

75 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 2,052927 

90 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 2,09201 

105 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 2,131872 

120 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 2,169719 

135 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 2,202758 

150 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 2,228448 

165 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 2,244748 

180 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 2,250334 

195 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 2,244747 

210 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 2,228447 

225 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 2,202756 

240 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 2,169717 

255 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 2,13187 

270 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 2,092008 

285 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 2,06759 

300 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 2,017207 

315 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 1,987075 

330 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 1,964292 

345 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 1,950121 

360 0,0762548531 0,0971399403 2,082573 1,945315 
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Рисунок 1 – Кругова діаграма залежності елемента тензора діелектричної проникності  εzz 

від координати φ в СОМОВ 
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Отримані результати розрахунків оптичних характеристик ОВ засвідчують, що 

прикладання механічної напруги до ОВ, в якості якої прийнято спіральне укладання ОВ за 

НКУ, суттєво впливає на діелектричні властивості ОВ. При параметрах спірального 

укладання R = 5 мм, р = 40 мм має місце асиметрія розподілення діелектричної проникності. 

Розраховані значення елементів тензора діелектричної проникності ОВ дозволяють 

стверджувати, що параметр εzz в значній мірі залежить від кута поляризації світлової хвилі, 

приймає максимальне значення при φ = 180° та мінімальне значення при φ = 0°. Дана 

особливість виступає причиною виникнення різниці фазових швидкостей поширення двох 

взаємоортогональних складових однієї моди, що викликає поляризаційну дисперсію [8, 9, 

10]. Можливість регулювання значенням поляризаційної модової дисперсії шляхом підбору 

параметрів фотопружності ОВ відкриває можливість для розробки компенсаторів дисперсії 

на базі анізотропних ОВ. 
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ШАБЛОНИ ПРОЕКТУВАННЯ В ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНОВАНОМУ ПРОГРАМУВАННІ.  

ВИКОРИСТАННЯ ШАБЛОНІВ ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ ВЕБ-ДОДАТКА “СЛУЖБА 

ТАКСІ” 

 

Анотація. Розглядаються шаблони проектування, які будуть використовуватись в 

веб-дотатку “Служба таксі”, який буде написаний на мові программування Java. Оскільки 

Java являється об’єктно-орієнтованою мовою програмування, тому при написанні додатків 

з багатофункціональними можливостями, розробник обов’язково повинен використовувати 

шаблони проектування. Оскільки при роботі в команді, у кожного розробника буде 

відрізнятися стиль написання коду, і, таким чином розробники будуть дуже багато часу 

витрачати, щоб розібратися в чужому коді. Тому є шаблони, для написання додатків в 

об’єктно-орієнтованому вигляді, щоб задати своїй програмі універсальність проектування. 

В додатку “Служба таксі” використовуються такі шаблони, як Command, Singleton, 

AbstractFactory і Factory Method, MVC, DAO. 

Патерни проектування - це готові до використання рішення часто виникають в 

програмуванні задач. Це не клас і не бібліотека, яку можна підключити до проекту, це щось 

більше. Патерни проектування, що підходить під завдання, реалізується в кожному 

конкретному випадку. Слід, пам'ятати, що такий патерн, будучи застосованим неправильно 

або до невідповідної задачі, може принести чимало проблем. Проте, правильно застосований 

патерн допоможе вирішити задачу легко і просто. 

Типи патернів:  

- породжуючі; 

- структурні;  

- поведінкові. 

Породжують патерни надають механізми ініціалізації, дозволяючи створювати об'єкти 

зручним способом. 

Структурні патерни визначають відносини між класами і об'єктами, дозволяючи їм 

працювати спільно. 

Поведінкові патерни використовуються для того, щоб спростити взаємодію між 

сутностями. 

Породжуючі: 

- Singleton (Одинак) - обмежує створення одного примірника класу, забезпечує 

доступ до його єдиного об'єкту. 

- Factory (Фабрика) - використовується, коли у нас є суперклас з декількома 

підкласами і на основі введення, нам потрібно повернути один з підкласу. 

mailto:andrew11010700@gmail.com
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- Abstract Factory (Абстрактна фабрика) - використовуємо супер фабрику для 

створення фабрики, потім використовуємо створену фабрику для створення об'єктів. 

- Builder (Будівельник) - використовується для створення складного об'єкта з 

використанням простих об'єктів. Поступово він створює більший об'єкт від малого і простого 

об'єкта. 

- Prototype (Прототип) - допомагає створити дубльований об'єкт з кращою 

продуктивністю, замість нового створюється повертається клон існуючого об'єкта. 

Структурні: 

- Adapter (Адаптер) - це конвертер між двома несумісними об'єктами. 

Використовуючи патерн адаптера, ми можемо об'єднати два несумісних інтерфейсу. 

- Composite (Компоновщик) - використовує один клас для подання деревовидної 

структури. 

- Proxy (Заступник) - являє функціональність іншого класу. 

- Flyweight (легковаговиків) - замість створення великої кількості схожих об'єктів, 

об'єкти використовуються повторно. 

- Facade (Фасад) - беспечівает простий інтерфейс для клієнта, і клієнт використовує 

інтерфейс для взаємодії з системою. 

- Bridge (Міст) - робить конкретні класи незалежними від класів реалізації 

інтерфейсу. 

- Decorator (Декоратор) - додає нові функціональні можливості існуючого об'єкта без 

прив'язки його структури. 

Поведінкові: 

- Template Method (Шаблоновий метод) - визначає основу алгоритму і дозволяє 

спадкоємцям перевизначити деякі кроки алгоритму, не змінюючи його структуру в цілому.  

- Mediator (Посередник) - надає клас посередника, який обробляє всі комунікації між 

різними класами.  

- Chain of Responsibility (Ланцюжок обов'язків) - дозволяє уникнути жорсткої 

залежності відправника запиту від його одержувача, при цьому запит може бути оброблений 

кількома об'єктами.  

- Observer (Спостерігач) - дозволяє одним обьектам стежити і реагувати на події, що 

відбуваються в інших об'єктах. 

- Strategy (Стратегія) - алгоритм стратегії може бути змінений під час виконання 

програми. 

-  Command (Команда) - інтерфейс команди оголошує метод для виконання певної дії.  

- State (Стан) - об'єкт може змінювати свою поведінку в залежності від його стану.  

- Visitor (Відвідувач) - використовується для спрощення операцій над угрупованнями 

пов'язаних об'єктів.  

- Interpreter (Інтерпретатор) - визначає граматику простого мови для проблемної 

області. 

-  Iterator (Итератор) - послідовно здійснює доступ до елементів об'єкта колекції, не 

знаючи його основного уявлення.  

- Memento (Хранитель) - використовується для зберігання стану об'єкта, пізніше цей 

стан можна відновити. 

Шаблони архітектури системи: 

- Model View Controller – модель, представлення, контроллер 

- Model View Presenter 

- Model View ViewModel 

Розумне використання шаблонів проектування призводить до підвищення надійності 

обслуговування коду, оскільки на додаток до того, щоб бути хорошим рішенням загальної 
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проблеми, патерни проектування можуть бути розпізнані іншими розробниками, що зменшує 

час при роботі з певним кодом. 

Давайте розглянемо шаблони, які використовувались в веб-додатку “Служба таксі”. 
Команда (Command) – поведінковий шаблон проектування, який описує дію і її 

параметри. Мета створення даного шаблону – створення структури, де клас-відправник і клас 

одержувач не залежать один від одного на пряму. В проекті використовувалась технологія 

Servlets (Java), тому використовувався всього один сервлет и в ньому, в залежності від 

парметрів HTTP-запросу ми в тому сервлеті отримували дію, яку потрібно виконати. В 

проекті створили інтерфейс, який описує дану дію, також було створено декілька класів, в 

залежності від можливості додатку і ці всі класи реалізували інтерфейс нашої команди. І цей 

сервлет виконував команду, де кожна команда після дії поверне нам назву сторінки, на яку 

нам потрібно перейти. Ми використовували такі команди, як бронювання таксі, регістрація 

кліента, вхід в особистий кабінет, вихід з особистого кабінету і т.д. 

Фабричний метод (Factory Method) – породжуючий шаблон, який використовує метод, 

куди ми передаємо параметри і в залежності від цих парметрів ми отримуємо наш об’єкт. 

Наприклад, використовували його, коли отримували команду. В параметр методу 

передавалось строкове значення і в залежності від значення ми отримували команду. Також 

при проектуванні бізнес-моделі використовували цей шаблон, наприклад необхідно 

отримати автомобіль по типу кузова, таким чином в параметр передається тип кузова 

автомобіля і метод нам вертає перший знайдений вільний автомобіль цього типу кузова. 

DAO (Data Access Object) – це шаблон, який зв’язує нашу бізнес модель і базу даних. 

Тобто ми добавляємо в базу даних наш объект, або отримуємо значення із бази даних 

записуючи ці значення в об’єкт. В проекті ми створювали декілька класів під різні моделі 

даних і в кожному з цих класів були методи для вставки, оновлення, видалення і виборки 

даних. В якості зв’язку з базою даних використовувався JDBC API. 

Одиночка (Singleton) – це порождуючий шаблон, який позволяє нам створити в 

нашому додатку тільки один об’єкт конкретного класу, не більше. В проекті 

використовувася Singleton, як регістрація JDBC-драйвера баз даних, так як кожна регістрація 

впливає на ефективність роботи додатку, також через нього використовувалось обмеження 

доступу, який розрахований на багато користувачів, для контролю в конкретний час в 

бронюванні автомобіля. 

Абстрактна фабрика (Abstract Factory) – породжуючий шаблон, завдяки якому ми на 

рівні абстракції отримуємо наші об’єкти. Використовувався для отримання конкретного 

DAO (для клієнта, автомобіля, системи, програм лояльності і т.д.). Таким чином було 

створено клас DAOFactory, як Singleton (один об’єкт) і через нього ми отримували DAO-

об’єкти через різні методи. 

Висновки 

Завдяки шаблонам проектування цей весь об’ємний функціонал додатка стає в більш 

доступному для читання вигляді. Перше, що кидається в очі – це структура класів Command, 

саме тому цей шаблон було описано спочатку. Також завдяки йому ми скоротили xml-файл 

кофігурації web.xml – який описує веб-контейнер. Завдяки шаблону DAO теж в доступному 

вигляді ми описали, який об’єкт буде використовуватись для доступу до бази даних. В 

Factory Method передавалась строка у вигляді параметру HTTP-запроса, завдяки чому ми 

отримували конкретний об’єкт. А ось для того, щоб отримати DAO, ми отримували його із 

загальної фабрики, яка у нас була, як Singleton. 

Із цього всього ми можемо зробити висновок, що шаблони також дуже часто 

використовується один з одним, як ми через фабричний метод отримували команду, або 

DAOFactory у нас існувала тільки в єдиному екземлярі, яка постійно створювала об’єкти 
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наших DAO. Це покращує написання коду і впливає на ефективність взяємодії між 

об’єктами, що описуються у нашому додатку. 
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МЕТОДИ КОМУТАЦІЇ  В ОПТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖАХ 

Анотація. В роботі виконано аналіз методів комутації в оптичних мережах. 

Показано необхідність пошуку деякої загальної технології. 

Технологія розподілу каналів за довжиною хвилі  дає змогу одночасно передавати 

декілька незалежних інформаційних каналів оптичним волокном, використовуючи оптичні 

несучі з різними довжинами хвиль. Технологія WDM дає змогу істотно збільшити пропускну 

здатність оптичного волокна за рахунок використання всієї його оптичної смуги 

пропускання. Характерною особливістю і суттєвою перевагою WDM технології є можливість 

реалізації в одному оптичному волокні багатьох оптично прозорих каналів, в кожному з яких 

можна вести передачу сигналів з будь-яким форматом. Таким чином, одним оптичним 

волокном можна одночасно передавати синхронні, асинхронні і аналогові сигнали, і немає 

потреби в єдиній структурі сигналів, як наприклад, в системах із часовим розподілом 

каналів. 

Найбільш важливими методами комутації, які розглядаються для розгортання 

повністю оптичних мереж WDM, є маршрутизація довжин хвиль, оптична комутація пакетів 

і оптична комутація блоків.   
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Метод маршрутизації  довжин хвиль  відповідає  основним концепціям традиційних 

мереж з комутацією каналів. В мережах з маршрутизацією довжин хвиль, повністю оптичний 

канал зв’язку, так званий прозорий  канал, може бути встановлений  між ребрами мережі  [1]. 

Світловий канал створюється шляхом виділення каналу довжин хвиль на кожній ланці  за 

обраним шляхом. Після завершення передачі даних світловий канал звільняється і стає 

доступним для інших сеансів зв’язку  [2].  Маршрутизатори  за  довжинами хвиль 

здійснюють маршрутизацію залежно від типу вхідного порту і довжини хвилі.   

Проаналізувавши різні підходи до оптимізації маршрутизації мережі, було виділено 

два підходи. Перший – це проблеми оптимальної побудови маршрутів, другий  –  методи 

вирішення цих проблем. Оптимізація маршрутизації все ще заснована на ідеальній оптичній 

мережі, тому результати маршрутизації проаналізовані шляхом передавання сигналів з 

конверсією довжин хвиль та без неї.  При відсутності перетворювачів довжин хвиль,  

світловий канал повинен займати таку ж довжину хвилі на всіх волоконно-оптичних лініях, 

через які він проходить [3].    

Задача маршрутизації довжин хвиль полягає у формуванні логічної топології зв’язків 

між окремими вузлами. На фізичному рівні дані з’єднання залишаються в такому ж стані 

протягом відносно тривалого періоду часу.  

Таким чином, оптимізація шляхів, якими будуть проходити пакети при накладенні на 

фізичну топологію, вимагає значних обчислень. З огляду на безліч зв'язків, проблема 

створення світлового каналу шляхом маршрутизації і присвоєння довжини хвилі для 

кожного  з'єднання називають проблемою  маршрутизації і розподілення довжин хвиль 

(RWA  –  Routing  and Wavelength Assignment).  

Мінімізація максимального завантаження лінії зв'язку еквівалентна встановленню 

максимальної кількості світлових шляхів для даного набору необхідних запитів трафіку. 

Крім того, мінімізація максимального завантаження лінії зв'язку має тенденцію мінімізувати 

необхідну кількість довжин хвиль в мережі, і, відповідно, зменшується кількість необхідних 

передавачів та приймачів.  У вирішенні проблеми маршрутизації основна задача полягає в 

тому, щоб мінімізувати завантаження волокон, а мета задачі присвоєння довжини хвилі 

полягає в тому, щоб мінімізувати їх кількість, що необхідна для мережі з WDM при 

обмеженні безперервності довжини хвилі. Однак  ефективність  рішень, отриманих за 

допомогою пошуку в певній підмережі, не обов'язково буде найкращою. Оптимізація може 

забезпечити лише локальний мінімум в області, визначеній встановленими обмеженнями. 

Технологія оптичної комутації блоків є перспективним підходом для наступного 

покоління інтернет-магістралі. Проте, розгортання таких технологій потребує вирішення  

кількох важливих питань, що впливають на мережеві характеристики. Вирішення конфліктів, 

підтримка QoS, формування блоку, контроль вхідного трафіку, моніторинг виконання, 

сигналізації і розмірів мережних ресурсів являють собою найбільш важливі питання у 

розвитку OBS мереж. 

Одне з найважливіших питань в мережах з оптичною  комутацією є  вирішення 

конфліктів. Конфлікт  виникає,  коли множинні пакети даних комутуються  на однаковій 

довжині хвилі і  призначені дійти на один і той самий вихідний порт. Тобто,  проблема, як 

правило, відбувається в пакетних комутаторах. Це відомо як зовнішнє блокування. У 

традиційних пакетних комутаторах розбіжності зазвичай обробляються за допомогою 
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буферизації з використанням електронної оперативної запам’ятовуючої пам’яті (ОЗП); 

проте, через технологічні обмеження, ОЗП ще не доступна в оптичному діапазоні.   

Висновки 

 Основним  завданням  RWA  є створення  світлових каналів і призначення довжин 

хвиль так, щоб забезпечувалась більша кількість з'єднань, створених в мережі в будь-який 

момент часу  –  тобто, зводячи до мінімуму кількість блокувань з'єднання. Дані, що 

передаються в мережі з маршрутизацією довжин хвиль,  не потребують 

електронної/оптичної конвертації,  буферизації і обробки  в проміжних вузлах.  Це робить 

можливим 

  З’єднання  з маршрутизацією довжин хвиль  є досить статичними і не мають змоги 

вміщувати  швидко змінний і нерівномірний інтернет-трафік ефективним чином.   
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ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ЗАВАДИ В СП З ОГС УЗАГАЛЬНЕНОГО КЛАССУ 

 

Анотація. Робота присвячена дослідженню інтерференційних засад в системах 

передачі (СП) широкосмугового xDSL доступу. В роботі наведена методика розрахунку 

інтерференційних завад в СП з ортогональними гармонічними сигналами (СП ОГС). 

Здійснено моделювання роботи СП ОГС з традиційною формою обвідної й сигналами 

узагальненого класу з оптимальною формою обвідної групового лінійного сигналу на прикладі 

СП ОГС за технологією ADSL2+. 

Зростаючі потреби людської цивілізації в збільшенні інформаційного обміну 

викликають стрімке зростання обсягів передаваної телекомунікаційними каналами 

інформації та необхідність збільшення пропускної здатності телекомунікаційних мереж.  

На сьогодні найпоширенішим у світі видом ШД є доступ з використанням добре 

розвиненої мережі абонентських ліній (АЛ) телефонної мережі загального користування 

(ТМЗК) за технологіями передавання xDSL (DSL - Digital Subscriber Line) згідно з 

рекомендаціями Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ-Т) G.991 − G.993. З 

застосуванням цієї технології передавання побудовано близько 57 % від усієї кількості ліній 

фіксованого ШД у світі. Технології передавання xDSL використовують різні системи ОГС 

[1]. 
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Система ортогональних гармонійних сигналів (ОГС), задається дійсними 

тригонометричними функціями: 

  ltltl ,sin,cos 00  0, 1, 2, … N-1,                                         (1) 

                                        0 =  2F0 , 0 ≤ t<τ 0, ортогональних на інтервалі τ 0 

де F0 – рознесення між частотами сусідніх гармонічних функцій, що входять до 

складу функцій (1); τ 0– інтервал ортогональності, N – число функцій. 

Спектри сигналів (1) теоретично нескінченні по частоті і убувають з частотою зі 

швидкістю, пропорційною 1/. Проте основна частина енергії сигналів зосереджена в 

діапазоні частот 20, що надає сигналам (1) властивості вузькосмуговості.  

Операції модуляції, прийому і розподілу сигналів (1) (будемо надалі для визначеності 

називати їх традиційними) на інтервалі τ0 здійснюються за допомогою алгоритмів швидкого 

перетворення Фур'є, що дозволяє зменшити обчислювальну складність обробки і відповідно 

збільшити число використовуваних сигналів-переносників. 

Однак традиційні ОГС не є оптимальними за критерієм максимальної концентрації  

енергії сигналів у діапазоні частот 20, що, в принципі, знижує ефект від застосування 

множини ОГС. 

В [2] досліджено метод синтезу систем ОГС узагальненого класу (ОГС УК): 
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де T – тривалість тактового інтервалу (функцій), u(t)  – обвідна. Параметр Т >0 на 

величину захисного інтервалу. 

Система ОГС (2) шляхом вибору форми сигналу u (t) може бути оптимізована за 

критерієм мінімальної ефективної ширини спектра (максимальної концентрації енергії 

сигналу в обмеженою смузі частот). В [2] доводиться, що оптимальними є ОГС, у яких 

сигнал u (t) описується функцією з косинусквадратичними фронтами. 

В роботі наведена методика розрахунку інтерференційних завад в СП з 

ортогональними гармонічними сигналами традиційними і ОГС узагальненого класу – ОГС 

УК. 

Дослідження інтерференційних завад  проводилось шляхом аналітичного 

моделювання роботи традиційних СП ОГС (СП-1) і СП з ОГС УК (СП-2) на прикладі СП за 

технологією ADSL2+. Структурні схеми систем передачі показані відповідно на рис. 1 і 2. 
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Рисунок 1 – Структурна схема l-го каналу традиційної СП ОГС (CП-1) 
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Рисунок 2 – Структурна схема l-го каналу СП з ОГС УК (CП-2) 

 

Для дослідження використані наступні параметри СП за технологією ADSL2+ та лінії 

зв’язку: 

– кількість інформаційних каналів (n) – 479; 

– номер першого інформаційного каналу (m) – 33; 

– кількість відліків інтервалу ортогональності (N) – 512; 

– кількість відліків захисного інтервалу (L) вибиралася 32, 64, 128; 

– лінія зв’язку – телефонні кабелі типу ТПП з діаметром жил 0,5 мм; 

– довжина лінії (lл) вибиралася 1, 2, 3, 4, 5 км; 

– спектральна густина потужності адитивних завад задавалася рівномірною (АЗРСГП) 

в межах – мінус 140…мінус 120 дБм/Гц; 

– вид обвідної посилки лінійного сигналу – традиційний (П-подібної форми) та 

узагальненого класу з оптимальною функцією (з косинус квадратичними фронтами) [2]. 

Результати розрахунків відношення ефективних значень інтерференційної завади і 

сигналу  hl % в залежності від номеру каналу l, початку обробки посилки сигналу kT та 

довжини лінії зв’язку для СП-1 представлені в тривимірному вигляді на рис. 3, а для СП-2 

представлені на рис. 4. 
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Рисунок 3 – Залежність hl від номеру каналу СП-1 та kT 

(lл = 3 км, ТПП 10 ×2 × 0,5 мм, ADSL2+, L = 64) 
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Рисунок 4 – Залежність hl від номеру каналу СП-2 та kT 

(lл = 3 км, ТПП 10 ×2 × 0,5 мм, ADSL2+, L = 64) 

 

На рис. 5 та 6 для досліджуваних моделей наведені графіки розподілу 

інтерференційних завад hl по каналах СП при оптимальному значенні kT в залежності від 

тривалості захисного інтервалу L.  
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Рисунок 5 –  Залежність hl  від l при оптимальному kT 

(ТПП 10 ×2 × 0,5 мм, ADSL2+, L = 32, 64, 128, lл= 2 км) 
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Рисунок 6 – Залежність hl  від l при оптимальному kT 

(ТПП 10 ×2 × 0,5 мм, ADSL2+, L = 32, 64, 128, lл= 3 км) 

 

Аналіз результатів розрахунків дозволяє зробити наступні висновки: 

- з ростом довжини кабелю зростає відношення ефективних значень інтерференційної 

завади і сигналу.  

- відношення ефективних значень інтерференційної завади і сигналу істотно залежить 

від моменту kT початку обробки сигналу в приймачі, яке визначається системою тактової 

синхронізації приймача СП ОГС. 

Проведене моделювання підтвердило СП з ОГС узагальненого класу в порівнянні з 

СП з традиційними ОГС. 
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Аннотація: Виконано дослідження залежності елементів тензора діелектричної 

проникності оптичного волокна від кроку обертання структури скла. 

Наразі в волоконно-оптичних системах передачі (ВОСП) дедалі більше застосування 

отримують пристрої, принцип роботи яких базується на використанні анізотропних 

оптичних волокон. До таких пристроїв відносяться фотопружні оптичні волокна (ОВ), 

направлені відгалужувачі, поляроїди, компенсатори поляризаційної модової дисперсії, 

модулятори світла, призми та інші [1, 2, 3, 4].  
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Скло, з якого виготовляють ОВ є оптично ізотропним та складається із анізотропних 

молекул та інших структурних елементів, зокрема мікрокристалів, орієнтація осей даних 

мікроелементів є хаотичною. Мікроскопічна анізотропія в таких ОВ згладжується лише 

статистично. В результаті певного зовнішнього впливу (механічної напруги або 

електричного поля), що створює фізично виділений напрям в просторі, таке середовище стає 

і макроскопічно анізотропним. Індукований в загальному випадку неоднорідним зовнішнім 

полем дипольний момент анізотропної молекули не співпадає з напрямом напруженості 

впорядковуючого поля. Тому і виникає момент сил, який локально повертає молекулу віссю 

найбільшої поляризованості вздовж поля. Світловій хвилі з локальним в деякій точці 

напрямком коливань уздовж зовнішнього поля (незвичайній) відповідає більше значення 

діелектричної проникності, ніж хвилі звичайній, що поляризована в поперечному напрямку 

[5]. 

В анізотропних середовищах взаємозв’язок складових вектора електричної індукції D


 

з вектором електричного поля E


 задається у вигляді [6, 7, 8, 9, 10]: 

 

                                             
)(0 zzxyxyxxxx EEED 

, 

                                             
)(0 zyzyyyxxyy EEED 

,                                                            (1)     

                                             
)(0 zzzyzyxxzz EEED 

, 

 

де 0  – діелектрична проникність вакууму. 

Дев'ять елементів ij  (i = 1...3, j =1…3) являють собою тензор діелектричної 

проникності. Для зручності осі x, y, z декартової системи або r, , z циліндричної системи 

координат позначені цифровими індексами 1, 2, 3 відповідно [6, 7]: 

 

                                              

333231

232221

131211

0







 . (2)                                                                   

 Із закону збереження енергії слідує симетричність компонентів тензора діелектричної 

проникності, тобто ij  = ji . В однорідному кристалі можна розвернути осі координат x, y, z 

до їх збігу з деякими напрямками X, Y, Z  так, щоб тензор став діагональним, тобто xx   0, 

yy   0, zz   0, а всі інші елементи дорівнювали нулеві. Діагональні компоненти xx , yy , 

zz  мають назву головних значень тензора відносної діелектричної проникності, а відповідні 

xxxxn  , 
yyyyn  , 

zzzzn   – головних показників заломлення та дорівнюють 

головним напівосям еліпсоїда вздовж напрямку X, Y, Z. Цей еліпсоїд визначає поверхню 

постійної густини енергії та називається еліпсоїдом показників заломлення [1]. 

Вирази для розрахунку елементів тензора діелектричної проникності для ОВ з ВОМС 

мають вид: 
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xx = yy = (r);  

xz =  zx = y = r sin ;  

yz = zy = –x = –r cos ;  

zz = (r) + 
2
r

2
,             (3)                                                                             

  

де ν – кручення ОВ; 

         r та φ – координати обертальної циліндричної системи; 

(r) – діелектрична проникність ОВ без врахування впливу анізотропії (ізотропного 

ОВ), що визначається за тричленним виразом Селмейєра [11]. 

Підбиранням кроку обертання мікроструктури скла ОВ можна забезпечити необхідне 

значення діелектричної проникності без внесення легуючих домішок, що є важливим з точки 

зору мінімізації втрат потужності оптичного сигналу, викликаних розсіюванням на 

неоднорідностях. Також можливість забезпечити потрібне значення елемента тензора zz за 

рахунок підбирання параметрів обертання мікроструктури скла може бути використано для 

розробки компенсатора поляризаційної модової дисперсії [12].  

За виразом (3) виконано обчислення елементів тензора діелектричної проникності для 

ОВ з впорядкованою обертальною мікроструктурою скла (ВОМС), серцевина якого 

виготовлена із 100% SiO2 для обертальної циліндричної системи координат при координаті r, 

рівній радіусу сердевини ОВ та координаті φ = 90
0
. Установлено вид тензору діелектричної 

проникності: 

 

.

165148,21073,1282743,0

1073,1085204,20

282743,00085204,2

17

17








 

 

Аналогічним чином проведено розрахунки елементів тензора для значень кроку 

обертання ВОМС в діапазоні від 10 до 200 мкм. Результати розрахунків представлено в 

табл.1.  

За результатами розрахунків побудовано графік залежності елементу тензора εzz від 

кроку обертання мікроструктури скла (р). Даний графік наведено на рис. 1. 

 

Таблиця 1 – Результати розрахунку елементів тензора діелектричної  проникності для 

ОВ з ВОМС при зміні параметра р  

р ν εxz  =  εzx εyz  =  εzy εzz 

10 0,628319 2,827433 -1,73·10
-16

 10,07958 

20 0,314159 1,413717 -8,66·10
-17

 4,083799 

30 0,20944 0,942478 -5,77·10
-17

 2,973468 

40 0,15708 0,706858 -4,33·10
-17

 2,584853 

50 0,125664 0,565487 -3,46·10
-17

 2,404979 

60 0,10472 0,471239 -2,89·10
-17

 2,30727 

70 0,08976 0,403919 -2,47·10
-17

 2,248355 

80 0,07854 0,353429 -2,17·10
-17

 2,210116 

90 0,069813 0,314159 -1,92·10
-17

 2,1839 

100 0,062832 0,282743 -1,73·10
-17

 2,165148 
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110 0,05712 0,257039 -1,57·10
-17

 2,151273 

120 0,05236 0,235619 -1,44·10
-17

 2,140721 

130 0,048332 0,217495 -1,33·10
-17

 2,132508 

140 0,04488 0,20196 -1,24·10
-17

 2,125992 

150 0,041888 0,188496 -1,15·10
-17

 2,120735 

160 0,03927 0,176715 -1,08·10
-17

 2,116432 

170 0,03696 0,16632 -1,02·10
-17

 2,112866 

180 0,034907 0,15708 -9,62·10
-18

 2,109878 

190 0,033069 0,148812 -9,12·10
-18

 2,107349 

 

 

 
 

 

Як видно з представленого графіка, при зростанні кроку обертання ВОМС значення 

елементу εzz наближається до значення діелектричної проникності ізотропного ОВ. Це 

пояснюється тим, що при збільшенні р, зменшується ступінь фотопружності ОВ, світловід в 

меншій мірі підданий впливу механічних напруг і за своїми характеристиками наближається 

до ізотропного. 

Аналіз результатів проведених обчислень дозволяє стверджувати, що в ОВ з ВОМС 

має місце асиметрія діелектричних властивостей. Умови поширення електромагнітної хвилі 

в даному ОВ залежать від її поляризації. Ступінь асиметрії є обернено пропорційною кроку 

обертання ВОМС. 
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Аннотація: Виконано дослідження залежності питомої хвилевідної дисперсії від 

довжини робочої хвилі оптичного сигналу, від хімічного складу серцевини та оболонки 

оптичного волокна. 

Стрімкий розвиток засобів телекомунікації та інтенсивний прогрес в створенні 

інновацій в галузі зв’язку, на сучасному етапі вимагають впровадження систем передавання 

інформації, які б задовольняли ряду поставлених вимог, зокрема, таких, як відтань 

передавання, швидкість передавання, якість передавання, надійність роботи, економічні 

показники та ін. На сьогодні волоконно-оптичні системи передавання (ВОСП) відповідають 

ряду даних вимог та широко застосовуються як при будівництві магістральних ліній зв’язку 

(ліній великої протяжності), так і при організації  зонових, корпоративних та 

внутрішньооб’єктових мереж. Однак мають місце також і негативні явища, які обмежують 

можливості використання оптичних волокон (ОВ) при переданні інформації на великі 

відстані. До таких явищ відноситься і хвилевідна дисперсія сигналу, яка є складовою 

хроматичної дисперсії [1, 2, 3]. 

Причина виникнення хвилевідної дисперсії полягає в залежності фазового коефіцієнта 

поширення від довжини робочої хвилі сигналу, що передається. Розрахунок питомої 

хвилевідної дисперсії (W(λ)) слід виконувати за виразом [4, 5, 6, 7, 8, 9]: 
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                                                               (1) 

де Δ – відносна різниця показників заломлення серцевини й оболонки;                                                                                                                                              

 
2

2

V

Vb
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 – функція, яка залежить від профілю діелектричної проникності ОВ, визначається 

за графіком рис. 1 [5]; 

V –  нормована частота, рад; 

N2 – груповий показник заломлення оболонки. 

Визначено коефіцієнт хвилевідної дисперсії для ОВ, різних за хімічними складами 

серцевини та оболонки для довжин хвиль 1,3, 1,55, 1,595  мкм. Результати представлені в 

табл. 1. 

Проведено розрахунок питомої хвилевідної дисперсії для зазначених ОВ. Результати 

розрахунків представлено в табл. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Залежість коефіцієнту хвилевідної дисперсії 
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 від нормованої частоти: 1 - 

для одномодового  ступеневого ОВ; 2 - для градієнтного ОВ; 3 - для ОВ профіля W-типу 
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Таблиця 1 – Результати визначення коефіцієнту хвилевідної дисперсії 
 

2

2

V

Vb
V




 

ОВ Склад 

серцевини  

Склад 

оболонки 

Довжина 

хвилі λ, мкм 

Нормована 

частота, V 

Коефіцієнт 

хвилевідної 

дисперсії 

 
2

2

V

Vb
V




 

 

1 

 

100% SiO2 

1% F,  

99% SiO2 

1,3 2,398104 0,23 

1,55 2,09961 0,38 

1,595 2,03717 0,39 

 

2 

2,2% 

GeO2, 

3,3% B2O3, 

94,5% SiO2 

13,5%BeO2, 

86,5% SiO2 

1,3 2,25235 0,3 

1,55 1,96931 0,4 

1,595 1,92943 0,42 

 

3 

3,5% 

GeO2, 

96,5% SiO2 

3,3% GeO2, 

9,2% B2O3, 

87,5% SiO2 

1,3 2,39901 0,3 

1,55 2,40405 0,3 

1,595 2,33995 0,3 

 

4 

9,1% P2O5, 

90,9% SiO2 

7% GeO2, 93% 

SiO2 

1,3 2,37652 0,3 

1,55 1,85358 0,43 

1,595 1,77135 0,45 

 

5 

7,9 % 

GeO2, 92,1 

%Si O2 

5,8 % GeO2, 

94,2 % SiO2 

1,3 2,15037 0,36 

1,55 1,79738 0,45 

1,595 1,74585 0,45 

Таблиця 2 – Результати визначення питомої хвилевідної дисперсії  ОВ різного 

хімічного складу 

ОВ Склад серцевини  Склад оболонки Довжина 

хвилі λ, 

мкм 

Питома хвилевідна 

дисперсія W(λ), 

пс/(км·нм) 

 

1 

 

100% SiO2 

1% F,  

99% SiO2 

1,3 2,778831891 

1,55 3,806854612 

1,595 3,788544217 

 

2 

2,2% GeO2,  

3,3% B2O3,  

94,5% SiO2 

13,5%BeO2,  

86,5% SiO2 

1,3 2,88219986 

1,55 3,519550717 

1,595 3,653997193 

 

3 

3,5% GeO2,  

96,5% SiO2 

3,3% GeO2,  

9,2% B2O3,  

87,5% SiO2 

1,3 4,582323178 

1,55 2,35636015 

1,595 3,832421945 
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4 

9,1% P2O5,  

90,9% SiO2 

7% GeO2,  

93% SiO2 

1,3 3,181525126 

1,55 3,323051816 

1,595 3,271295161 

 

5 

7,9 % GeO2,  

92,1 %Si O2 

5,8 % GeO2,  

94,2 % SiO2 

1,3 3,130368623 

1,55 3,274295315 

1,595 3,181924492 

 

Таким чином, як засвідчили результати виконаних розрахунків, питома хвилевідна 

дисперсія для заданих складів ОВ, при довжинах хвиль λ = 1,3 … 1,595 мкм приймає 

виключно додатнє значення, що призводить до зростання тривалості інформаційного 

імпульсу по мірі поширення сигналу по даних ОВ [10]. Із збільшенням довжини робочої 

хвилі оптичного сигналу характер зміни питомої хвилевідної дисперсії залежить від складу 

скла серцевини та оболонки ОВ: для ОВ 1 та ОВ 2 із збільшенням довжини робочої хвилі 

вплив хвилевідної дисперсії поступово зростає, що пояснюється тим, що для даних рецептів 

скла груповий показник заломлення зростає швидше при збільшенні довжини хвилі, ніж 

зменшується відносна різниця показників заломлення серцевини та оболонки, зростає також 

і коефіцієнт хвилевідної дисперсії 
 

2

2

V

Vb
V




 і множення на даний параметр призводить до 

зростання питомої хвилевідної дисперсії в цілому. Для ОВ 3 (серцевина – 3,5% GeO2, 96,5% 

SiO2; оболонка - 3,3% GeO2, 9,2% B2O3, 87,5% SiO2) питома хвилевідна дисперсія, навпаки, 

зменшується при зростанні довжини хвилі, оскільки коефіцієнт хвилевідної дисперсії 

 
2

2

V

Vb
V




 для даного складу скла залишається практично незмінним і за рахунок зменшення 

відносної різниці показників заломлення серцевини та оболонки зменшується і питома 

хвилевідна дисперсія. Для ОВ 4 (серцевина – 9,1% P2O5, 90,9% SiO2; оболонка - 7% GeO2, 

93% SiO2) зміна питомої хвилевідної дисперсії при зростання довжини хвилі має складний 

характер: в діапазоні довжин хвиль λ = 1,3 … 1,49 мкм даний параметр збільшується, при λ = 

1,49 … 1,595 – зменшується. Для ОВ 5 (серцевина – 7,9 % GeO2, 92,1 %SiO2; оболонка - 5,8 

% GeO2, 94,2 % SiO2) питома хвилевідна дисперсія, як і для ОВ 1 та ОВ 2, поступово зростає 

по причині зростання параметрів N(λ) та 
 

2

2

V

Vb
V




. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ АНТЕННЫ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОБИЛЬНОЙ СЕТИ РАДИОДОСТУПА 

 

Аннотация. Исследуются пространственные и технические параметры антенн 

базовой станции. Определятся влияние высоты подвеса антенны БС и коэффициента 

усиления антенны БС на ориентацию главного лепестка диаграммы направленности 

антенны базовой станции сотовой сети мобильной связи и величину энергии, потребляемой 

передатчиком мобильной станции. Использование смарт антенн (Smart antenna) или 

«умных» антенн позволяет значительно увеличить емкость системы.  

Сотовая сеть подвижной связи (ССПС) развивается очень стремительно и сейчас все 

большее внимание уделяется качественным показателям и надежности связи [1, 2]. Таким 

образом повышение качественных показателей и надежности связи в ССПС возможно за 

счет применения на БС интеллектуальных антенн (Smart Antenna). 

mailto:balan.ilya.albertovich@gmail.com
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Smart antenna - это разновидность секторных антенн, используемых для излучения 

радио сигнала базовой станции. Главное отличие умных антенн заключается в том, что 

благодаря особой структуре антенной решетки они могут менять свою диаграмму 

направленности следом за перемещением абонента в пространстве, то есть «следить» за 

абонентом. Smart antenna формирует несколько отдельных лучей, далее в зависимости от 

местоположения абонента луч, за счет изменения уровня сигнала и фазы меняется 

направление основного излучения. Адаптивными антеннами (АА), или интеллектуальными 

антеннами, называют антенны с электронным управлением диаграммой направленности 

(ДН). Чаще всего АА по структуре являются адаптивными антенными решетками (АР), 

состоящей из дискретных элементов (слабонаправленных вибраторов), каждый из которых 

осуществляет излучения или прием электромагнитных волн когерентно по отношению к 

другим элементам. ДН формируется в результате интерференции волн, излучаемых 

элементами. Если излучатели идентичны и одинаково ориентированы, то ДН адаптивных 

решеток, образованных изотропными излучателями, можно представить в виде произведения 

ДН элемента решетки на так называемый множитель решетки. Такая АА имеет ряд 

преимуществ. Одно из которых – увеличение отношения сигнал / шум; формирование нулей 

ДН в направлении помех: формирование нескольких лучей или сканирование лучом в 

секторе; высокая надежность за счет избыточных элементов и использование низких 

напряжений в активных элементах АР; уменьшение массогабаритных характеристик 

твердотельных приемо-передающих модулей элементов АР; уменьшение потерь в 

радиотракта; увеличение полосы частот и ширины сектора [1, 3]. 

К недостаткам АА можно отнести: сложность построения; высокую стоимость; 

высокую зависимость характеристик от параметров внешней среды; необходимость 

дополнительной защиты от внешней среды. 

При адаптации по критерию максимума отношения полезный сигнал / помеха 

минимизируется мощность суммарных помех, поступающих вместе с полезным сигналом. 

Адаптация по критерию оптимального подавления помехи может быть применена при 

наличии сильной помехи, в направлении прихода которой формируется ноль ДН (рис. 1)[3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Принцип адаптивного приема полезного сигнала 

 

В связи с тем, что такая АА часто перестраивает свою ДН относительно помеховой 

ситуации, может возникнуть ситуация, когда аккумулятор мобильного терминала будет 

быстро разряжаться. Поэтому возникает оптимизационная задача, состоящая в следующем: 
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найти оптимальный угол θ0 наклона ДН антенны БС в вертикальной плоскости, при котором 

минимизируется расход энергии аккумуляторов в аппаратуре МС абонентов, учитывая 

неравномерность распределения абонентов на территории соты [4,5]. А решение этой задачи 

сводится к нахождению целевой функции, представленной следующим образом: 

 

                                              (1) 

 

де  - весовой коэффициент, учитывающий неравномерность распределения 

абонентов на площади соты;   - мощность сигнала на выходе РПУ абонента, 

соответствующая чувствительности приемника БС;  m - количество зон скопления абонентов 

в соте[4]. 

Рассмотрим данную ситуацию более подробно. Наш исходный случай представлен на 

рис. 2, на котором отмечены три возможные зоны скопления абонентов в соте. Для удобства 

обозначим их М1, М2 и М3.  

 
Рисунок 2 – Возможные положения ДН антенны БС 

 

Обычно это оптимальное значение угла наклона исчисляется известным методом 

одномерного поиска [3]. Однако в данном случае в этом нет необходимости, поскольку в 

среде MATLAB предусмотрена функция min с двумя выходными аргументами. 

команда>>[m,k]=min(tarFun), которая позволяет найти не только значение минимального 

элемента вектора tarFun, но и назвать его порядковый номер [4]. 

Рассмотрим на конкретном случае, как работает наша программа. Так как в нашем 

примере есть три зоны скопления мобильных абонентов, тогда m = 3. Эти зоны скопления 

абонентов удалены от БС на расстоянии r1 = 0,3 км; r2= 1,2 км; r3 = 2,4 км соответственно М1, 

М2  и М3; высота крепления антенны БС на мачте на высоте h = 72 м, а также длина волны λ = 

0,33 м; чувствительность приемника БС РпрБС = 6,3·10
-10

 Вт, коэффициенты усиления антенн 

БС и МС составят Gm = 10;  Gпер МС = 1,64 раз соответственно.  

На рис. 3 представлены результаты работы программы оптимизации в 

вычислительной среде MATLAB. Для данного случая было предложено, что в первой зоне 

скопления пользователей будет 20 активных абонентов. 
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Рисунок 3 – Результаты работы программы оптимизации угла наклона главной лепесток 

ДН антенны БС 

 

Как видим из рис. 3 программа сама записывает оптимальный угол наклона и для 20 

активных абонентов в первой зоне оптимальный угол наклона нужно изменить на                       

θопт = – 13,29°. Таким же образом можно провести исследования и более загруженной сети и 

прочие варианты размещения абонентов в соте. Такое исследование дает возможность 

оперативно влиять на качество предоставляемых услуг, а точнее влиять на эффективное 

расходование энергии в мобильных аппаратах пользователей.  
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Анотація. Робота присвячена питанням впливу міжстільникових завад на ємність 

стільника та шляхам підвищення ємності мережі радіодоступу. Проведено оцінку кількості 

активних користувачів в зворотному каналі і вплив міжстільникових завад на ємність 

стільники при нерівномірній дії завад із сусідніх стільників.  

На сьогоднішній день технологія CDMA вважається однією з найперспективніших і 

ефективних, так як пропускна здатність такої мережі залежить від багатьох параметрів, не 

тільки технічних, але і просторових. 

У рухливих системах з кодовим поділом сигналів всі передавачі мобільних станцій 

(МС) в стільнику працюють на одній і тій же частоті. У висхідному напрямку (uplink) 

приймач базової станції (БС) приймає одночасно радіосигнали від всіх МС. У низхідному 

напрямку (downlink) потужність передавача БС певним чином ділиться між пілот-сигналом, 

каналом синхронізації, каналами виклику і каналами трафіку, за якими передається 

інформація для абонентів [5]. 

У зворотному напрямку все відбувається іншим чином, використовується 

асинхронний варіант кодового поділу абонентських сигналів [1]. Асинхронний режим 

призводить до суттєвих внутрішньосистемним взаємних завад. Звідси випливає, що саме 

висхідний ділянку визначає число активних абонентів, що одночасно працюють у стільнику з 

заданою якістю обслуговування [2]. 

У центральному стільнику С0 знаходиться приймач БС0, який приймає корисний 

сигнал від МС0 даного абонента. Також, БС0 приймає сигнали від інших абонентів даного 

стільника, які створюють завади корисного сигналу від МС0. Для нейтралізації ефекту 

«близький – далекий» [2] потужність сигналу від кожної МС на вході приймача БС0 повинна 

бути постійною і рівною PС. Вирівнювання рівнів сигналів активних МС реалізує схема із 

замкнутою петлею регулювання. Зазвичай використовують точність управління потужністю 

в 0,5 дБ. Потужність вхідного сигналу вимірюється 16 раз в кожному кадрі базовою 

станцією. Регулювання менш оперативна, що істотно згладжує навіть швидкі (релєєвського) 

завмирання сигналу [3]. 

На рис. 1 показані джерела, звідки можуть надходити міжстільникові завади у мережі. 

 

 

 
 

 Рисунок 1 – Міжстільникові завади у мережі радіодоступу 

Розглянемо ситуацію, коли передавачі M активних абонентів працюють в соте С0. На 

вхід відповідного каналу приймача БС0 надходять М сигнали, які створюють сумарну 

системну заваду. Наприклад, при потужності сигналу PС і M = 11, відношення сигнал / завада 

виходить -10 дБ. На вхід приймача БС0 надходять внутрісистемні завади не тільки зі 

«своєю», а й від сусідніх стільників, які працюють на тих же частотах. 

Висока стійкість технології CDMA дозволяє зменшити розмірність кластера (K = 1), 
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де кожен кластер складається з одного стільника. Міжстільникова завада від певної МС1, яка 

знаходиться на відстані d1, надходить на вхід приймача БС0. 

Усереднена потужність завади від однієї МС з С1 на вході приймача БС0 виражається 

нерівністю PЗ1 ≤ 0,05РС [2,4]. Якщо це значення помножити на число користувачів М, котрі 

находятся в одном соте и на число соседних сот, которые окружают ее, то получим: 

P
З1  0,05 n  M  Рс,                  n0,1,2,...,6. 

Зазвичай, у реальності абоненти в стільниках розміщенні 

нерівномірно:
1 2 3 4 5 6 .M M M M M M    

 
Відношення сигнал / завада на вході приймача 

БС0 набуває вигляду [4]:  
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сусідньому стільнику; РП0=(М0–1)Рс – загальна потужність завад у стільнику C0; Pс – 

чутливість приймача БС; M0 – це кількість активних абонентів в стільнику C0.  

З [4] отримаємо: 
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Відношення сигнал / завада на вході приймача в стандарті cdmaOne (IS-95) 

допускається пониження – 15 дБ [3], тому доцільно перевірити, як змінюються кількість 

активних абонентів при зміні відношення с/з на 0,5 дБ. Для вирішення цієї задачі 

скористаємось обчислювальним середовищем MATLAB для такого розподілу абонентів у 

стільнику [10 0 20 6 0 12]. На рис. 2 проілюстровані залежності ємності стільника С0 від 

завад із сусідніх стільників при відношенні сигнал/завада: –15 дБ, – 14,5 дБ та – 14 дБ. 
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Рисунок 2 – Вплив взаємних перешкод у висхідному напрямку на ємність стільники 

 

Наведені залежності показують, що при відсутності завад з сусідніх стільників число 

користувачів в С0 не може перевищувати 32 абонентів та при зміні відношення с/з кількість 

активних абонентів у стільнику С0 зменшується на 3 – 4 абоненти. А також з додаванням 

кожної наступного сусіднього стільника знижується ємність обраного стільника на одного 

абонента.  
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ВПЛИВ ПРОТОКОЛУ IPSEC НА ПРОДУКТИВНІСТЬ МЕРЕЖІ ПІД ЧАС 

ПЕРЕДАВАННЯ ТРАФІКУ МЕРЕЖЕВИХ ЗАСТОСУНКІВ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

 

Анотація. У роботі надаються результати експериментального дослідження 

виконаного за допомогою GNS3. Досліджувався вплив використання протоколу  IPSec на 

продуктивність IP-мережі під час передавння трафіку застосунків реального часу. Для 

вимірювання продуктивності використовували трафік VOIP, генерований у режимі IP SLA. 

Критеріями оцінки є: затримка, джиттер, коефіцієнт втрат, оцінка MOS. 

Мережеві застосунки  реального часу швидко завойовують популярність в сучасних 

корпоративних мережах, особливо  застосунки для потокової передачі відео і аудіо, а також 

IP- телефонії.  Застосунки і відповідні їм протоколи проектувались не враховуючи питання 

безпеки і конфіденційності, що є вимогою для сучасного Інтернету. 

Одним з найбільш поширених рішень для забезпечення безпеки мережевого трафіку є 

використання набору протоколів IPSec. Він використовується для  аутентифікації, 

шифрування та забезпечення захисту під час транспортування  IP-пакетів. 

Функція Ipsec полягає в захисті Інтернет-протоколу (IP) шляхом аутентифікації та/або 

шифрування кожного IP-пакета в потоці даних. IPsec також включає протоколи для 

встановлення ключів шифрування [1]. Протоколи IPsec діють на мережевому рівні моделі 

OSI. Інші протоколи безпеки Інтернету, такі як SSL, TLS і SSH, працюють на прикладному 

рівні (рівень 7 моделі OSI). Це робить рішення IPsec гнучкішим, оскільки його можна 

використовувати для захисту протоколів рівня 4, включаючи TCP і UDP [2, 3]. Крім того, 

особливістю IPSec є його відкриті стандарти. 

В контексті застосунків реального часу виникає важливе питання, як накладні витрати, 

які неминуче виникають при застосуванні IPSec під час передачі трафіку вищезазначених 

застосунків, можуть вплинути на продуктивність  IP-мережі. 
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У магістерській роботі приведені результати дослідження продуктивності IP-мережі 

під час передачі трафіку VoIP для таких рішень, як MPLS VPN, MPLS IPsec VPN і IP. 

Дослідження проводилися шляхом моделювання в графічному мережевому симуляторі 

GNS3 [4]. Для генерації VoIP-трафіку використовувся режим IP SLA. Активне тестування з 

використанням IP SLA дозволяє проводити вимірювання ключових показників якості мережі 

передачі даних на базі протоколу IP. 

Рис. 1 ілюструє результати дослідження за показником затримки. IP-мережа та мережа 

MPLS VPN показують практично однакові результати. При використанні протоколу IPsec зі 

збільшенням навантаження значно зростають затримки, що унеможливлює використання 

VоIP в сценаріях більше ніж з 46875 байтами навантаження. 

 

 
Рисунок 1 - Затримки VoIP трафіка в мережах IP, MPLS VPN, IPSec MPLS VPN 

 

Значне погіршення продуктивності мережі при збільшенні навантаження трафіком 

VоIP з використанням протоколу IPSec підтверджується аналізом показника MOS (Mean 

Opinion Score) (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Показник MOS в мережах IP, MPLS VPN, IPSec MPLS VPN 

 

Висновки 

Результати імітаційного моделювання, проведені в даній роботі, надають кількісні 

показники впливу  протоколу IPSec на продуктивність мережі MPLS VPN. З результатів 

видно, що використання протоколу IPSec в мережах MPLS VPN призводить до значного 

погіршення показників QoS (затримка, джиттер, коефіцієнт втрати пакетів), а також 

усередненої оцінки розбірливості мови - MOS. 

Результати проведеного дослідження можна використовувати під час проектування 

корпроративної мережі, яка втілює  застосунки з трафіком  реального часу. 
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ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ  

ІНДИКАТОРА ЯКОСТІ КАНАЛУ 

Анотація. В роботі виконано аналіз підвищення пропускної спроможності радіо 

каналу LTE з використанням  індикатора якості каналу що дозволяє підвищити якість 

обслуговування. 

Для збільшення пропускної спроможності застосовують декілька способів: підви-

щення якості сприйняття послуг (QoE), якості обслуговування (QoS), мінімізація індика-тора 

якості каналу (CQI), використання перехідного рівня між фізичним і канальним рів-нями для 

оптимізації планування мережі, збільшення продуктивності діаграмоутворення, 

використання належних способів стабілізації параметрів каналу, використання високого 

рівня модуляції та ефективного розподілу ресурсів.  

Мінімізація CQI, яка досягнута шляхом вирішення оптимізаційної задачі, призво-дить 

до збільшення пропускної спроможності каналу. Базова станція LTE – Evolved NodeB 

(eNodeB), є основною компонентою архітектури мережі радіодоступу (RAN) LTE. Функції 

eNodeB та UE розподілені у різних рівнях протоколів взаємодії. На рис. 1 наведено спрощену 

схему, яка показує різні рівні і потік даних у низхідному каналу. 

 

 

Рис. 1 Модель взаємодії між рівнями в LTE 
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IP пакети входять в стек протоколів на рівні конвергенції протоколів пакетних даних 

(Packet Data Convergence Protocol(PDCP)) і потоків через стек протоколів, аж до фізичного 

рівня перед виходом в радіоінтерфейс. В системах стільникового зв’язку якість прийнятого 

сигналу UE залежить від якості каналу, який обслуговує систему зв’язку, рівня завад від 

інших систем,  а також рівня шуму.  

Для оптимізації продуктивності системи та адаптації потужності передавання 

передавач повинен забезпечити швидкість передачі даних до кожного користувача. Цей 

процес називають адаптацією каналу, яка базується на адаптивних сигнально-кодових 

конструкціях (Adaptive Modulation and Coding (AMC)). 

В LTE системі для підвищення пікової швидкості у низхідному каналі системи 

коміркового зв’язку, а також середньої пропуск-ної спроможності системи стільникового 

зв’язку широко використовуються технології MIMO. У LTE застосовуються різні системи  

MIMO, включаючи різні їх підвиди в режимі виділеного доступу SU–MIMO, та множин-ного 

доступу MU-MIMO. 

Зазвичай для просторового рознесення каналів передавання використовують 

к5онфігурації з двома або чотирма передавальними антенами у низхідному каналі та двома 

передавальними антенами уи висхідному каналі. 

Для покращення передавання даних з використанням технології SU-MIMO на основі 

загального опорного сигналу стільникового зв’язку застосовують систему кодування з 

замкненим контуром першого рангу. З метою підвищення співвідношення сигнал/завада при 

демодуляції на основі виділеного опорного сигналу, що підтримується мобільним 

терміналом користувача (UE), використовується виділена схема діаграмо утворення. 

Значення (CQI) зворотного зв’язку вказує комбінацію схеми модуляції та швидкість 

кодування каналів, які  eNodeB повинна використовувати для того, щоб ймовірність появи 

помилкових блоків на UE не перевищувала 10%. 

Висновки 

Підвищити пропускну спроможність радіоканалу каналу LTE можливо 

використанням різних видів модуляції та швидкостей кодування, видів інформування про 

стан каналу з урахуванням моделі адитивного білого гаусівського шуму, що, у підсумку, дає 

змогу підвищити якість обслуговування.  
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АНАЛІЗ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОСТУПУ ДО ВІДЕО КОНТЕНТУ 

 

Анотація: Дається аналіз мережевих технологій доступу до відео контенту та 

визначається найбільш оптимальний з точки зору оператора зв'язку способу його доставки 

з використанням безпроводових мереж. 

Сучасний розвиток інформаційного суспільства призвів до значного збільшення 

попиту на споживання відео контенту. У зв'язку з цим гостро постає питання організації 

доставки відео контенту з урахуванням пропускної здатності мережних каналів, а також з 

точки зору вартості трафіку для користувача. 

Метою магістерської роботи є аналіз мережевих технологій доступу до відео контенту 

та визначення найбільш оптимального з точки зору оператора зв'язку способу його доставки 

з використанням бездротових мереж. 

Для досягнення мети в роботі вирішуються наступні завдання: 

1) Вибір стратегії вибору технології доставки відео контенту на абонентський 

пристрій; 

2) Аналіз переваг і недоліків кожного з сценаріїв доставки відео контенту; 

3) Вибір і обґрунтування оптимального сценарію з точки зору оператора. 

З можливих сценаріїв доставки відео контенту розглядалися наступні: 

1) Організація окремої мережі, призначеної тільки для надання послуг передачі відео. 

Така мережа могла б використовувати технологи DVB-H, MediaFlo або DMB. 

2) Надання послуги доставки відео контенту в одній мережі бездротового доступу, 

створеної на базі технології LTE або WiMAX. 

3) Оператор може виступити в якості оператора ОТТ послуг. 

Розглянемо перераховані сценарії. Стандарт DVB-H. Digital Video Broadcasting - 

Handheld - європейський стандарт мобільного телебачення, один з сімейства стандартів DVB. 

Стандарт DVB-H дозволяє передавати цифровий відеосигнал на мобільні пристрої, 

мобільний телефон або портативний телевізор [1]. 

Основний недолік технології DVB-H - обмеженість абонентських терміналів, що 

підтримують DVB-H. Другий недолік полягає в тому, що для підтримки інтерактивності 

необхідна організація додаткової мережі. 

Технологія WiMax. Worldwide Interoperability for Microwave Access) -

Телекомунікаційна технологія, розроблена з метою надання універсального бездротового 

зв'язку на великих відстанях для широкого спектру пристроїв [2]. 
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Використання технології WiMAX могло б розглядатися в якості сценарію для 

оператора, однак на ринку телекомунікаційних послуг України відбувається відмова навіть 

від вже розгорнутих мереж WiMAX на користь мереж LTE. 

Технологія LTE. Стандарт бездротової високошвидкісної передачі даних для 

мобільних телефонів і інших терміналів, що працюють з даними. Він заснований на 

мережевих технологіях GSM / EDGE і UMTS / HSPA [3]. 

Для доставки відео контенту в мережах LTE є окремий сервіс, який називається 

Multimedia Broadcast and Multicast Sendee. Функціонально подібний сервісу MBS в WiMAX. 

Мережа Internet може послужити основою для організації багатьох сервісів, в тому 

числі доставки відео контенту. Такі сервіси отримали назву OTT (Over the Top). 

Як правило, схема надання сервісів ОТТ включає в себе наступні блоки: 

- система перетворення вихідного відео контенту в придатний для передачі по мережі; 

- система умовного доступу CA / DRM, яка відповідає за захист контента; 

- система відеосерверів VOD (Video on Demand) і Live TV, яка відповідає за 

безпосереднє надання послуг кінцевим користувачам; 

- система управління сервісами. В якості такої системи як правило виступає 

міжплатформене програмне забезпечення Middleware; 

- система білінгу Billing - виконує тарифікацію. 

До недоліків ОТТ можна віднести використання протоколу HTTP який слабо 

пристосований до передачі відео. Проблему протоколу HTTP можна частково вирішити за 

допомогою технології CDN (Content Delivery Networks). Другим істотним недоліком ОТТ - є 

неможливість гарантувати якість послуги. 

Висновки. 

Аналіз розглянутих технологій і стандартів дозволяє зробити висновок, що до 

сучасних вимог найбільш пристосована мережа передачі даних LTE. У технологію LTE 

спочатку закладена можливість ефективної доставки відео контенту. Потенціал послуг OTT 

визначається їх зручністю для абонента. 

Таким чином, в якості оптимальної стратегії для оператора, який бажає запропонувати 

на ринку доступ до відео контенту через бездротові мережі, пропонується використання 

мережі LTE з перспективою реалізації власної, операторської системи надання послуг OTT. 

У той же час технології, подібні DVB-H, є неперспективними. 
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АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ 

 

Анотація: В роботі розглядаються підсумки магістерської роботи присвяченої 

аналізу технологій сенсорних мереж  

Концепція Інтернету Речей все більш і більш визначає розвиток мереж зв'язку як в 

даний час, так і в перспективі. Найбільш масштабним додатком концепції Інтернету Речей є 

безпроводові сенсорні мережі (БСМ, (Wireless Sensor Network - WSN).  

Магістерська робота присвячена аналізу технологій сенсорних мереж. 

За результатами проведених в роботі досліджень можна зробити наступні висновки: 

1. Проведеного аналіз базових принципів побудови, стандартів та протоколів передачі 

даних інтернету речей. Проведено дослідження моделей трафіку та протоколів 

маршрутизації інтернету речей. 

2. Праведно порівняльний аналіз та моделювання роботи алгоритмів вибору 

головного вузла кластера сенсорної мережі MCA і LEACH. За результатами моделювання 

встановлено, що покриття сенсорного поля для багатьох прикладних задач сенсорних мереж 

є важливим параметром. Алгоритм LEACH не забезпечує 100%-ве покриття для сенсорного 

поля, 90%-ве покриття досягається в 19 циклах, 80- і 70%-ве забезпечуються протягом 906 і 

916 раундів, відповідно. Алгоритм МСА значно перевершує ці результати для 100 і 90% -го 

покриття. 

3. Проведено аналіз перенавантажень сенсорної мережі. При проведенні імітаційного 

моделювання встановлена залежність коефіцієнта Херста від числа сенсорних вузлів, що 

передають зображення. Доведено, що залежність коефіцієнта Херста об'єднаного потоку від 

числа вузлів має максимум при експоненційному вигляді залежностей коефіцієнта Херста 

для доданків.  

4. Аналіз результатів імітаційного моделювання показав, що інтенсивність трафіку на 

вході СМО впливає на зміну властивостей вихідного потоку. У загальному випадку 

властивості вихідного потоку СМО залежать від властивостей вхідного потоку заявок, 

процесу обслуговування заявок, дисципліни вибору з черги і інтенсивності навантаження. 

При дослідженні впливу інтенсивності навантаження на систему G / G /1/ k з дисципліною 

вибору з черги FIFO було показано, що при малій інтенсивності навантаження властивості 

вихідного потоку з практично прийнятною точністю повторюють властивості вхідного 

потоку заявок, а при високій інтенсивності навантаження визначаються властивостями 

системи обслуговування (розподілом) часу обслуговування. 
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ПРИЧИНИ ПЕРЕХОДУ НА SD-WAN ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗГОРТАННЯ 

 

Анотація. В роботі проводиться аналіз причин, які спонукають великі 

територіально розподілені підприємства задуматися про необхідність трансформації 

корпоративної мережі під сучасні вимоги, за допомогою технології SD-WAN. Описуються 

переваги, які може надати SD‐WAN бізнесу при використанні гетерогенних мереж. 

Визначається оптимальна стратегія переходу на технологію SD‐WAN, наводяться 

приклади гнучкості цієї технології при паралельному використанні існуючого обладнання 

корпоративної мережі. Описуються варіанти використання каналів зв’язку при підключенні 

філій за допомогою SD‐WAN. 

Якщо раніше більшість корпоративних мереж не виходили за межі своїх офісів, то 

сьогодні вони розширюються на дата-центри і хмари, впроваджуючи хмарні сервіси, від 

постачальників інфраструктури як послуги (IaaS), таких як Amazon Web Services (AWS), чи 

постачальників програмного забезпечення як послуг (SaaS), такі як Office 365 і Cisco WebEx 

[1]. 

Із збільшенням обсягів використання бізнесом хмар та відеододатків, різко зростає 

попит на ширину каналу. Традиційна архітектура великих корпоративних мереж, в якій як 

правило, весь пов'язаний з Інтернетом трафік з філій передається до центрального офісу за 

допомогою приватних каналів, більше не задовольняє вимогам бізнесу, через вузький канал, 

невелику швидкість та високу вартість. А використовуючи інтернет канали у філіях, 

підприємство не може гарантувати доступність або продуктивність, які досягаються при 

використанні приватних каналів[2] та розгорнути додаткові послуги з безпеки та 

моніторингу. Підприємства потребують гнучкої корпоративної мережі, готової до роботи з 

хмарними сервісами, яка є масштабованою та недорогою.  

Для вирішення цих проблем можна використати технологію SD-WAN, це доволі нова 

технологія на базі програмно-конфігурованих мереж, метою якої є оптимізація використання 

мережевих каналів. 

Без SD-WAN, поєднання Інтернет і приватних каналів вимагає ручного налаштування 

маршрутизації через кожен канал в залежності від програми та стану каналу. Рішення SD-

WAN впорядковують і спрощують впровадження гібридних WAN-мереж, що дає ІТ-

підрозділам можливість швидко і безпечно, більш гнучко і просто надавати доступ до 

додатків, які знаходяться у ЦОД або публічній хмарі. 

SD-WAN спрощує корпоративну мережу за допомогою бізнес-політики та 

автоматизації. Для додатків SaaS підприємство вибирає програми та вирішує, чи надсилати 

їх безпосередньо до хмари, передавати на додаткові хмарні служби або до центрального 

офісу, з певним пріоритетом, зберігаючи моніторинг, контроль і продуктивність.[5]. Для 
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корпоративних додатків, розміщених у корпоративному центрі обробки даних, підприємство 

може просто вказати пріоритет. Рішення SD-WAN вибирає найбільш відповідний канал для 

доставки даних додатків, відповідно до бізнес пріоритетів та поточного стану каналів. 

Підприємства, які вже почали використовувати Інтернет-канали, часто 

використовують їх для менш критичних цілей, наприклад як резервні. Здатність SD-WAN 

повною мірою використовувати Інтернет канали дозволяє впроваджувати архітектури філій, 

які можуть використовувати виключно інтернет канали, зберігаючи при цьому надійність і 

продуктивність, які можуть надавати приватні канали. 

Стратегія переходу на SD-WAN визначається поточним станом мережі і бажаною 

реалізацією SD-WAN. Інтуїтивно здається, що простіше впроваджувати рішення SD-WAN 

того виробника, чия техніка вже використовується в мережі.[3] Однак старі моделі скоріше 

за все не будуть підтримувати управління через новий, нехай і того ж виробника, контролер 

SD-WAN. Крім того, перехід на SD-WAN може виявитися хорошим приводом придбати 

обладнання іншої марки, якщо до існуючого накопичилося багато претензій.[4] 

Сьогодні будь-який контролер SD-WAN може керувати пристроями тільки того ж 

виробника. До такого розвитку подій потрібно бути готовим, але це не привід відмовлятися 

від тих зручностей, які приносить впровадження SD-WAN. Як показує історія впровадження 

мереж SDN в центрах обробки даних, між появою робочих рішень і виробленням єдиного 

стандарту з управління пристроями можуть пройти роки. 

Найбільш раціональний сценарій - перехід на SD-WAN в міру додавання в мережу 

нових філій або по ходу планової заміни обладнання на існуючих. На проміжній стадії 

частина пристроїв буде залишатися під «ручним» управлінням, а нові - під управлінням 

контролера SD-WAN. При цьому обмін трафіком і маршрутною інформацією між 

маршрутизаторами буде відбуватися як зазвичай. 

Надзвичайно важливо, щоб рішення SD-WAN розгорталися поступово і взаємодіяло з 

існуючими корпоративними пристроями.[5] Ось кілька прикладів, як рішення SD-WAN 

можуть взаємодіяти з існуючою корпоративною мережею: 

- рішення SD-WAN може використовувати лише один VPN IPSec тунель з 

кореневого обладнання SD‐WAN на головний сервер VPN підприємства для об’єднання з 

існуючою корпоративною мережею; 

- у філії, де підприємство вже має існуючий брандмауер, перед публічним 

інтерфейсом брандмауера встановлюється пристрій SD-WAN. І саме він надає сукупну смугу 

пропускання до брандмауера філії. Підприємства можуть підтримувати ті самі правила 

безпеки, які вони вже мають на своєму брандмауері, але тепер з більшою пропускною 

здатністю, простотою управління та надійним підключенням, яке надає SD-WAN; 

- якщо підприємства хочуть передавати лише певний трафік на пристрій SD-

WAN без необхідності вносити суттєві зміни в існуючу інфраструктуру, яка може включати 

маршрутизатор WAN та/або комутатор 3 рівня. Пристрій SD-WAN має можливість забрати 

частину трафіку. 

Також при переході на SD-WAN підприємству необхідно вирішити які канали зв’язку 

використовувати в кожній філії. Тут можна виділити два основних варіанта[6]: 

- Інтернет-філія, використовує виключно інтернет канали, такий варіант добре 

підходить для малих та середніх філій, через його невелику вартість та високу швидкість 

розгортання; 

- гібридна філія, підходить для середніх та великих філій, завдяки наявності 

приватного каналу, зможе забезпечити необхідних рівень якості сервісу критичних для 

бізнесу додатків. 

Інтернет-філія може використовувати однин або більше інтернет-каналів, в будь-яких 

комбінаціях широкосмугових, безпроводових (3G, 4G LTE) і волоконно-оптичних. 

Забезпечує надійне, безпечне підключення до центру обробки даних підприємства та 
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диференційований доступ до служб хмарного сервісу. Критичні бізнес-додатки та низько-

пріоритетний трафік проходять через ті ж самі Інтернет-канали, хоча і з різними рівнями 

обслуговування, відповідно до бізнес-політики. З двома інтернет каналами, здатність SD-

WAN в середині активних сесій динамічно змінювати канал, яким передаються дані 

конкретного додатку, може значно поліпшити надійність і продуктивність додатків. 

На додаток до динамічного управління, для подолання перехідних проблем, 

пов'язаних з продуктивністю, що спостерігаються в Інтернет каналах зв'язку, SD-WAN може 

за вимогою використовувати методі завадостійкого кодування/декодування для виправлення 

помилок під час передавання даних. Кінцевим результатом є наявність мережі Інтернет, яка 

здатна підтримувати необхідний рівень якості для програм в більш ніж 99% часу.[2] 

Гібридна філія використовує комбінацію приватних та інтернет каналів. Правильно 

розроблена SD-WAN вирішує проблему управління продуктивністю додатків у різнорідних 

мережах. 

Бізнес-політика SD-WAN забезпечує повне використання всіх доступних каналів, не 

вимагаючи від оператора вручну налаштовувати протокол маршрутизації для кожної 

програми по кожному каналу. Як приклад, програми з високим пріоритетом в реальному часі 

можуть передаватися більш надійними приватними каналами, будучи в змозі 

використовувати Інтернет канали при необхідності. Якщо підприємства вимагають, щоб 

програма була закріплена за певним каналом з метою дотримання безпеки, SD-WAN надає 

дуже простий варіант для керування вибором каналу на основі кожної програми. 

Щоб максимізувати переваги наявності декількох каналів у гетерогенних мережах, 

SD-WAN може вимірювати продуктивність та приймати рішення про управління і 

виправлення для вихідного та вхідного трафіку окремо. Оскільки перевантаження у 

напрямку вихідного не означає, що канал не можливо використовувати для вхідного трафіку. 

SD-WAN робить використання різних каналів і напрямків прозорими для кінцевого 

користувача та програми. 

Висновки 

Враховуючи збільшення використання хмарних сервісів, відеододатків та загальне 

збільшення трафіку в корпоративних мережах, можна зробити висновок, що наразі саме вони 

є обмежуючим фактором розвитку ІТ-інфраструктури. 

Але запропоноване використання технології SD‐WAN може це змінити. Ця технологія 

дозволяє використовувати комбінацію різних каналів зв’язку в кожній філії, це можуть бути 

приватні чи інтернет канали, що використовують проводові, безпроводові чи волоконно-

оптичні лінії. При цьому програмна складова SD‐WAN забезпечує централізоване керування 

та моніторинг. 

Описана в роботі стратегія переходу на SD‐WAN та наведені приклади взаємодії цієї 

технології з існуючою корпоративною мережею показують, що такий перехід може 

проходити поступово, не потребуючи різких і кардинальних змін в існуючій мережі та 

великих разових вкладень коштів. 
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АНАЛІЗ ЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ МЕРЕЖІ LTE В УКРАЇНІ 

 

Анотація. Досліджено розподіл радіочастотного спектру для  побудови мережі 

мобільного зв`язку на базі технології LTE в Україні.  

В Україні склалася ситуація, коли оператори володіють різним радіочастотним 

ресурсом. Для запуску мережі LTE потрібні суцільні смуги частот. Тому другий аукціон, 

який був проведений національною комісією з регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 

[1], призвів не тільки до видачі ліцензій на LTE, але і до рефармінгу – який дозволить 

виконати перерозподіл частот, що при раціональному підході до вирішення цієї проблеми, 

дозволить звільнити додаткові ресурси, які не могли використовуватися через те, що грали 

роль кордонів між ділянками. 

В країні фактично є «два LTE» - перший з'явиться FDD 2600 (Band 7), другий - FDD 

1800 (Band 3). Мережі першого типу розгортаються в містах з високою щільністю населення, 

на кшталт Києва, Харкова, Дніпра, тоді як основу по всій території складають саме мережі 

FDD 1800 (Band 3). 

Всі три найбільші оператори мобільного зв'язку - lifecell, «Київстар» і Vodafone - 

отримали смуги радіочастот в діапазоні 2,5-2,6 ГГц, на загальну суму 2,456 млрд грн. 

Найдорожчий лот, що включає частоти 2540-2545, 2565-2670/2660-2665 і 2865-2690 

МГц, купив оператор lifecell. Причому оператор запропонував несподівано високу ціну - 

601,6 млн грн при стартових 572 млн грн. Другий лот, що включає смуги 2535-2540/2655-

2660 МГц, теж отримав lifecell, заплативши за нього 307,65 млн грн. Тобто в цілому lifecell 

витратив 909,25 млн грн за дві смуги шириною 15 МГц. 

Оператор «Київстар» взяв три лоти загальною шириною 15 МГц в діапазоні 2530-

2535/2650-2655, 2525-2530/2645-2650 і 2520-2525/2640-2645 МГц, на загальну суму 916,3 

млн грн. 

Оператор Vodafone дісталося всього два лоти в смугах 2510-2515/2630-2635 і 2515-

2520/2635-2640 МГц. Стартова ціна за цими лотами становила 286 млн грн,. У підсумку за 

один з лотів Vodafone заплатив 345 млн грн, а другий купив за стартовою ціною. Тобто в 

цілому оператор витратив 631 млн грн за смугу шириною 10 МГц. 

Діапазон 1800 МГц - найбільш універсальний для розвитку технології 4G/LTE. У світі 

вже більше 580 комерційних мереж 4G зв'язку, з них 272 мережі - на частотах 1800 МГц. 

Отримавши можливість розвивати послуги стандарту 4G на частотах 1800 МГц, оператори 

зможуть використовувати інші радіочастоти (наприклад, 2,6 ГГц), для подальшого 

збільшення ємності. Саме за частоти даного діапазону, оператори мобільного зв'язку України  

вели посилену  боротьбу на тендері.  

 

http://www.firewall.cx/general-topics-reviews/sd-wan/1210-sd-wan-networks-benefits-management-security-architecture.html
http://www.firewall.cx/general-topics-reviews/sd-wan/1210-sd-wan-networks-benefits-management-security-architecture.html
https://dutchitchannel.nl/611793/whitepaper-sd-wan-en.pdf
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Рис. 1. Покриття мережі стандарту LTE компаній lifecell та Київстар [2] 

 

В заключенні можна зробити висновок, що розбудова мережі LTE є міцною базою 

для розвитку «Інтернету речей» та побудови цифрової економіки в Україні. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ НА ПЛІС ІМІТАТОРА БАГАТОПРОМЕНЕВОГО КАНАЛУ 

 

Аннотація. Як відомо тропосферні системи зв’язку засновані на використанні 

відбивання і розсіювання радіохвиль від неоднорідностей тропосфери, які виконують роль 

пасивного ретранслятора [1]. Основний недолік тропосферного зв’язку – завмирання 

сигналу. Це пов’язано з тим, що в тропосферних каналах сигнал на вході приймача системи 

зв’язку являє собою суму копій переданого сигналу, відбитих від різноманітних шарів 

тропосфери, що призводить до федингу (завмирань) сигналу в точці приймання. Тому, 

реалізація імітатора багатопроменевого тропосферного радіоканалу з завмираннями є досить 

актуальним питання. 
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Як зазначалось в [2] імітація багатопроменевих радіоканалів є важливим компонентом 

при розробці сучасних засобів телекомунікації, зокрема для організації тропосферного 

зв’язку. Імітатори багатопроменевих радіоканалів є необхідними інструментами для 

моделювання фізичних процесів досліджуваного об’єкта. Розробка таких пристрої 

дозволить: 

 істотно знизити фінансові витрати на розробку; 

 зменшити безпосередньо час розробки та налагодження нових радіотехнічних 

систем; 

 забезпечити можливість відтворення умов експерименту. 

 До основних завдань побудови імітатора каналy зв’язку відносяться:  

 вибір і розробка математичного опису каналу; 

 розробка структурної схеми імітатора, що відповідає прийнятій моделі каналу; 

 апаратна реалізація структурної схеми.   

Сучасний рівень розвитку техніки створює широкі можливості для реалізації 

достатньо складних моделей багатопроменевих каналів на основі програмованих логічних 

інтегральних схем (ПЛІС). 

Програмована логічна інтегральна схема, ПЛІС (англ. programmable logic device, PLD) 

— електронний компонент, що використовується для створення цифрових інтегральних 

схем. На відміну від звичайних цифрових мікросхем, логіка роботи ПЛІС не визначається 

при виготовленні, а задається за допомогою програмування. Для цього використовуються 

програматори і налагоджувальні середовища, що дозволяють задати бажану структуру 

цифрового пристрою у вигляді принципової електричної схеми або програми на спеціальних 

мовах опису апаратури (Verilog, VHDL, AHDL та інші) [3]. 

 У даній доповіді представлено опис і результати розробки імітатора 

багатопроменевого каналу тропосферного радіозв’язку, що дозволяє реалізовувати 

статистичну й детерміновану модель без зміни конфігурації ПЛІС.  

Як правило, математична модель багатопроменевого радіоканалу задається у вигляді 

змінної в часі імпульсної характеристики (ІХ). При імітації поширення сигналів в 

радіоканалах зазвичай розглядається перетворення комплексної обвідної, яке описується  

виразом [4]: 

 

                                          (1) 

 

де  – комплексна огинаюча сигналу на вході приймача; 

 – комплексна огинаюча на виході передавача системи зв'язку; 

 – комплексна огинаюча ІХ каналу на несучій частоті радіосигналу.  

В зв'язку з кінцевою чутливістю приймачів систем зв'язку можна вважати, що  

радіосигнали, що використовуються мають обмежений спектр, який займає смугу частот AF, 

а ЇХ каналу відмінна від нуля на кінцевому інтервалі часу . З урахуванням даних 

припущень згортка (1) перетворюється до кінцевої сумі [2]: 

 

                            (2) 

З формули (2) видно, що сигнал на виході багатопроменевого каналу являє собою  

кінцеву суму затриманих копій вхідного сигналу, взятих з коефіцієнтами . Такому 

представленню сигналу на виході багатопроменевого каналу відповідає структурна схема, 

представлена на рис. 1 
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Рисунок 1 – Структурна модель багатопроменевого каналу 

 

В висновок, відзначимо, що реалізація імітатору багатопроменевого каналу 

застосовується не тільки у розробників складної електронної апаратури, а і у операторів 

зв’язку при тестуванні телекомунікаційних пристроїв, призначених для роботи в міських 

умовах. 
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ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В БЕЗПРОВІДНИХ 

СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ  
 

Анотація. Розглянуто використання безпілотних літальних апаратів та їх склад. 

Безпровідний літальний апарат (БПЛА) - це мобільний пристрій, що запрограмований 

виконувати будь-які покладені на нього завдання. Основним призначенням БПЛА є звичайна 

розвідка важкодоступних ділянок, де отримання інформації в інший спосіб може наразити на 

небезпеку здоров’я та життя людини [1].  

Інформація отримується через повітряний моніторинг від сенсорних вузлів, які 

розгорнуті на поверхні землі/води, а також у віддалених районах, де відсутня 

телекомунікаційна мережа. Потім вона передається в пункт управління для обробити і 

прийняти рішення в режимі «реального часу». 
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В даний час найбільш інтенсивно використовуються тактичні системи мікро- та міні-

БПЛА. 

Крім військової розвідки БПЛА використовують в агросекторі, лісовому господарстві, 

в нафтогазовій галузі, для контролю якості екології, для наукових досліджень, при 

пошуково-рятувальних роботах тощо. Загалом через зручність та невибагливість в 

експлуатації безпілотники віднайшли своє застосування практично в усіх галузях 

підприємницької діяльності [2]. 

Корисне навантаження БПЛА має включати в себе: супутникову навігаційну систему 

(GLONASSE/GPS), приймально-передавальні пристрої, бортовий комп’ютер, пристрій 

зберігання даних, пристрій обміну командною інформацією, а також вбудований блок 

живлення [3]. 

Сучасні телевізійні камери, якими оснащені БПЛА, можуть дати оператору фотографії 

місцевості в реальному часі у форматі, що найбільш точніше співпадає з характеристиками 

зорового апарату людини. 

Головним завданням комплексу управління БПЛА, який є складною багаторівневою 

системою, є виведення БПЛА в заданий район та доставка отриманої в результаті 

моніторингу інформації.  

Як на пунктах управління, так і на самих БПЛА, для забезпечення зв’язку на великі 

відстані та збільшення завадостійкості, використовуються гостронаправленні антенні 

системи (АС). 

Автопілот БПЛА в своїй пам’яті може зберігати до 255 точок маршруту. Кожна точка 

характеризується координатами, висотою проходження та швидкістю польоту. 

Таким чином, БПЛА сам по собі є лише частиною складного комплексу, завдання 

якого полягає в тому, щоб негайно доставити інформацію, отриману в «реальному часі» до 

пункту управління. Головною особливістю, яка визначає експлуатаційні можливості 

комплексу управління БПЛА є забезпечення стабільного зв’язку.  
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ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ 
 

Анотація. Розглянуто актуальність використання безпроводових сенсорних мереж 

та застосування мобільних вузлів БСМ. 

Безпроводові сенсорні мережі (БСМ) – це самоорганізуючі мережі, що складаються із 

множини сенсорних вузлів (СВ), які розподілені в просторі та призначені для моніторингу 

характеристик та зміни параметрів навколишнього середовища (температури, вологості 

тощо) або об’єктів, що розташовані в ній [1].  

БСМ відрізняються від традиційних мереж зв’язку рядом характеристик: 

1) об’єднання великого числа сенсорних вузлів в мережі; 
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2) самоорганізація БСМ; 

3) невеликі габарити; 

4) низька вартість сенсорних вузлів; 

5) низьке енергоспоживання. 

Крім того БСМ можуть швидко змінювати свою топологію, якщо вийде із ладу якийсь 

із вузлів. 

Сенсорні вузли розташовуються на території, де їх технічне обслуговування може 

бути ускладнено, а також не можливе постійне їх електроживлення, тому кожен вузол СВ 

має бути оснащений автономним джерелом електроживлення і мати низьке 

енергоспоживання.  

Функціонування сенсорного вузла залежить від життя джерела електроживлення, 

оскільки його заміна вимагає значного часу, а в деяких випадках це взагалі неможливо [2]. 

Така особливість БСМ дала початок розвитку нових протоколів зв’язку – протоколів, 

що оптимізують енергоспоживання кожним із вузлів мережі. Найвідомішим з таких 

протоколів, що забезпечує функціонування БСМ є алгоритм LEACH (Low Energy Adaptive 

Cluster Hierarchy - адаптивна ієрархія кластерів з низькою енергією) [3]. Він дозволяє, 

шляхом організації кластерної структури мережі, економити енергію, а також на початку 

функціонування сенсорної мережі реалізує вибір головного вузла із сенсорних вузлів, які 

можуть бути рухомими (мобільними) та нерухомими. 

За рахунок використання мобільних вузлів в безпроводовій сенсорній мережі можна 

збільшити час життя мережі, оскільки рухомі вузли мають поновлювальні джерела енергії і 

збільшують доступність вузлів мережі.  

Отже, кількість обслужених вузлів БСМ залежить від швидкості руху рухомого вузла 

та від характеру розподілення тривалості обслуговування. При постійній тривалості 

обслуговування має місце виражений максимум числа обслужених вузлів, тобто оптимальна 

швидкість руху вузла. 
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БІБЛІОТЕКА JQUERY 

Анотація. У роботі проведений аналіз бібліотеки JQUERY для розробки Front-End 

додатків. Розглянуто основні властивості цієї бібліотеки та переваги. 

JQuery - це невелика за обсягом бібліотека, створена на основі JavaScript, яка сильно 

спрощує програмування на мові JavaScript. За словами творців цієї бібліотеки, це маленька, 

швидка і самозбільшуєма JS бібліотека.  

З її допомогою можна набагато простіше переміщуватися по HTML частинам, 

управляти анімацією, обробляти події, працювати з Ajax запитами. Все це завдяки API 

(прикладний програмний інтерфейс) і підтримки цієї бібліотеки практично у всіх браузерах.  
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Ajax - це технологія чи підхід обміну інформацією з сервером і поновлення частин 

веб-сторінки без повного перезавантаження HTML документа. Цей обмін даними 

відбувається на тлі, і тому назва технології розшифровується як Asynchronous JavaScript and 

XML.  

Дана бібліотека працює з усіма браузерами (IE 6.0+, FF 2.0 +, Safari 3.0+, Opera 9.0+, 

Chrome). Це означає, що нам більше не потрібно буде турбуватися про кросбраузерності 

сумісності JavaScript коду. 

Завдяки поєднанню універсальності і розширюваності, jQuery змінив спосіб програмування 

на JavaScript мільйонів людей. 

Існують дві версії jQuery: для використання в готових додатках (production) і для 

розробки (development). Версія для розробки містить коментарі і структурований код. У 

скороченій версії немає коментарів та код в ній не структурований зате вона займає менше 

місця і тому сторінки з нею будуть завантажуватися швидше. 

Головні переваги цієї технології: 

1. jQuery - крос-браузерна (працює однаково добре і сумісно з безліччю 

популярних браузерів). Нам не потрібно турбуватися про те, як наш код або HTML елементи 

будуть працювати в різних браузерах, розробники зробили це за нас. 

2. jQuery набагато простіше використовувати, ніж нативний JavaScript, ви в цьому 

переконаєтеся після її використання. 

3. Бібліотека розширювана. 

4. jQuery дуже проста і має відмінну підтримку Ajax технології. 

5. jQuery має велике співтовариство розробників та багато безкоштовних плагінів. 

Ці плагіни добре протестовані і готові до роботи. 

6. Ця бібліотека має відмінну і детальну документацію, яку можна вивчити на 

сайті розробників. 

Література 
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ФРЕЙМВОРК BOOTSTRAP 

 

Анотація. У роботі проведений аналіз методу розробки Front-End додатків за 

допомогою фреймворку Bootstrap. Розглянуто переваги та недоліки його застосування. 

Bootstrap - це відкритий і безкоштовний HTML, CSS і JS фреймворк, який 

використовується веб-розробниками для швидкого створення адаптивних дизайнів сайтів. 

 Фреймворк Bootstrap використовується не тільки незалежними розробниками, а й 

цілими компаніями. Основна область його застосування - це розробка фронтенд складових 
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сайтів і інтерфейсів адмін сторінок. Серед аналогічних систем (Foundation, UIkit, Semantic 

UI, InK і ін.), але фреймворк Bootstrap є найпопулярнішим. 

Застосування фреймворка Bootstrap при створенні сайтів дає наступні переваги: 

1. Дуже швидке створення якісних адаптивних дизайнів сайтів (досягається 

завдяки використанню добре продуманих і протестованих величезною кількістю веб-

розробників класів і готових компонентів). 

2. Сучасний дизайн (оформлення HTML елементів і компонентів Bootstrap 

виконано в єдиному стилі в останні тенденції веб-дизайну). 

3. Немає необхідності мати глибокі знання з HTML, CSS, JavaScript і jQuery 

(досить знати тільки основи перерахованих вище технологій). 

4. Є кросбраузерності і кросплатформним (адаптований для всіх популярних 

операційних систем і браузерів (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer і 

Opera і ін.), які працюють в цих системах). 

5. Є відкритим і безкоштовним. Фреймворк Bootstrap - це проект з відкритим 

вихідним кодом, доступним на Github. Він має ліцензію MIT. Це означає, що його можна 

використовувати безкоштовно як для особистого, так і для комерційного використання. 

Крім переваг у Bootstrap є також недоліки. Перший полягає в тому, що він не 

підходить для проектів з унікальним дизайном. В цьому випадку з Bootstrap для проекту в 

основному беруть тільки сітку. Другий - це коли вам для проекту потрібні не всі компоненти 

і класи, а тільки деякі. Цей недолік, не є проблемою, оскільки можна дуже просто зібрати 

свою збірку, що складається тільки з потрібних класів і компонентів Bootstrap. Для цього є 

кілька додаткових сервісів. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗАВАДОВОЇ ОБСТАНОВКИ У СТІЛЬНИКУ НА ЯКІСТЬ 

ПОСЛУГ ЩО НАДАЮТЬСЯ АБОНЕНТУ 

 

Анотація. В даній роботі представлений аналіз впливу завадової обстановки при русі 

мобільного абонента у стільнику на якість послуг що йому надаються у мережі 

радіодоступу. Обговорюються проблеми при проектуванні мереж радіодоступу з рухомими 

об'єктами в умовах міської забудови з урахуванням аналізу величини потужності сигналу на 

вході приймача мобільної станції. Отримана залежність відношення сигнал / завада при русі 

абонента за заданою траєкторією, що знаходиться у межах стільника.   

Вступ. На сьогоднішній день телекомунікації характеризуються швидким 

поширенням сучасних систем безпровідного зв'язку. При проектуванні стільникової мережі 

радіодоступу у міських умовах найбільш складною проблемою є врахування динаміки 

завадової обстановки даної мережі. Ця проблема виникає через те, що передавачі мобільних 
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станцій (МС) та базових станцій (БС) створюють внутрішньосистемні завади один одному як 

у низхідному, так й у висхідному напрямку.  

Мета роботи. Дане наукове дослідження присвячене аналізу та впливу динаміки 

завадової обстановки у низхідній лінії на якість послуг, що надаються користувачу, у зв’язку 

з тим, що у прямому каналі зосереджена основна енергетика лінії [1]. 

Слід визначити, що МС вільно рухаються у стільнику. Проте дуже часто траєкторія 

руху МС співпадає за заданою траєкторією міських вулиць [2, 3]. 

Рішення подібної задачі потребує введення косокутної (афінної) системи координат, 

яка відповідає стільниковій структурі організації території обслуговування мобільних 

абонентів [1]. Косокутна система координат поєднується з центром обраного стільника, де 

знаходиться базова станція БС0, а через неї здійснюється обслуговування абонента МС, як 

показано на рис. 1. 

 
Рисунок 1- Рух мобільної станції по сітці міських вулиць 

 

На рис. 1 показаний фрагмент плоскої регуляторної гексагональної решітки, а також 

траєкторія маршруту мобільної станції по міській вулиці, на прикладі міста Одеса, 

насамперед представлена ситуація, коли МС рухається по заданій траєкторії та на вхід 

приймача МС приходить корисний сигнал від передавача БС0, а також від передавачів БС2, 

БС4, які створюють внутрішньосистемні завади одна одній (K=1)[4]. 

Згідно з координати точок  A {7/12; 1/6}, В{5/12; 1/6} та враховуючи, що коефіцієнт 

прямої k=0, то рівняння лінії має вигляд: 
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Відстань між МС і БС0 розраховується за формулами, підставляючи в неї координати 

{xM; yM} та {0; 0}. Тоді отримаємо: 

 

 

Відстань від МС до джерела завад має вигляд: 

(id ),;, БiБiММ ухух 22 )()()()( БСіМБСіМБСіМБСіM yyyyxxxx 
 

або 
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де K розмірність кластеру, а rвідстань між МС і БС0. 
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Знайдемо аналітичний вираз для розрахунку залежності відносини сигнал / завада від 

координат МС. Для визначеності припустимо, що МС переміщається в межах центрального 

стільники по лінії АB, як показано на рис. 1. Потужність сигналу на вході приймача МС 

можна розрахувати, використовуючи такий вираз [3]:Отже, для обчислення динаміки 

завадової обстановки у стільниковій мережі необхідно використовувати вираз для 

розрахунку відстані між точками зони обслуговування та рівняння прямих ліній [4, 5]. 

 
пр.МС пер.БС МС БС Хата , дБВт.P P G G L    , (3) 

де Рпер.БС - потужність сигналу на виході передавача БС; GМС, GБС – коефіцієнти 

посилення антен БС і МС відповідно; ХатаL  – втрати при поширенні сигналу у міській 

забудові з урахуванням r відстань між МС і БС(рис. 1).  

Для розрахунку оберемо модель Окамури-Хата для міської забудови для діапазону частот 

150 МГц  f  1 500 МГц визначимо втрати на трасі поширення радіосигналу по формулі [5]:  

 Хата 69.6 26.2 log( ) 13.82 log(max{30, }) 44.9 6.55 log(max{30, }) log( ) ( ) ( ),

де 1, для 20 км.

b b m bL f H H d a H b H

d





      

 

 

 

Відношення сигнал/завада на вході приймача МС при русі МС по лінії АВ можна 

записати наступним чином: 
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де Рз – потужність завади. В нашому випадку розглянемо три випадки: а) коли заваду 

створює лише БС2; б) коли заваду створює лише БС4; в) коли заваду створюють БС2 та БС4 

одночасно. 

Побудуємо графік залежності )(2

Мi х  при русі МС за маршрутом AB. Для графічного 

зображення скористаємося розрахунковою середою MATLAB. Результати роботи програми 

представлені на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Графік залежності )(2

Мi х  при русі МС за заданим маршрутом 

Основними результатами даного дослідження можно виділити наступне: 

1. Характер зміни відношення с/з на вході приймача рухомого абонента при 

незмінній траєкторії істотно залежить від координат БС, що створює завади. Функції 
2
0ρ ( )Mх мають чітко виражений максимум, коли min ,r r  тобто відстань між МС і БС0 

мінімальна, а потужність корисного сигналу максимальна.  
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2. Відношення с/з досягає максимального значення 34 дБ, коли заваду створює 

БС2. Діапазон зміни відношення с/з знаходиться в межах від 1 дБ до 34 дБ. 

3. На заданій траєкторії відношення с/з на вході приймача знаходиться вище 

порогового значення в процесі руху МС. Тобто всі користувачів мають задану за 

стандартами пропускну здатність. 
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ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО CУЧАCНИX ТРАНCПОРТНИX МЕРЕЖ 

ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

  

Анотацiя. В роботi змicтовно проаналiзованi вимоги до транcпортниx мереж, якi 

виcуваютьcя наcтупним поколiннями cтiльниковиx мереж. Дані вимоги дозволять провести 

глибокий аналіз сучасної транспортної мережі оператора мобільного зв’язку, а проведений 

аналіз дасть змогу визначити проблеми в існуючих мережах опеторів.  

Випадки викориcтання, оcновнi принципи проектування та бачення cиcтеми 

приводять до вимог 5G, котрим повинна задовольняти майбутня cиcтема cтiльникового 

широкоcмугового зв'язку [1]. 

У 10000 разiв бiльше трафiку потрiбно буде проводити через вci cтiльниковi 

широкоcмуговi теxнологiї в якийcь момент чаcу мiж 2020 i 2030 роками. Потреба в 

додатковiй потужноcтi йде рука об руку з доcтупом до бiльшої кiлькоcтi cпектра на бiльш 

виcокиx чаcтотаx неcучої. Нова cиcтема 5G повинна бути cпроектована таким чином, щоб 

забезпечувати розгортання в новиx чаcтотниx дiапазонаx. 

Прогнозуєтьcя cтрiмке зроcтання кiлькоcтi приcтроїв вiд деcяти до cта на кожного 

кориcтувача cтiльникового зв'язку [2]. Загальна тенденцiя така, що в кiнцевому пiдcумку 

буде пiдключено вcе, що може виграти вiд пiдключення до мережi, починаючи вiд 

cвiтлофорiв, побутової теxнiки до автомобiлiв, медичного уcтаткування i cиcтем 

електропоcтачання. Це вiдкриває необмеженi можливоcтi для людей, бiзнеcу та cуcпiльcтва. 

Забезпечення такого роду пiдключень - завдання, яке належить вирiшити теxнологiям 5G. 

Iншим фактором є радiо затримка менше, нiж одна мiлicекунда, що дуже важливо для: 
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- доcягнення виcокиx швидкоcтей передачi даниx, зберiгаючи при цьому низьку 

вартicть обладнання 

- забезпечення швидкого чаcу вiдгуку процедури в cиcтемi 

- цiлого ряду новиx випадкiв заcтоcування, такиx як диcтанцiйне керування машинами 

i об'єктами в xмарi або Tactile Internet 

Пiковi швидкоcтi передачi даниx cиcтеми 5G повиннi бути вище, нiж 10 Гбiт/c, але що 

бiльш важливо, швидкicть передачi даниx на границi покриття (95% кориcтувачiв) повинна 

cтановити 100 Мбiт/c. Це дозволить викориcтовувати cтiльниковий Iнтернет в якоcтi 

надiйної замiни кабелю там, де це необxiдно. 

Мобiльнicть повинна бути забезпечена при швидкоcтяx, як cьогоднi або вище - 

звичайно, невеликi cтiльники будуть оптимiзованi для бiльшої мобiльноcтi, але бiльш виcокi 

швидкоcтi також будуть пiдтримуватиcя. 

Точне позицiонування приcтрою також має бути можливим з 5G, в примiщеннi, а 

також на вiдкритому повiтрi. Заcнованi на мicцезнаxодженнi поcлуги cтають вcе бiльш 

важливими i будуть cупроводжуватиcя зазначенням мicця розташування на оcновi реального 

чаcу. Iнше заcтоcування фiкcуючиx приcтроїв бiльш точно, нiж в даний чаc може бути радiо 

розподiл реcурciв на оcновi позицiй приcтроїв.  

Безпека буде дуже важливою вимогою для 5G i ця тенденцiя вже вирiшуєтьcя. У новiй 

cиcтемi, не тiльки безпека конфiденцiйниx перcональниx даниx, а й безпека вiд вcтавки 

неправдивої iнформацiї в cиcтему повинна бути забезпечена, з якомога проcтiшими 

процедурами [3]. 

Виcновок: на підставі проведеного аналізу можна видiлити оcновнi вимоги, які можна 

висунути  до транcпортної мережi з введенням мереж 5G: 

- забезпечення гладкого переxоду мiж cотами, рiвнями i теxнологiями 

радiодоcтупу; 

- впровадження новиx cиcтем мобiльного зв'язку i пiдтримку наявниx; 

- наявнicть ефективниx заcобiв управлiння трафiком i забезпечення якоcтi 

обcлуговування; 

- надання зручниx заcобiв теxнiчного обcлуговування i екcплуатацiї; 

- забезпечення пiдтримки будь-якого зв'язку (не тiльки виcxiдниx лiнiй зв'язку 

або низxiдниx лiнiй зв'язку, але i приcтрою до приcтрою i вузла до вузла) 

- мережi 5G повиннi бути програмованими, з керуванням та управлiнням 

програмним забезпеченням iнтегрованим cпоcобом 

- «економiчний» пiдxiд до управлiння мережею для зниження cигнального 

трафiку i пов'язаниx з ним накладниx витрат; 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТОКОЛІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ AODV і DSR В МЕРЕЖАХ 

VANET 

 

Анотація. Проведено аналіз протоколів маршрутизації мережах транспортних 

засобів. Розглянуто протоколи маршрутизації AODV і DSR. Оцінка протоколів 

маршрутизації AODV и DSR проводилася з використанням мережевого моделювання на 

OMNET ++. За результатами цього моделювання встановлено, що в мережі VANET з 

досить великою кількістю вузлів переважно використання протоколу маршрутизації AODV. 

Автомобільні спеціальні мережі (VANET) є підкласом безпроводових 

децентралізованих самоорганізованих мереж мобільних пристроїв (MANET). Мобільні вузли 

в VANET - це транспортні засоби, оснащені складним бортовим обладнанням, які рухаються 

по обмеженим маршрутами (дорогам і смугам руху). Мобільні вузли призначені для зв'язку 

один з одним (V2V), а також зі стаціонарними об'єктами, такими як дорожня інфраструктура 

(V2I). 

VANET і MANET характеризуються мобільністю і самоорганізацією вузлів. Але через 

поведінку водія і високих швидкостей характеристики VANET відрізняються від 

характеристик MANET. VANET характеризуються швидкими, але а передбачуваними 

змінами топології; частою фрагментацією; малим ефективним діаметром мережі. 

У VANET існує безліч проблем, таких як: безпека, конфіденційність, протоколи 

маршрутизації, якість послуг та інші. У магістерській роботі основна увага буде приділена 

оцінки протоколів маршрутизації AODV и DSR з використанням мережевого моделювання 

OMNET ++.  

У дослідженні використовувалися два основні сценарії моделювання: розріджене 

автомобільний потік і щільний автомобільний потік. Відповідно в розрідженому потоці - 25 

вузлів, а в ущільненому - 50. 

Продуктивність протоколів AODV, так і DSR була проаналізована з використанням 

наступних показників: 

- коефіцієнт доставки пакетів (PDR); 

- пропускна здатність мережі; 

- наскрізна затримка; 

- загальна кількість відправлених та отриманих пакетів. 

Коефіцієнт доставки пакетів - відношення кількості доставлених пакетів до кількості 

відправлених. Такий коефіцієнт використовується для оцінки втрат пакетів, дозволяючи 

оцінити максимальну пропускну здатність мережі. При оцінці протоколу маршрутизації це 

значення дозволяє оцінити його завершеність і коректність. 
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На рис. 1 показано, що в сценарії з 50 вузлами коефіцієнт доставки при використанні 

протоколу AODV краще, ніж DSR. Загалом, обидва протоколи мають коефіцієнт між 20% і 

40%. На початку моделювання DSR проказав дуже високий коефіцієнт, який досягає 90% 

через велику кількість шляхів, створених DSR, що дає високий коефіцієнт доставки і 

зменшує втрати пакетів. 

 
Рис. 1 - Коефіцієнт доставки пакетів - 50 вузлів 

 

На рис. 2 показано коефіцієнт доставки пакетів сценарії з 25 вузлами. На графіку 

видно, що в розрідженому режимі перевага має протокол DSR, у якого коефіцієнт доставки 

між 60% і 95%, на відміну від протоколу AODV, у якого даний коефіцієнт - між 40% і 60%. 

 
Рис 2 - Коефіцієнт доставки пакетів - 25 вузлів 

 

Таким чином за результатами цього моделювання встановлено, що в мережі VANET з 

досить великою кількістю вузлів переважно використання протоколу маршрутизації AODV. 

У свою чергу, протокол DSR краще, ніж AODV, при невеликій кількості вузлів.  
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АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕДІЙНИХ ДОДАТКІВ У 

ПРИСТРОЯХ ІР МЕРЕЖІ 

 

Анотація. Надана статистика застосування мессенджерів власниками смартфонів 

в Україні. Розглянуті можливості інсталяції мессенджерів в операційних системах 

мережних пристроїв. Проведено аналіз функціональних можливостей популярних в Україні 

месенджерів.  

Вступ. На сьогоднішній день щорічно з'являються медійні додатки – мессенджери від 

різних розробників, які мають різні функціональні можливості. Оператори мобільного 

зв’язку також розробляють власні медійні додатки та прагнуть їх вдосконалювати. 

Користувачі встановлюють по декілька мессенджерiв на своїх пристроях (смартфонах, 

планшетах, комп'ютерах, ноутбуках), які можуть використовувати різні операційні системи 

(ОС). Сучасні мессенджери крім обміну повідомленнями реалізують голосовий та відео 

зв'язок, конференції, обмін файлами тощо. Функціональні можливості мессенджерiв 

постійно розширюються. 

Мета роботи – аналіз функціональних характеристик популярних та нових 

мессенджерів в Україні. 

Аналіз популярності мессенджерів в Україні. Найбільш популярними медійними 

додатками в Україні є Viber, Facebook Messenger, Skype, Telegram та WhatsApp. Зокрема 94% 

власників смартфонів у спілкуванні користуються Viber [1]. Друге місце у спілкуванні 

користувачів смартфонів займає додаток Facebook Messenger – 55%. Майже однакові 

показники привабливості у спілкуванні користувачів смартфонів займають додатки Skype та 

Telegram, відповідно 30 та 28%. Додаток Whatsapp у спілкуванні використовує 22% 

користувачів смартфонів. Зауважимо, що  ситуація стосовно популярності цих мессенжерів в 

інших країнах дещо інша [2]. 
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Рисунок 1 – Популярність месенжерів смартфонів при спілкуванні користувачів в Україні 

 

Аналіз можливості інсталяції месенжерів в ОС. На практиці виникає необхідність 

інсталяції месенджера на смартфон, планшет, ноутбук чи комп'ютер або відкрити його в Web 
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браузері. Тому важливою є підтримка можливості інсталяції месенджера в певній 

операційній системі. Компанії власники месенджерів можуть пропонувати мобільні, Desctop 

та Web версії інсталяційних наборів. Зокрема, медійний додаток Viber можна встановити на 

мобільу і Desctop платформи [3], що мають однакову функціональність. Додаток 

максимально простий. Контакти підтягуються автоматично. 

Медійний додаток WhatSapp можна встановити на операційні платформи Android, 

iOS, Windows, macOS [4]. WhatSapp також інсталюється як Web-версія. Синхронізується 

Web-версія через зчитування QR-коду. Контакти синхронізуються автоматично. 

Медійний додаток Telegram можна встановити на операційні платформи Android, iOS, 

Windows, macOS, Linux, Windows Phone [5]. Telegram так само підтримує Web-версію. 

Telegram новай месенджер який, набирає популярність. Повідомлення відображаються на 

всіх пристроях, так як зберігаються на серверах. 

Додаток Skype можна встановити на операційні платформи Android, iOS, Windows, 

macOS, Linux, Windows Phone [6]. Попередні повідомлення не відображаються на новому 

пристрої, але синхронізуються після підключення Інтернету і зберігаються не довше півроку. 

Медійний додаток Facebook Messenger можна встановити на операційні платформи 

Android, iOS [7]. Facebook Messenger інсталюється як Web-версія. Додаток підтягує контакти 

з соцмережі і телефонної книги. Історія повідомлень зберігається на всіх девайсах. 

Додаток IT Phone можна встановити на Android, iOS [8]. IT Phone це новий додаток 

який надійшов у користування в 2018 році. IT Phone не підтримує Web-версію. Контакти 

підтягуються автоматично. 

У табл.1 представлені месенджери і операційні системи в яких вони підтримуються. 

 

Таблиця 1 – Можливість інсталяції мессенджера в операційних системах  

Операційна 

система 
Viber WhatsApp Telegram Skype 

Facebook 

Messenger 
IT Phone 

Android так так так так так так 

iOS так так так так так так 

Windows так так так так ні ні 

Linux так ні так так ні ні 

macOS так так так так ні ні 

Web-версія ні так так так так ні 

Компанія Rakuten Facebook Telegram Microsoft Facebook - 

 

Функціональні можливості месенджерів. Кожен з месенджерів підтримує 

можливість відправки текстового повідомлення іншому користувачеві цього месенджера. Ця 

функція є базовою для всіх мессанджерiв. Можливість користуватися груповими чатами 

також  підтримують всі мессенджери. Відрізняються мессенджери тільки в кількості 

аудиторії. Додаток IT Phone не має обмежень по кількості користувачів у груповому чатi. 

Зокрема, Skype підтримує до 300 користувачів, Facebook Messenger – до 250 користувачів, у 

Telegram – до 200 користувачів, а WhatsApp до 100 користувачів (табл. 2). Viber підтримує до 

40 осіб в груповому чаті що є найменшим кількістю користувачів для розглянутих 

мессенджерів. Варто зазначити що мессенджери постійно розвиваються і кількість 

користувачів в груповому чатi може змінюватися. 

Кожен з месенджерів підтримує можливість здійснення голосового виклику іншому 

користувачеві цього месенджера. Ця функція працює у всіх розглянутих месенджерах. 

Кожен з мессенджерів окрім Telegram ще підтримує можливість здійснення відео виклику 

іншому користувачеві цього месенджера.  
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Одною з функцій месанджерiв є можливість здійснення групових голосових і 

групових відео викликiв. Ця функція дозволяє організовувати конференції користувачів 

месанджера з різних країн. Голосові групові виклики підтримують всі розглянуті додатки. 

Групові відео виклики підтримують WhatsApp, Skype та Facebook Messenger. 

Ще одною важливою функцією мессенджерів є можливість здійснення дзвінка на 

мобільні номери абонентів. Що дозволяє встановити зв’язок навіть якщо абонент не 

підключений до мережі Інтернет але знаходиться в мережі мобільного оператора. У додатку 

Viber ця функція реалізована через Viber OUT. Придбавши підписку різної вартості 

користувач отримає хвилини для дзвінків на мобільні і міські номери. У мессенджері Skype 

також можливо придбати різну за вартістю підписку. Доступна підписка для дзвінків на 

мобільні і міські номера. Вартість залежить від напрямку виклику та кількості хвилин. 

Новий додаток IT Phone дає можливість для якісних дзвінків через Інтернет. 

Встановивши його користувач отримуєте мобільний номер і можливість здійснювати 

Інтернет дзвінки на будь-які телефонні номери абонентів, навіть тим, хто його не встановив 

[9]. Зокрема, це дає користувачам можливість зв’язку перебуваючи за кордоном на номери 

операторів України по внутрішнім тарифам. 

 

Таблиця 2 – Функціональні можливості медійних додатків 

Функції медій- 

них додаткiв 
Viber WhatsApp Telegram Skype 

Facebook 

Messenger 
IT Phone 

Чат так так так так так так 

Груповий чат,  

к-ть користувачів  
до 40  до 100  до 200  до 300  до 250  

немає 

обмежень 

Голосові виклики так так так так так так 

Відео виклики так так нi так так так 

Голосові групові 

виклики 
так так так так так так 

Групові відео 

виклики 
ні так ні так так ні 

Дзвінки на номери 

мобільної мережі 
так ні ні так ні так 

Рік запуску 

продукту 

2 грудня 

2010 р. 

24 лютого 

2009 р. 

6 вересня 

2013 р. 

серпень 

2003 р. 

9 серпня 

2011 р. 

21 вересня 

2018 р. 

 
Висновки. На сьогоднішній день в Україні популярними є медійні додатки Viber, 

Facebook Messenger, Skype, Telegram та WhatsApp. Новий додаток IT Phone поки що має 

невелику популярність. Ці додатки підтримують багато функцій – від повідомлень в чат до 

відео конференцій та дзвінків на мобільні мережі. Для успішної конкуренції та популяризації 

свого мессенджеру компанії постійно вдосконалюють і розвивають їх функції. 
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МЕДОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ САМОПОДІБНОГО ТРАФІКА 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

 

 

Анотація. Для математичних моделей трафіка з пакетними технологіями 

передавання й комутації інформації теорія телетрафіка не має підходящих методів аналізу 

та синтезу і на тому розрахунок характеристик якості обслуговування пакетних мереж 

зв’язку ведеться наближеними методами або імітаційним моделюванням. 

Пакетний трафік суттєво відрізняються від моделі пуассонівського потоку. 

Характерної для телефонних мереж. Потоки пакетів формуються множиною джерел запитів 

на надавані мережею послуги та мережними додатками, що забезпечують послуги 

передавання відео, даних, мови та ін. Джерела вимог, беручи участь у процесі створення 

потоку пакетів, істотно відрізняються між собою значеннями питомої інтенсивності 

навантаження. Інтенсивність навантаження результуючого потоку пакетів у кожний момент 

часу залежить від того, якими додатками обслуговуються джерела вимог і яке 

співвідношення їхньої кількості для різних додатків. 

У мережах з комутацією пакетів потоки різних додатків вимагають забезпечення 

гарантованого рівня якості обслуговування. Тут передачу потоків усіх додатків забезпечує 

єдина пакетна мережа з загальними протоколами і законами керування, незважаючи на те, 

що джерела кожного додатка мають різні швидкості передавання інформації або змінюють її 

в процесі сеансу зв'язку. Через це об'єднаному потоку пакетів властиве так зване 

«пачкування» трафіка з випадковою періодичністю та тривалістю піків навантаження, 

вимірювана коефіцієнтом пачкування. Наприклад, пачкування для служб телефонії можливе 

через паузи в розмові [1]. 

Для моделювання пакетного трафіка, а саме інтервалу часу між пакетами потоку, 

можна використовувати імовірнісні розподіли Парето або Вейбулла, часто називані 

«розподілами з довгим хвостом». Наявність у розподілі «довгого хвоста» забезпечує 

властивість пачкового трафіка, тому що в розподілі зростають ймовірності довгих інтервалів 

між подіями, а також для їх компенсації зростають й імовірності надто коротких інтервалів. 

Густина розподілу Парето задається функцією: 

1

( )

a
a b

f x
b x


 

  
 

,     (1) 

де a – параметр форми, b – мінімальне значення випадкової величини x. 

У практичному моделюванні розподіл Парето утворюється переходом від 

рівномірного розподілу методом зворотної функції: 

mailto:ssdtux@gmail.com
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a
i

i
U

b
z  ,      (2) 

де zi – i-й інтервал між вимогами, U – випадкове число, рівномірно розподілене на 

інтервалі 0…1.   

Для забезпечення самоподібних властивостей модельованого трафіка необхідно 

задавати значення параметра форми а в межах від 2 до 1, що має забезпечувати значення 

коефіцієнта самодібності Херста в діапазоні H = 0,5…1 відповідно. Крім того, необхідно 

кожне отримане значення інтервалу часу до наступної вимоги Zi зменшити на величину b для 

забезпечення реалістичності трафіка (розподіл Парето не дає величини, менші за b, але 

реально такі значення можуть бути). 

Густина розподілу Вейбулла задається функцією: 
axa eax 01

0
 ,     (3) 

де a – параметр форми; λ0 – коефіцієнт масштабу.  

При моделюванні самоподібного трафіка розподіл Вейбулла отримується переходом 

від рівномірного розподілу методом зворотної функції: 
a

ii UZ

/1

0
ln

1










 ,    (4) 

де Zi – i-й інтервал між заявками потоку; Ui – випадкове число, рівномірно 

розподілене на інтервалі 0…1.  

Для забезпечення самоподібних властивостей модельованого трафіка необхідно 

задавати значення параметра форми а в межах від 1 до 0, що має забезпечувати значення 

коефіцієнта самодобності Херста в діапазоні H = 0,5 ... 1 відповідно. 

Для моделей самодібного трафіка при використанні вищезгаданих розподілів 

коефіцієнт варіації інтервалу часу між вимогами vz істотно зростає. Також збільшується й 

коефіцієнт скупчення навантаження або пікфактор трафіка S > 15. При цьому значення обох 

параметрів пропорційні показнику самоподібності Херста. 

В пакетних мереж зв’язку прийнято вважати, що трафік описується самоподібним 

випадковим процесом з параметром Херста близько 0,65 ... 0,9 [2]. Трафік пакетних мереж 

зв’язку можна уявити як процес надходження пакетів, описуваний часовим рядом кількості 

пакетів по фіксованим відрізкам часу (миттєва інтенсивність надходження пакетів). 

Статистичний R/S-аналіз, створений Г. Херстом – це метод аналізу динаміки часових 

послідовностей. R/S-аналізом також вважають сукупність статистичних прийомів і методів 

аналізу часових рядів (переважно фінансових), що дозволяють визначити деякі важливі їх 

характеристики, такі як наявність неперіодичних циклів, пам’яті. 

Метод Херста дозволяє виявити у статистичних даних пакетного трафіка такі його 

властивості, як кластерність, тенденцію слідувати у напрямку тренда (персистентність) і 

швидку змінюваність послідовних значень інтенсивності трафіка (сплески інтенсивності, що 

призводять до пачкування), післядію, сильну пам’ять, фрактальність (самоподібність), 

наявність періодичних і неперіодичних циклів (через особливості протоколів передачі). 
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 Анотація. У роботі розглядається методика оцінки впливу спотворень оптичного 

сигналу на якісні характеристики ВОСП з когерентним прийомом і модуляцією КАМ-4. 

Побудована математична та імітаційна модель відповідної ВОСП. Отримано залежності 

якісних параметрів оптичного каналу від характеристик середовища розповсюдження та 

потужності сигналу передавача.  

 Волоконно-оптичні системи передачі (ВОСП) є основою для створення транспортних 

мереж наступних поколінь (МНП). За період свого існування було розроблено кілька 

поколінь даних систем передачі, що відрізняються кількістю використовуваних довжин 

хвиль і методів модуляції оптичного сигналу. Перші зразки ВОСП використовували одну 

довжину хвилі і модуляцію оптичного випромінювання по інтенсивності. Незважаючи на 

появу ВОСП зі спектральним розподілом каналів (СРК), розробники телекомунікаційного 

обладнання прагнуть підвищити спектральну ефективність сигналу шляхом використання 

більш досконалих видів модуляції. Тому транспондери сучасних комерційних ВОСП СРК 

широко використовують методи когерентного прийому для організації каналів зі 

швидкостями передачі до 112 Гбит/з (OTU4 OTH). Відомо, що оптичне волокно (ОВ) 

вносить лінійні (дисперсійні) і нелінійні (ефект Керра) спотворення [1]. В сучасних ВОСП 

більша частина дисперсійних спотворень ОВ усувається в коректорах на базі волоконних 

Брегівських решіток. Залишок лінійних спотворень коректується в тракті прийому шляхом 

обробки сигналу з виходу фотодетектора в цифровому фільтрі. Тому основну проблему 

представляють нелінійні спотворення – фазова самомодуляція і перехресна модуляція 

приводять до спотворення форми сигналів. Чотирихвильове змішування приводить до 

генерації паразитних нелінійних комбінаційних продуктів, що попадають у робочу смугу 

частот ВОСП СРК. Мінімізувати перераховані нелінійні спотворення можна використанням 

модуляції з постійною енергією символу, наприклад КАМ-4, однак дослідження впливу 

нелінійних спотворень окремо від інших шумів на параметри якості ВОСП не проводилося. 

 Тому метою даної роботи є дослідження впливу нелінійних спотворень оптичного 

волокна на якісні характеристики когерентної ВОСП із квадратурною амплітудною 

модуляцією. 

 Найбільшу складність при оцінці параметрів ВОСП представляє розробка моделі 

середовища поширення згідно з нелінійним рівнянням Шредингера. Тому розв'язок 

поставленого завдання виконувався за допомогою імітаційної моделі ВОСП із когерентним 

прийманням (рис. 1), побудованої в середовищі Matlab R2016. 
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Рисунок 1 – Структурна схема моделі когерентної ВОСП із КАМ 

 

 Для формування двох ортогональних сигналів синфазного і квадратурного підканалів 

передавач ВОСП містить два генератори двійкової псевдовипадкової послідовності (ГПВП) і 

два однакові фазові модулятори (ФМ) з девіацією фази / 2 . Оскільки кожний символ  

КАМ-4 переносить 2 біта, швидкість передачі даних у кожному підканалі становить В/2 (в 

два рази менше лінійної швидкості ВОСП В). З метою забезпечення ортогональності несучих 

частот підканалів у передавачі використовується один лазер безперервного випромінювання 

(ЛБВ), вихідний сигнал якого розділяється розгалужувачем (Р) і проходить через 

фазообертач для одержання несучої квадратурного підканалу. Сигнали з виходів фазових 

модуляторів підсумуються в об'єднувачі (О) і з потужністю Рпер надходять на вхід 

волоконно-оптичного лінійного тракту (ВОЛТ). 

Волоконно-оптичний лінійний тракт (ВОЛТ) складається з nсекц однакових оптичних 

секцій, кожна з яких містить: ОВ типу SMF довжиною 100 км, компенсатор хроматичної 

дисперсії і оптичний підсилювач на базі легованого ербієм волокна. Моделювання ОВ 

виконувалося методом Фур'є розщеплення по фізичних факторах. 

 У приймачі  сигнал локального лазерного осциллятора (ЛО) надходить на вхід 

прийомного оптичного модуля когерентного сигналу (ПРОМ КС), що містить оптичний 

змішувач 2х4 і балансовий фотоприймач приймач для виділення сигналів синфазного і 

квадратурного підканалів, які надалі обмежуються по спектру в ФНЧ фільтрах Бесселя 4-го 

порядку із частотою зрізу 0,75 / 2B . 

 Отримані сигнали ( )Iu t  та ( )Qu t  після корекції фази використовувалися для побудови 

око-діаграм та діаграм розсіювання (сигнальних сузір'їв) [2]. У якості критерію оцінки 

параметрів якості використанно Q-фактор, розрахований по відлікам вихідного сигналу. 

 Залежність Q-фактору від рівня сигналу передавача рпер і кількості оптичних секцій 

для синфазного каналу показана на рис. 2. Рівень потужності ЛБВ змінювався від -10 дБм до 

+10дБм, що при втраті 3дБ в об'єднувачі відповідало вихідній потужності передавача -

13…+7 дБм. При мінімальній потужності нелінійні спотворення практично відсутні, тому 

кінцеве значення Q-фактора пояснюється міжсимвольною інтерференцією сигналу у ФНЧ. 

Збільшення потужності сигналу на вході ВОЛТ приводить до лінійного зменшення 

показників якості. Зменшення захищеності для ВОЛТ із однієї оптичної секції становить 36 
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дБ і 40 дБ для швидкостей передачі 10,7 Гбіт/с і 43,01 Гбіт/с відповідно. Збільшення nсекц від 

1 до 10 приводить до зниження захищеності приблизно на 20 дБ у робочому діапазоні рівнів 

потужності сигналу від 0 дБм і вище. Для обраного значення шум-фактора nf=4 дБ 

потужність посиленого спонтанного випромінювання (ПСВ) була незначної (рпсв=-35,9 дБм 

для В=10,7 Гбіт/с і рпсв=-29,8 дБм для В=43,01 Гбіт/с) і не виявила значного впливу на Q-

фактор. 
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Рисунок 2 – Показники якості каналу ВОСП (  0,2 дБ/км; D=16,75 пс/(нмкм);   1,31 

1/(Вткм); Lсекц=100 км; nf=4 дБ) зі швидкістю: а) 10,7 Гбіт/с (OTU2); б) 43,01 Гбіт/с (OTU3) 

 

 Таким чином, поставлена в роботі задача дослідження впливу нелінійних спотворень 

оптичного волокна на якісні характеристики когерентної ВОСП із квадратурною 

амплітудною модуляцією виконана успішно. Розроблено модель відповідної ВОСП та 

отримано залежність якісних характеристик каналу від параметрів передавача та інших 

елементів системи. Отримано результати чисельної залежності якості оптичного каналу від 

параметрів середовища розповсюдження та потужності сигналу передавача. 
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Анотація. Виконано аналіз методів забезпечення якості обслуговування в LTE 

мережах. Виявлено зв'язок між поняттями QoE та QoS у радіомережах 4-го покоління. 

Керування радіо істиком забезпечує якість надання послуг присвоюючи ресурсні 

блоки фізичного рівня (PHY) у висхідних та низхідних потоках. Іноді це називають 

розподілом пропускної спроможності. Прийняття рішення засновано на змінних стану QoS 

для SF, а саме: довжина буфера, час затримки вхідного пакету, вимоги QoS, такі як MRTR та 

максимальний час затримки, а також положення робочої частоти мобільної станції відносно 

плану частот. В відповідності стандарту  ETSI [1]: 

- потокам з меншою максимальною затримкою або потоки з більшим MRTR 

надається вищий пріоритет у процесі прийняття рішення;  

- SF потокам з «повільними» пакетами та буферам більшого розміру теж 

надається вищий пріоритет;  

- мобільним станціям, які функціонують в умовах вищої завадостійкості теж 

надається вищий пріоритет з метою забезпечення ефективного використання виділеної смуги 

частот. 

Керування радіостиком може змінюватись відповідно пріоритету пакетів у SF в 

залежності від типу потоків навантаження, застосовуючи такі параметри, як величина DSCP 

(intra-SF). Разом з тим, пріоритет потоків навантаження може використовуватись в 

подальшому для розподілу потоків навантаження, асоційованого з потоками одного типу 

(inter-SF). 

На рис. 1 наведено конфігурацію системи забезпечення надання послуг і переда-вання 

повноважень у рамках такої системи, для випадку, коли зв’язок здійснюється між 

прикінцевим обладнанням користувача мобільної станції, і термінальним обладнанням 

зовнішньої пакетної мережі. Отже, виникає багаторівнева взаємодія у процесі надання 

послуги в різних вузлах мережі та на різних рівнях взаємодії. 

Надання послуги з мережі LTE розглядається, відповідно до конфігурації мережі, 

окремо в мережі радіодоступу (Radio Access Bearer  Service), де забезпечується конфіден-

ційна передача даних призначених для користувача або із заздалегідь вибраним або 

встановленим за замовчуванням рівнем якості обслуговування, і у базовій мережі з пакетним 

режимом передачі (Core Network Bearer Service), також може підтримувати різну якість 

надання послуг.   
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Рис. 1. Конфігурація системи забезпечення якості надання послуг [2] 

Висновки 

Відомо декілька методів та засобів забезпечення якості надання послуг у мережі LTE, 

проте їх функціональні можливості обмежуються або радіомережею eUTRAN, або ж 

базовою мережею SAE. Тому актуальним науково-практичним завданням є поліпшення 

якості сприйняття послуг LTE на основі уніфікованих методів, що функціонують для 

окремого потоку даних одночасно як у радіомережі так і я базовій мережі.   
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СИСТЕМА SERVICE-DESK ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ ІТ 

ДЕПАРТАМЕНТУ КОМПАНІЇ  

 

Анотація. В сучасному світі сфера ІТ дуже стрімко розвивається і заполоняє всі 

сфери людьської діяльності. Паралельно розвиваються ІТ-департаменти, що підтримують 

ту чи іншу ІТ інфрраструктуру. Змінюється підхід до вирішення тривіальних й не 

трівіальних задач. В залежності від ІТ зрілості ІТ департаменту, впроваджуються 

різноманітні методології роботи (ITIL та інші). Всі ці дії спрямовані на систематизацію, 

автоматизацію процесів, підвищення рівня послуг, що надаються, виявлення слабких місць 

(вразливості) й ліквідації їх, систематизації та планування.  

В даній ситуації необхідно мати інструменти, що дадуть змогу автоматизувати й 

систематизувати бізнес процеси ІТ-підрозділу, впровадити сучасні методологї, контролювати 

й аналізувати робочий процес, надавати різноманітну аналітику необхідну для аналізу 

роботи підрозділу та виявлення слабких місць. 

При класичному підході для кожної задачі необхідно впроваджувати окремий 

інструмент. Впровадження великої кількості систем за собою потягне збільшення 

операційних затрат і ефекту загальної оптимізації не буде досягнуто. 

Для консолідації і вирішення всіх задач і викликів, що стають перед ІТ департаментом 

найкраще підійде система SERVICE-DESK. Використання цієї системи дозолить створити 

централізовану систему, що об’єднає в собі всі інструменти. 

Система SERVICE-DESK дозволяє компаніям створити централізований інструмент 

прийому всіх зврнень та автоматичної диспетчеризації на  виконавців. В залежності від ІТ-

зрілості компанії, звернення можуть попадати в загальну чергу звернень, де їх розподіляє 

кервник ІТ-служби на кінцевих виконавців, або система автоматично назначає 

відповідального виконавця, згідно прописаним правилам в системі. Автоматична система 

нагадувань та оновленн статусів виконання звернень дозволяє одночасно контролювати 

велику кількість виконавців. Механізми ескалації дозволяють невілиювати можливість того, 

що звернення не буде опрацьовано вчасно по причині великої завантаженості, або низької 

експертизи виконавця.  

При відповдних налаштуваннях, перший рівень пітримки система може виконувати 

сама. Для цього потрбно зібрати статистику звернень, виначити їх характер та всі можливі 

шляхи їх вирішення. Шляхом додавання всіх можливих шляхів вирішення ми надаємо 

можливість системі пропонувати користувачам, при створенні звернень, шляхи вирішення. 

Якщо допомога системи не вирішила звернення - реєструється звернення в системі і 
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передається виконавцям з відмітками, про виконані операції, що дозволяє зменшити час на 

вирішення звернення. 

Функції CMDB розширюють можливості системи. При створенні звернень 

користувачем відповідного характеру, система прив'язує до звернення обладнання 

користувача з бази. В базі зберігються вся історія звернень, пов'язана з цим обладнанням, 

специфікації та інструкції. Завдяки електронній базі обланання, виконавці мають змогу 

зменшити час на первинне діагностування. Завдяки історії вернень, ІТ-департамент може 

проаналізувати динаміку виходу з строю обладнання та прийняти аргументоване рішення 

про доцільність заміни обладнання. 

Аналітичні функції системи SERVICE-DESK дозволяють аналізувати ефективність 

роботи ІТ-департаменту, ІТ-інфраструктури та сервісів. Завдяки централізації обробки 

звернень в системі, керівнитство компанії має змогу кількістно та якісно оцінити 

ефективність роботи ІТ-департаменту, ІТ-інфраструктури та сервісів. Система може 

автоматично формувати звіти по періодам, сервісам та іншим критеріям та надсилати 

електронною поштою віповідальним особам, або виводити динамічні звіт  на дашборд, що 

доволяє оперативно оцінювати динаміку змін та оперативно реагувати на них. 
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2. Основные процессы и принципы работы службы «Service Desk» [Електронний 

ресурс] - Режим доступу:  

http://www.pronet.ua/core/upl_data/ServiceDesk.pdf. 

3. Вивчаємо Perl [Електронний ресурс] / Шварц Р., Феникс Т., Брайан д фон // 

Бібліотечний вісник. – 2009. -№5. – С.384., - Режим доступу: ftp://ftp.micronet-rostov.ru/linux-

support/books/programming/Perl.pdf. 

4. http://krylov.lib.ua/itil.html. 
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СИСТЕМА SERVICE-DESK В ЯКОСТІ ІНСТРУМЕНТУ ІНФОРМАТИЗАІЇ, 

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Анотація. Стрімкий темп розвитку промисловість мала в ХІХ-ХХ сторіччах за 

рахунок впровадження робоих машин і механізмв. Забезпечити розвиток промисловості в 

ХХІ сторіччі може тільки впровадження іноваційних ІТ технологій та сучасних 

методологій управління.  

До ІТ технологій, що забезпечують розвиток промисловості можна вінести: 

• інформаційно-комунікаційні системи та сервіси; 

• системи моніторингу та діагностики; 

http://otrs.github.io/doc/
http://www.pronet.ua/core/upl_data/ServiceDesk.pdf
ftp://ftp.micronet-rostov.ru/linux-support/books/programming/Perl.pdf
ftp://ftp.micronet-rostov.ru/linux-support/books/programming/Perl.pdf
http://krylov.lib.ua/itil.html
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• системи раннього виявлення загрози; 

• системи безпеки; 

• автоматизовані системи керування технологічним процесом; 

• автоматиовані системи аналітики на основі штучного інтелекту. 

 Впровадження сучасних ІТ технологій на кожному з етапів промислового циклу 

допомагає зменшити вплив від людського фактору, підвищити безпеку виробнитства, якість 

та об'єми кінцевої продукції. 

 Одночасно з впровадженням сучасних ІТ технологій і оптимізацією процесу 

виробнитства, промисловість зустрічається з новою задачею - підтримка впровадженних 

систем, централізація та систематизація данних з усіх систем.  

 Для консолідації і вирішення всіх задач і викликів, що стають перед промисловістю 

найкраще підійде впровадження системи SERVICE-DESK, що дозволяє централізувати в собі 

данні з усіх систем, систематизувати їх, та за допомогою вбудованих інструментів 

методології ITIL забезпечити оптимальний та ефективний процес керування, диспетчеризації 

та прийняття рішень, підвищення рівня послуг, виявлення слабких місць (вразливості) й 

ліквідації їх, систематизації та планування. 

 Позитивний вплив, від впровадження системи SERVICE-DESK, підтверджує 

впровадження в робочу експлуатацію системи SERVICE-DESK на підприємстві ТОВ 

“ЕНДЖІ-СЕРВ”, що займається ІТ аутсорсингом. Основні процеси компанії: ремонт 

комп'ютерної та переферійної техніки, сервісне обслуговування комп'ютерної та 

переферійної техніки, надання послуг системних адміністраторів. Необхідність 

впровадження системи SERVICE-DESK -збільшення кількості клієнтів, що призвело до 

збільшення чисельності звернень та збільшення кількості штату, що в свою чергу призвело 

до зменшення контролю виконання та якості робіт. 

 Впровадження системи SERVICE-DESK на підприємстві ТОВ “ЕНДЖІ-СЕРВ” 

дозволило: 

• автоматизувати та централізувати реєстрацію звернень від клієнтів; 

• автоматизувати процес диспетчеризації звернень до кінцевих виконавців; 

• підвищити контроль виконання звернень завдяки індивіуальним SLA; 

• автоматизувати процес створення та оформлення звітів; 

• оптимізувати людські ресурси. 

 Впровадження системи SERVICE-DESK дозволило систематизувати всі процеси 

компанії, оптимізувати ефективне використання людських ресурсів, що дозволяє збільшити 

кількість клієнтів та їх звернень без втрати якості та без нагальної потреби збільшення 

чисельності штату. 

Література  

1. Documentation Overview [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://otrs.github.io/doc/. 

2. Основные процессы и принципы работы службы «Service Desk» [Електронний 

ресурс] - Режим доступу:  

http://www.pronet.ua/core/upl_data/ServiceDesk.pdf. 
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Бібліотечний вісник. – 2009. -№5. – С.384., - Режим доступу: ftp://ftp.micronet-rostov.ru/linux-

support/books/programming/Perl.pdf. 
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ДОСЯЖНА ДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ СИСТЕМОЮ 

ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ VDSL2+ 

 

Анотація. Розглядається метод розрахунку досяжної швидкості передавання даних 

системою широкосмугового доступу VDSL2 з урахуванням перехідних завад між системами 

VDSL2, що працюють в одному багатопарному кабелі типу ТПП вітчизняного виробництва. 

У роботі за допомогою цього методу досліджено залежність швидкості передавання 

СП VDSL2 від коефіцієнта завантаження кабелю ТПП-100х2х0,4, рівня завад та довжини 

лінії для системи передачі VDSL2. Розрахунки здійснено. 

На сьогодні однією з перспективних технологій широкосмугового доступу 

залишається технологія VDSL2, що забезпечує швидкість передавання даних до 100 Мбіт/с у 

напрямку до абонента (низхідному напрямку) і до 100 Мбіт/с у напрямку від абонента 

(висхідному напрямку) [1]. Досяжні по конкретній абонентській лінії швидкість і дальність 

передавання даних цією системою залежать від високочастотних характеристик цієї 

абонентської лінії. У даній роботі досліджено залежність досяжної швидкості передавання 

даних системою передачі VDSL2 від коефіцієнта завантаження 100-парного кабелю 

пучкового скручення осердя типу ТПП з діаметром жил 0,4 мм (ТПП-100х2х0,4) та 

характеристик цього кабелю: довжини кабелю і спектральної густини потужності (СГП) 

завад. Коефіцієнт завантаження кабелю – це відсоток кількості систем передачі, що 

одночасно працюють по кабелю, відносно загальної кількості пар кабелю (у випадку кабелю 

ТПП-100х2х0,4 ця кількість складає 100 пар). Дослідження виконано на основі метода 

розрахунку досяжної швидкості передавання даних, наведеного у [2 – 3]. 

На рис. 1 – 3 наведено деякі результати розрахунків залежності досяжної швидкості 

передавання даних системою VDSL2 від коефіцієнту завантаження кабелю ТПП-100х2х0,4 за 

різних довжин кабелю і різних рівнів СГП білого шуму на вході приймача за використання 

кабелю ТПП-100х2х0,4. 

 

ftp://ftp.micronet-rostov.ru/linux-support/books/programming/Perl.pdf
ftp://ftp.micronet-rostov.ru/linux-support/books/programming/Perl.pdf
http://krylov.lib.ua/itil.html
mailto:comtec@oniis.org.ua
mailto:asadhas93.has@gmail.com
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Рисунок 1  Залежність швидкості передавання СП VDSL2 від коефіцієнта 

завантаження кабелю ТПП-100х2х0,4, СГП завад мінус 140 дБм/Гц, довжина лінії 0,2 км 

 

 
Рисунок 2  Залежність швидкості передавання СП VDSL2 від коефіцієнта 

завантаження кабелю ТПП-100х2х0,4, СГП завад мінус 140 дБм/Гц, довжина лінії 0,4 км 
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Рисунок 3  Залежність швидкості передавання СП VDSL2 від коефіцієнта 

завантаження кабелю ТПП-100х2х0,4, СГП завад мінус 100 дБм/Гц, довжина лінії 0,2 км. 

 

Висновки 

Результати розрахунків підтверджують відомий факт зменшення досяжної системою 

передачі VDSL2 швидкості передавання даних за зростання відсотка завантаження кабелю, 

довжини лінії та СГП шуму. Причому чим більше СГП шуму, тим менш вираженою є ця 

залежність. Така закономірність пояснюється тим, що зі збільшенням СГП шуму «питома 

вага» перехідних завад у сумарній заваді, що являє собою суму перехідних завад і білого 

шуму, зменшується. 
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развития науки: техника и технологии: монография / В.А. Балашов, Ж.К. Касымбеков, В.С. 

Костішин. – Одесса: КУПРІЄНКО СВ, 2016 – 195 с. 

2.  Балашов В.А. Технологии широкополосного доступа xDSL. Инженерно-

технический справочник / Под общей ред. В.А. Балашова. – М.: Эко-Трендз. – 2009. – 256 с. 
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КРИТЕРІЇ  ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ 

 

Під ефективністю розуміють властивість системи виконувати поставлені задачі в 

заданих умовах використання і з певною якістю. Поняття ефективності пов’язано з 

отриманням деякого корисного результату – ефекту використання мережі. Ефект досягається 
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ціною витрат певних ресурсів, тому ефективність мережі часто розглядається у вигляді 

співвідношення між ефектом (виграшем) і витратами.  

Показники ефективності характеризують ступінь пристосованості системи до 

виконання поставлених перед нею завдань і є узагальнюючими показниками оптимальності 

функціонування системи. До факторів, які визначають ефективність функціонування системи 

відносяться: якість, умови функціонування та способи використання.  

При цьому показники ефективності, як правило, поділяють на три групи:  

 
де  – показники ефективності використання (цільового застосування) системи; 

 - показники технічної ефективності системи; 

 - показники економічної ефективності системи. 

 

При створенні БСМ та оцінці їх ефективності, крім технічних, необхідно також 

враховувати економічні показники. Одним з таких підходів є принцип мінімальних витрат, 

згідно з яким найкращою вважається та система, для реалізації і експлуатації якої потрібні 

найменші витрати при заданому технічному ефекті.  

В даний час використовуються різні підходи до вибору критеріїв оцінки ефективності 

функціонування БСМ. При цьому відсутні методики, які дозволяють проводити комплексну 

оцінку ефективності роботи БСМ. Як правило, для оцінки ефективності роботи БСМ 

найчастіше використовують критерії за одним або декількома параметрами. Відповідно, і 

порівняння ефективності роботи БСМ здійснюється за окремо визначеними критеріями в 

залежності від функцій та цільового призначення БСМ.  

Виділено три критерії оцінки ефективності безпровідних сенсорних мереж, 

орієнтованих на вирішення типових задач: критерій сумарної середньої затримки передачі, 

максимальної затримки та середньої затримки передачі. Наведені критерії враховують тільки 

часові характеристики роботи мережі і є важливими для оцінки БСМ, які працюють в 

системах реального часу.  

Для оцінки ефективності мережі пропонується узагальнений показник ефективності, 

який враховує продуктивність, швидкість та точність передачі даних, а також 

використовуються вагові критерії при оцінці ефективності БСМ. При цьому значення 

інтегрального критерію ефективності визначається:  

 

 
де  n - кількість критеріїв, 

      – значення критерію, 

– вагові коефіцієнти.  

Для усунення впливу одного критерію на інший їх значення використовуються в 

приведеній до максимуму формі. Однак, враховуючи значу кількість параметрів при оцінці 

роботи БСМ, правильний вибір вагових коефіцієнтів є складною задачею.  

При виборі та порівнянні безпровідних сенсорних мереж необхідно оцінювати 

параметри, які дозволять системі найбільш ефективно виконувати поставлені перед нею 

завдання.  

Серед показників, які доцільно враховувати при оцінці ефективності БСМ, необхідно 

виділити наступні:  

1) коефіцієнт використання каналу за потужністю (енергетична ефективність):  
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де   - швидкість передачі даних;   

      відношення потужності сигналу до спектральної густини потужності завад;  

2) коефіцієнт використання каналу за смугою частот (частотна ефективність):  

 
де  – ширина смуги частот, яку займає сигнал;  

3) коефіцієнт використання каналу за пропускною здатністю (інформаційна 

ефективність), який є узагальненою характеристикою системи передачі даних; 

 
4) коефіцієнт ефективності кодування: 

 
де        – ентропія повідомлення, 

– середня довжина кодової комбінації,  

5) коефіцієнт, який враховує надлишковість коректуючих кодів (ефективність 

коректуючих кодів):  

 
де  – кількість інформаційних символів,  

      – загальна довжина коду; 

Враховуючи значну кількість параметрів, які впливають на ефективність роботи БСМ, 

необхідно формувати критерії ефективності на етапі проектування в залежності від вимог до 

якості, умов функціонування та способів використання сенсорних мереж.  

Аналіз літератури показав, що при оцінці ефективності БСМ недостатньо уваги 

приділяється вибору методів обробки даних на різних рівнях сенсорних мереж, які необхідно 

враховувати на етапі проектування БСМ, зокрема ефективності кодування даних, 

ефективності використання коректуючих кодів та протоколів передачі даних.  

Оскільки БСМ використовують відкрите середовище передачі радіосигналів, яке 

доступне практично будь-якому користувачеві в зоні дії антени, то питання забезпечення 

високої надійності функціонування таких мереж є ключовим завданням.  

Враховуючи, що проблема підвищення ефективності функціонування БСМ тісно 

пов’язана з проблемою забезпечення високої надійності передачі даних, відповідно, в роботі 

в якості основних критерії для оцінки ефективності запропонованих рішень вибрано 

надійність та продуктивність мережі. Продуктивність мережі в свою чергу включає такі 

параметри, як швидкість передачі даних, пропускну здатність та затримку передачі. 

Підвищити ефективність роботи БСМ пропонується за рахунок використання 

наступних підходів:  

1. Максимальна обробка вхідних даних у безпровідних вузлах (розробка методів 

стиснення, агрегування даних та кодування даних).  

2. Підвищення корисної пропускної здатності мережі (зменшення кількості службових 

даних в протоколах передачі, збільшення розміру поля даних). 

3. Підвищення загальної пропускної здатності каналів зв’язку (використання методів 

мережного кодування даних; протоколів багатошляхової маршрутизації).  

4. Підвищення надійності передачі даних (використання коректуючих кодів та 

адаптивних схем контролю помилок).  
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5. Розробки енергоефективних методів і алгоритмів перетворення, обробки та 

передачі та даних (використання переваг системи залишкових класів та модулярної 

арифметики).  

6. Мінімізація обчислювальних та апаратних затрат на всіх етапах руху даних.  

Запропоновані підходи забезпечать підвищення загальної пропускної здатності 

мережі, надійності передачі даних та тривалості роботи від автономного живлення, що в 

свою чергу дозволить розширити область ефективного застосування безпровідних сенсорних 

мереж, зокрема при зборі та обробці мультимедійних даних.  
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ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ LTE 

 

Анотація. Для дослідження характеристик якості обслуговування трафіку в мережі 

LTE запропоновано використання вузлового тензорного методу. Отримано характеристики 

якості обслуговування трафіку в мережі LTE, такі як: середній час затримки пакетів та 

довжину пакетної черги в буферних пристроях базових станцій eNodeB та трактах їхньої 

взаємодії. Надані практичні рекомендації щодо знаходження характеристик якості 

обслуговування трафіку мережі LTE різних структур та технологій. 

Стрімкий розвиток мереж мобільного зв’язку (ММЗ) на базі технології LTE (Long Term 

Evolution) дозволив значно збільшити швидкість передавання даних в мережі радіодоступу E-UTRAN (Evolved UMTS 

Terrestrial radio access network) та базовій мережі EPC (Evolved Packet Core) та розширити 

номенклатуру високошвидкісних послуг, які надаються в мережі. Однією з особливостей 

реалізації мережі LTE є побудова мережі радіодоступу E-UTRAN, яка виключає використання 

контролерів базових станцій та дозволяє організовувати взаємодію базових станцій eNodeB 

(evolved NodeB). Саме тому важливим питанням при проектуванні мережі E-UTRAN є 

визначення оптимальної топології з’єднання базових станцій eNodeB для забезпечення 

показників якості обслуговування QoS (Quality of service) [1]. 

Розглянемо рішення задачі визначення характеристик якості обслуговування трафіку в 

мережі LTE, а саме середнього часу затримки пакетів та довжини пакетної черги в буферних 

пристроях базових станцій eNodeB та трактах їхньої взаємодії. В роботі [1] отримані 

значення характеристик якості мережі LTE для всіх об’єктів вихідної мережі радіодоступу  

E-UTRAN. Однак, важливо також розглянути  характеристик якості обслуговування трафіку 

з урахуванням часу затримки пакетів у вузлах мережі.  

v1 

 

v3 
v7 

v10 
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Вихідна структура мережі LTE складається з семи базових станцій eNodeB, які 

зв’язані між собою одинадцятьма трактами (рис. 1).  

 

η3=ν6+ν9+ν11+ν8

ν6 ν3 

eNodeB-4

ν10 ν11 

ν7 
ν5 

ν4 

η6=ν4-ν5

ν9 

η4=-ν8-ν7

η2=ν2+ν3-ν6

η5=ν5+ν10-ν11+ν7

ν2 

ν1 

ν8 

η1=ν1-ν2

eNodeB-1

eNodeB-3

eNodeB-2

eNodeB-7eNodeB-6
eNodeB-5

 
Рисунок 1 − Фрагмент мережі радіодоступу E-UTRAN/LTE  

 

Передача пакетів відбувається між вузлами eNodeB-1eNodeB-4. Відомі 

інтенсивності трафіку в трактах мережі та задані в табл. 1 та довжина пакетної черги між 

заданною парою вузлів, задана у вигляді координат вектора 

 tH 0015000000000


. 

 

Таблиця 1 − Інтенсивності трафіку в трактах взаємодії мережі радіодоступу E-UTRAN 

Інтенсивність 

трафіку L, тис. 

пакетів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

500 350 800 900 500 450 150 700 0 600 1000 

 

Необхідно знайти середній час затримки пакетів в трактах та базових станціях eNodeB 

мережі та визначити середній час затримки пакетів вздовж всіх маршрутів передавання 

трафіку, у тому числі й з врахуванням часу затримки в вузлах мережі. 

Згідно фрагменту мережі LTE (рис. 1), запишемо базисну матрицю вузлових пар B 

[1-2]: 
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В якості функціонального рівняння використовуємо формулу Літтла [1-2], для 

рішення поставленого завдання розглянемо функціональне рівняння в двох системах 

координат (СК), СК вузлових пар eNodeB та СК трактів мережі LTE [1-2]: 
 

                                        TLH  ,  TLH  ,                                                                  (2) 

 

де H та H – довжина пакетної черги в трактах та вузлах мережі, L та L – 

інтенсивність трафіку трактах та вузлах мережі, Т та Т – час затримки пакетів  трактах та 

вузлах мережі, відповідно. 

Для розрахунку довжини пакетної черги в базових станціях eNodeB скористаємося 

формулою перетворення між СК [1-2]:  
 

                                                               vHBH  .                                                                       (3) 

 

Знайдемо інтенсивність трафіку L в базових станціях eNodeB згідно виразу [2] та 

використовуючи вираз (1) та значення інтенсивності із табл. 1: 
 

       t
vBLBL   ,                                                                  (4) 

 

де L – інтенсивність трафіку в трактах мережі, які з’єднують eNodeB. 

Для знаходження часу затримки пакетів Т в базових станціях eNodeB 

використовуємо вираз (2) та (3) [2]: 

 

                                                                      


 HLT
1 .                                                               (5) 

 

Час затримки пакетів в трактах Т  мережі LTE визначається згідно виразу [1-2]: 
 

                                                                        
TBT t

v  ,                                                                  (6) 

 

Результати розрахунку часу затримки Т пакетів в вузлах NodeB мережі радіодоступу 

E-UTRAN зведемо в табл. 2. 
 

Таблиця 2 − Результати розрахунку середнього часу затримки пакетів в  вузлах NodeB 

мережі радіодоступу E-UTRAN 

Час затримки Т 

пакетів в вузлах, с 

1 2 3 4 5 6 

0,023 0,057 0,184 0,169 0,101 0,036 

 

Результати розрахунку часу затримки Т пакетів в вузлах NodeB мережі радіодоступу 

E-UTRAN зведемо в табл. 3. 

 

Таблиця 3 − Результати розрахунку середнього часу затримки пакетів в  трактах мережі 

радіодоступу E-UTRAN  
Час 

затримки 

пакетів в 

трактах, с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,023 0,033 0,057 0,036 0,065 0,127 0,068 0,015 0,184 0,101 0,082 

 

Згідно проведених розрахунків, мінімальний час доставки пакетів з черги на 

вихідному вузлі еNodeB-1 умовної довжиною 150 тис. пакетів приблизно становить 0,184 с. 
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Важливо відмітити, що час затримки в трактах взаємодії між базовими станціями еNodeB 

мережі радіодоступу E-UTRAN є однаковим для всіх шляхів доставки пакетів. Наприклад, 

розглянемо будь-які шляхи: перший шлях eNodeB-1 – eNodeB-2 – eNodeB-3 – eNodeB-4 має 

час затримки 
затр
  затр 1 + затр 2 + затр 6   0,184 с; другий шлях eNodeB-1 – eNodeB-5 – 

eNodeB-6 – eNodeB-7 – eNodeB-4 має час затримки 
затр
  затр 4 + затр 5 + затр 7 + затр 8  

0,184 с; третій шлях eNodeB-1 – eNodeB-5 – eNodeB-6–eNodeB-4 має час затримки 
затр
  затр 

4 + затр 5 + затр 11  0,184 с. 

Відомо, що при визначенні часу затримки пакетів вздовж маршруту передавання 

трафіку в мережі LTE необхідно також враховувати не тільки час затримки пакетів в 

мережних трактах, а враховувати також значення часу затримки в вузлах мережі. Безумовно, 

значення часу затримки пакетів в вузлах мережі залежить від функціональних особливостей 

обладнання (об’ємів буферних пристроїв, механізмів організації та обслуговування черг в 

буферних пристроях), використовуємих протоколів та інших факторів. Однак, саме затримки  

пакетів у вузлах мережі значно впливають на результуючі значення характеристик якості 

обслуговування QoS.  

З урахуванням затримки пакетів в мережних вузлах час затримки пакетів в маршрутах 

доставки: шлях з найменшим часом затримки передавання пакетів eNodeB-1eNodeB-

3eNodeB-4 має час затримки 
затр
  затр 4 + затр 6 + затр 2   + затр 3    0,425 с; шлях з 

найбільшим часом затримки передавання трафіку eNodeB-1eNodeB-5  eNodeB-6  

eNodeB-7 eNodeB-4 має час затримки 
затр
  затр 4 + затр 5 + затр 7  + затр 8 + затр 6  + затр 

5 + затр 4 + затр 3   0,607 с. 

Висновки 

1. Для заданої конфігурації мережі радіодоступу E-UTRAN отримані результати часу 

затримки пакетів. Згідно проведених розрахунків, мінімальний час доставки пакетів з черги 

на вихідному вузлі еNodeB-1 умовної довжиною 150 тис. пакетів для мережі становить біля 

0,184 с. З урахуванням затримки пакетів в мережних вузлах час затримки пакетів в 

маршрутах доставки складає для  шляху з найменшим часом затримки передавання пакетів 

eNodeB-1eNodeB-3eNodeB-4 
затр
  0,425 с, а для  шляху з найбільшим часом затримки 

eNodeB-1eNodeB-5  eNodeB-6  eNodeB-7 eNodeB-4 
затр
  0,607 с. 

3. Отримані результати надають можливість проводити різносторонню оцінку 

параметрів діючих мереж та мереж, що проектуються, а також дозволяють оцінити та 

розрахувати показники, що можуть характеризувати взаємодію даних мереж. 
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ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО 

ЗВ'ЯЗКУ 

 

 

Анотація. За допомогою вузлового тензорного методу досліджені характеристики 

якості мережі LTE. Отримано значення часу затримки пакетів та довжина пакетної черги 

в трактах та вузлах мережі LTE.  

При впровадженні мережі технології LTE (Long Term Evolution) четвертого покоління 4G важливо визначити 

характеристики якості обслуговування QoS (Quality of service) для розлядаємої мережі, яка 

складається з мережі радіодоступу E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radioaccess Network) 

та опорної пакетної мережі SAE (System Architecture Evolution) [1]. В роботі [1], розглянуто 

задачу визначення топології з’єднання базових станцій eNodeB для забезпечення необхідних 

показників якості обслуговування QoS. Отримано значення часу затримки пакетів та 

довжини пакетної черги в трактах та базових станціях eNodeB мережі LTE. Однак, важливим 

питанням є отримання значень часу затримки пактів з урахуванням затримки в буферних 

пристроях базових станцій eNodeB.  

Розглянемо рішення задачі 

визначення часу затримки пакетів 

в буферних пристроях базових 

станцій eNodeB. Згідно 

отриманих в роботі [1], визначимо 

середній час затримки пакетів з 

врахуванням затримки в базових 

станціях eNodeB. Для вирішення 

цієї задачі використаємо вузловий 

тензорний метод [1]. 

В роботі [1], розглянуто 

вихідну структуру мережі 

радіодоступу E-UTRAN, яка 

складається з N=7 базових станцій 

eNodeB, які зв’язані між собою 

12v  гілками – трактами                   

(рис. 1). Відомі інтенсивності 

трафіку в трактах мережі, які 

надані в табл. 1 та довжина 
vH  пакетної черги, яка становить 200 тис. пакетів [1].  

   

Таблиця 1 − Інтенсивності трафіку в трактах мережі LTE 

Інтенсивність 

навантаження, 

L тис. пакетів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

50 200 150 200 0 300 100 350 200 100 150 250 

 

Необхідно знайти середній час затримки пакетів й в трактах та вузлах мережі радіо 

доступу LTE. Згідно фрагменту мережі LTE (рис. 1), запишемо базисну матрицю вузлових 

пар B [1]: 
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В якості функціонального рівняння використовуємо формулу Літтла [1-2]. Для 

рішення поставленого завдання розглянемо функціональне рівняння в двох системах 

координат (СК) - СК вузлових пар  базових станцій eNodeB та СК трактів з’єднання в 

мережі LTE [1]: 
 

                                                     TLH  ,  TLH  ,                                                       (2) 

 

де H та H – довжина пакетної черги в трактах та базових станціях eNodeB мережі 

LTE,                   L та L – інтенсивність трафіку трактах та базових станціях eNodeB мережі 

LTE, Т та Т – час затримки пакетів  трактах та базових станціях eNodeB мережі LTE, 

відповідно. 

Для розрахунку довжини пакетної черги в базових станціях eNodeB скористаємося 

формулою перетворення між СК [1-2]:  
 

                                                                  vHBH  .                                                                  (3) 

 

Знайдемо інтенсивність трафіку L в базових станціях eNodeB згідно [1-2] та 

використовуючи вираз (1) та значення інтенсивності L із табл. 1: 
 

     t
vBLBL   ,                                                                   (4) 

 

де L – інтенсивність трафіку в трактах мережі, які з’єднують eNodeB. 

Для знаходження часу затримки пакетів Т в базових станціях eNodeB 

використовуємо вираз (2), з якого випливає [1-2]: 
 

                                                                         HLT
1

 .                                                                (5) 

 

Час затримки пакетів в трактах Т  мережі LTE визначається згідно [1-2]: 
 

                                                                        TBT t

v  .                                                                  (6) 

 

Результати розрахунку середнього часу затримки пакетів в трактах та вузлах мережі 

показані в табл. 2 та табл. 3. 

 

Таблиця 2 – Результати розрахунку часу затримки пакетів в трактах мережі 

Середній час затримки пакетів 1 2 3 4 5 6 

T , с -0,246 -0,062 0,493 0,308 0,801 0,29 

Середній час затримки пакетів 7 8 9 10 11 12 

T , с -0,394 0,104 0,251 0,147 0,407 0,26 

 

Таблиця 3 – Результати розрахунку середнього часу затримки пакетів в вузлах мережі 
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Середній час затримки пакетів 1 2 3 4 5 6 

Т, с 0,246 0,308 0,801 0,407 0,511 0,26 

Згідно отриманих результатів розрахунків, визначимо середній час затримки пакетів в 

маршрутах передавання трафіку між вузлом N7 та N3. Розглянемо десять можливих 

маршрутів передавання трафіку в мережі радіодоступу, кожен з яких має різну кількість 

трактів та вузлів мережі. Наприклад N7N1N2N3=-1-2+3= 0,246+0,062+0,493=0,801 с. 

Важливо відмітити, що час затримки пакетів вздовж різних маршрутів його доставки буде 

однаковим, та становитиме затр = 0,801 с. При визначенні часу затримки в маршруті 

передавання трафіку важливо враховувати також час затримки пакетів в вузлах мережі, адже 

саме там виконується буферізація пакетів та їх обслуговування. Наприклад, маршрут 

N7N1N2N3= -1+1-2+2+3+3 = 0,246+0,246+0,062++0,308+0,493+0,801= 2,16 с. 

Результати розрахунків зведені в табл. 3. 
 

Таблиця 3 – Результати розрахунку часу затримки пакетів в маршрутах мережі 

Маршрут Час затримки пакетів без 

врахування затримки в вузлах, с 

Час затримки пакетів з 

врахування затримки в вузлах, с 

N7N3 0,801 1,60 

N7N1N2N3 0,801 2,16 

N7N2N3 0,801 1,91 

N7N4N3 0,801 2,01 

N7N4N5N3 0,801 2,52 

N7N4N6N5N3 0,801 2,78 

N7N6N4N3 0,801 2,27 

N7N6N4N5N3 0,801 2,78 

N7N6N5N3 0,801 2.37 

N7N6N5N4N3 0,801 2,78 
 

Висновки 

1. Запропоновано рішення задачі визначення характеристик якості мережі LTE за 

допомогою вузлового тензорного методу. Отримано значення часу затримки пакетів та 

довжини пакетної черги в трактах та базових станціях eNodeB мережі LTE. 

2. Результати розрахунку визначили середній час доставки пакетів з черги умовної 

довжиною 200 тис. пакетів від базової станції N7 до базової станції N3, який складає 

приблизно 0,801 с. З врахуванням часу затримки пакетів в вузлах мережі, максимальний час 

затримки пакетів становить 2,78 с.  
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