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При необхідності клієнт (додаток основного сервісу) відправляє запит на отримання 

пропозицій для конкретного користувача. Логіка опрацювання наданих рекомендацій і 

видача їх кінцевому користувачу реалізується розробниками додатку самостійно. 

Таким чином, система працює з двома СУБД: для збору даних – HBase; для видачі 

рекомендацій – MongoDB. HBase забезпечує швидкий доступ до всіх таблиць для їх обробки. 

MongoDB має досить великий показник RPS (request per second), що дозволяє обробити 

велику кількість запитів, а також легко масштабується для потреб мікросервісів. 

Обмін даними між сервером і клієнтом необхідний в двох випадках: при зборі даних 

про веб-перегляд об'єктів і при видачі рекомендацій. Весь обмін даними передбачає собою 

використання REST API. 

Висновки: Теоретична значимість роботи полягає в розробці універсального підходу 

до формування рекомендацій на основі даних з різних предметних областей. Для підвищення 

якості рекомендацій запропоновано використовувати композицію методів аналізу даних, яка 

дозволяє ефективно вирішувати завдання кластеризації, пошуку дублікатів і асоціацій в 

рекомендаційних системах декількох спектрів областей. 

Даний підхід може використовуватися для розробки рекомендаційних систем для 

груп предметних областей зі специфічними вимогами, які складно врахувати при розробці. 

Завдяки універсальності даної рекомендаційної системи вона має такі переваги перед 

іншими продуктами, що представлені на ринку: сервіс може бути налаштований на потреби 

безлічі компаній, що працюють в різних областях, при цьому не будуть потрібні витрати на 

його розробку, установку (підключення). Налаштування виконуються в мінімальний час і не 

потребують великої кваліфікації персоналу компанії. 
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ПІДВИЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ QОS МЕРЕЖ 4G/LTE 

 

Анотація. Запропоновано для дослідження характеристик якості обслуговування 

трафіку в мережі LTE використання вузлового тензорного методу. Отримано значення 

часу затримки пакетів та кількість пакетів у черзі. Отримані результати можуть бути 

використані для аналізу характеристик обслуговування трафіку мережі LTE різних 

структур та технологій. 

 

Розвиток мереж мобільного зв’язку (ММЗ) четвертого покоління на базі технології 

LTE (Long Term Evolution) сьогодні суттєво поліпшив технологічні можливості цих мереж, 

дозволив збільшити швидкості передачі даних та розширив спектр послуг, що надаються 

користувачам. Мережа LTE побудована на мережі радіодоступу E-UTRAN (Evolved UMTS 

Terrestrial radio access network) та базовій мережі EPC (Evolved Packet Core) [1]. Однією з 

особливостей мережі LTE є топологія eNodeB (evolved Node B). Для такої мережі важливо 

знайти топологію та принцип з’єднання базових станцій eNodeB, які надати показники якості 

QoS (Quality of service). 

Розглянемо рішення задачі підвищення характеристик якості QoS в мережі LTE 

значення середнього часу затримки та довжини пакетної черги. Для вирішення цієї задачі 

використаємо вузловий тензорний метод, який дозволяє одночасно досліджувати як 

структуру побудови мережі LTE, а й функціональні характеристики її об’єктів [2]. 

Вихідна структура мережі LTE складається з п’яти базових станцій eNodeB, які 

зв’язані між собою сьома трактами (рис. 1). Передача пакетів відбувається між вузлами 

25 NN  . Відомі інтенсивності трафіку в трактах мережі та задані в табл. 1 та довжина 
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пакетної черги між заданною парою вузлів, задана у вигляді координат вектора 

  tHv 001500000 . 
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Рисунок 1  Фрагмент мережі LTE  
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Таблиця 1 − Інтенсивності трафіку в трактах мережі LTE 

Інтенсивність 

навантаження, L 

тис. пакетів 

1 2 3 4 5 6 7 

150 300 0 300 400 450 250 

 

Необхідно знайти середній час затримки пакетів й довжину пакетної черги в трактах 

та вузлах мережі. Запишемо базисну матрицю вузлових пар B [2-3] згідно рис. 1: 
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В якості функціонального рівняння використовуємо формулу Літтла [2], для рішення 

поставленого завдання розглянемо функціональне рівняння в двох системах координат (СК), 

СК вузлових пар eNodeB та СК трактів мережі LTE [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 [2-3]:  

)001500( 

vHBH  . (3) 

Знайдемо інтенсивність трафіку L в базових станціях eNodeB згідно виразу [2-3] та 

використовуючи вираз (1) та значення інтенсивності із табл. 1: 
t

vBLBL   , (4) 

де L – інтенсивність трафіку в трактах мережі, які з’єднують eNodeB. 
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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 [2-3]: 

TBT t

v  . (6) 

Відповідно, значення довжини пакетної черги H в трактах мережі знаходиться згідно 

виразу (1) для СК трактів мережі LTE та відомих значень інтенсивностей трафіку в трактах 

мережі LTE (табл. 1) та значень часу затримки пакетів в трактах мережі LTE (6). 

Результати рішення задачі згідно виразам (2-6) показані в табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Результати розрахунків значень характеристик якості QoS мережі LTE 

Інтенсивність навантаження 

базових станціях eNodeB, L 

тис. пакетів 

1 2 3 4 

450 950 700 1150
 

Час затримки пакетів Т в 

базових станціях eNodeB 
0.339 0.508 0.394 0.331 

Час затримки пакетів Т в 

трактах взаємодії між 

базовими станціями eNodeB 

1 2 3 4 5 6 7 

0.339 0.169 0.508 0.331 -0.177 0.063 28.5 
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Рисунок 2  Фрагмент мережі LTE  
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На рис. 2 представлені результати вирішення завдання і вказані довжина пакетної 

черги (в чисельнику) і середній час затримки пакетів (у знаменнику).  

Результати розрахунку визначили час доставки пакетів з черги умовної довжиною 

150 тис. пакетів від п'ятого вузла до другого, який складає 0,508 с. Неважко перевірити, 

що затримка пакетів є однаковою для всіх можливих шляхів передавання трафіку. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖІ ТЕХНОЛОГІЇ LTE-

NB/IoT 

 

Анотація. Досліджено характеристики якості мережі LTE-NB/IoT, такі як, середній 

час затримки пакетів та пропускна спроможність об’єктів мережі за допомогою вузлового 

тензорного методу. Результати роботи можуть бути використані для подальшого аналізу 

характеристик якості мереж LTE-NB/IoT різних структур та технологій. 

 

Розвиток мереж мобільного зв’язку для надання послуг IoT (Internet of thinks)  на базі 

технологій LTE-NB забезпечує надання послуг міжмашинної взаємодії М2М (Machine to 

Machine) до взаємодії D2D (Device to Device), це послуги IoT-sensors, IoT-device та IoT-

telemetry. При впровадженні таких послуг необхідно забезпечити необхідні значення 

характеристик якості QoS (Quality of Service), таких як середній час затримки пакетів в 

мережних вузлах й трактах їхньої взаємодії та пропускна спроможність цих вузлів [1].  

Для дослідження розглянемо мережу LTE-NB/IoT, яку побудовано на базових 

станціях технології e-NodeB/IoT, що обслуговують абонентські девайси UE (смартфони, 

планшети, ноутбуки) і пристроями М2М (smart-M2M objects, TV, smart-TV, IoT-cameras) IoT 

та підтримують мобільність абонентів за рахунок модулів ММЕ. Фрагмент такої  мережі 

LTE-NB/IoT показаний на рис. 1. Для рішення такого завдання будемо використовувати 

вузловий тензорний метод, який дозволяє отримати значення характеристик якості QoS 

одночасно для мережних вузлів й трактів їхньої взаємодії [2-3]. 

Для рішення поставленого завдання вважаємо відомими [2-3]: 

− структуру фрагмента мережі LTE-IoT, яка представлена у вигляді графу (рис. 1), 

який складається з N=6 вузлів, які моделюють базові станції e-NodeB/IoT та пов’язані за 

допомогою  ν=10 трактів взаємодії;  

− відомо обраний напрямок, для якого необхідно забезпечити передачу пакетів з 

черги умовної довжини 100 тис. пакетів.  
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