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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Останні десятиліття характеризуються швидким впрова-

дженням стільникових мереж зв'язку, призначених для передачі рухомим абонентам 

телефонних повідомлень і цифрових даних. З моменту появи операційних систем для 

мобільних пристроїв Android, IOS та інших систем, мобільні технології почали набува-

ти популярність більш інтенсивніше. 

Сучасні інформаційні технології та системи дали можливість впроваджувати нові 

сервіси та розширювати можливості індустрії мобільного зв’язку, вимоги до яких все 

більш високі та складні, кожен новий стандарт має набагато вищі характеристики в по-

рівнянні з попередніми.  

Вимоги до мобільної мережі продовжують рости і на сьогоднішній день. Вводять-

ся все більш складні технології використання мобільною мережею, такі як: хмарні об-

числення, інтернет речі IoT, міжмашинна взаємодія M2M тощо. 

І стає ясно що вимоги до мобільних стандартів будуть лише рости, що можна по-

бачити з анонсуванням стандарту 5G. 

В децентралізованих системах керування мережею є недоліки які вказують на ва-

жку адоптацію під сучасні можливості інтернет простору, програмно – керована мере-

жа має велику перспективу так як вирішує ряд питань пов’язаних з хмарними обчис-

леннями, M2M та IoT. ЇЇ централізована архітектура допомагає налаштувати ці техно-

логії за допомогою додатків набагато простіше та ефективніше.  

Технологія software-defined networking (програмно-орієнтовану мережу) керується 

за допомогою гіпервізора, на який можливо встановити будь яке програмне забезпе-

чення та налаштувати його за своїми потребами або потребами користувачів сучасних 

технологій. 

Актуальність даного твердження також підтверджується тим, що Міжнародний 

Союз Електрозв’язку дуже плідно займається вивченням поведінки телекомунікаційних 

мереж SDN що підтверджується Рекомендацією МСЕ L.392 від 2016 року. Одним з на-

прямків виконання цих завдань є перехід до програмно -конфігурованих мереж, які є 

складовою концепції мереж майбутнього, визначення та основні положення якої наве-

дені в рекомендації Міжнародного Союзу Електрозв’язку Y.3001 від 2012 року. Голов-

ною відмінністю програмно-конфігурованих мереж є здатність до самовідновлення та 

самоорганізації за рахунок підвищення сталості до дії зовнішніх дестабілізуючих фак-

торів.  

Програмно керовані мережі мають ряд суттєвих недоліків котрі роблять викорис-

тання мережі не ефективним для операторів зв’язку. 

SDN мережа перейняла у своєї централізованої архітектури дуже низьку надій-

ність підвищення якої є одним з завдань дисертаційної роботи. Вартість розгортання та 

модернізації програмно-керованої мережі значно вища за вартість децентралізованої 

системи, тому робота в напрямку зменшення затрат вважається актуальною для опера-

торів мобільного зв’язку, та побудови інформаційних технологій для автоматизації фу-

нкціональних завдань керування, аналізу й оцінювання ефективності автоматизованих 

систем переробки інформації й управління зробить можливим використовувати цю ме-

режу в промисловій діяльності операторам мобільних та стаціонарних систем зв’язку. 

Тому можна вважати тему дисертаційної роботи, актуальною.  
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Рішенню завдання підвищення ефективності передачі даних в транспортних мере-

жах мобільних операторівсучасних телекомунікаційних мереж присвячено багато робіт 

українських та закордонних вчених. Створення методів побудови сталих телекомуніка-

ційних мереж до дії деструктивних впливів, теорії катастроф та теорії надійності 

пов’язано з роботами таких вчених, як Р.С. Одарченко, С.В.Толюпа, Е.Д. Вітербі, Л.Н. 

Беркман, Р. Барлоу, В.А. Нетес, Л.М. Фінк, Ф.Ф. Куо, Д.В. Бертсекас, Р. Галлагер, К. 

Лістер, А.Е. Кучерявий, К. Шеннон, В.В. Шахгільдян, М.А. Шнепс, Ю. Блек, Р. Гандел, 

Е. Девід, Дж. Болгер, А. Сігалл, Д. Томас, Дж. Донован, К. Грей та інші. У відомій нау-

ковій літературі на сьогодні практично не проаналізовані методи підвищення надійнос-

ті функціонування програмно-конфігурованих мереж, які впливають на якість проекту-

вання та реалізації мереж операторами телекомунікацій.  

У зв’язку з цим, на даний час існує необхідність вирішення актуального наукового 

завдання, щодо розробки інформаційної технології програмованого конфігурування ін-

формаційно-управляючої системи мобільного зв’язку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертацій-

ної роботи та обраний напрямок досліджень безпосередньо пов’язаний з реалізацією 

положень "Концепції національної інформаційної політики" і " «Основними науковими 

напрямами та найважливішими проблемами фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук НАН України на 2014-2018 роки», з між-

народними програмами, зокрема, Horizon 2020 (ICT-08-2017 5G PPP Convergent 

Technologies, ICT-13-2016: Future Internet Experimentation-Building a European 

experimental Infrastructure, ICT-07-2017: 5G PPP Research and Validation of critical 

technologies and systems). Матеріали дисертації використані в науково-дослідній роботі 

№ 674-ДБ10 "Технологія створення, експлуатації та експертизи комплексних систем 

захисту інформації" (№ ДР 0110U000225), яка виконувалася в Національному авіацій-

ному університеті (НАУ) і в який дисертант був виконавцем. Дослідження проведено в 

межах науково-дослідних робіт 0116U007996“ Дослідження та розробка моделей, ме-

тодів і засобів від кібератака в інформаційних системах та мережах”. 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Київ-

ського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного авіаційно-

го університету. Впровадження результатів досліджень підтверджуються відповідними 

актами.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефектив-

ності передачі даних в інформаційно-комунікаційних системах мобільного зв’язку за 

рахунок програмованого конфігурування інформаційно-управляючої системи. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні основні завдання: 

1. Проаналізувати ефективність передачі даних в транспортних мережах стільни-

кових операторів сімейства стандартів 3GPP та можливість використання інформацій-

них технологій для її підвищення; 

2. Удосконалити метод планування опорного сегменту мережі мобільного 

зв’язку; 

3. Розробити метод оцінки та підвищення надійнісних характеристик програмно-

конфігурованого сегменту мереж мобільного зв’язку; 

4. Удосконалити модель оцінки вартості керування опорною мережею оператора 

мобільного зв’язку; 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5089-ict-13-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5089-ict-13-2016.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5064-ict-07-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5064-ict-07-2017.html
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5. Удосконалити інформаційну технологію підвищення ефективності керування 

мережею мобільного зв’язку.  

6. Розробити програмне забезпечення для оцінки ефективності мережі мобільно-

го зв’язку. 

7. Провести імітаційне моделювання розроблених методів, моделей та техноло-

гій. 

Об’єкт дослідження – процес передачі даних в інформаційно-комунікаційних си-

стемах мобільного зв’язку. 

Предмет дослідження – моделі та методи управління інформаційно-

комунікаційними системами мобільного зв’язку. 

Методи дослідження. Проведені дослідження базуються на сучасних методах те-

орії інформації й кодування, методах теорії ймовірностей, математичної статистики, 

комбінаторного аналізу, методах теорії складних систем, методу надійності, методах 

економічної ефективності і методах математичного та комп'ютерного моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає у насту-

пному: 

1. Удосконалено метод планування багаторівневого опорного сегменту мережі 

мобільного зв’язку, який, на відміну від існуючих, використовує математичні моделі 

для оцінювання характеристик програмованої інформаційно-управляючої системи тра-

нспортного сегменту мережі мобільного зв’язку,  що дозволяє виконати оцінювання 

необхідних характеристик (пропускна здатність, затримка) кожного із рівнів з ураху-

ванням можливості масштабування та імплементації програмно-керованих пристроїв. 

2. Вперше розроблено метод оцінювання та підвищення надійнісних характерис-

тик програмованої  інформаційно-управляючої системи мережі мобільного зв’язку на 

базі ієрархічної моделі оцінки надійності апаратних та програмних засобів інформацій-

но-управляючих систем, що дозволяє оптимізувати процес розгортання мережі, модер-

нізації та підвищити надійність обслуговування абонентів мобільних мереж. 

3. Удосконалено модель оцінювання економічної ефективності мережі оператора 

мобільного зв’язку, яка, на відміну від існуючих, використовує оцінювання сукупної 

вартості розгортання транспортної мережі із урахуванням витрат на адміністрування 

для різних архітектур транспортних мереж, що дозволяє точніше оцінити вартість роз-

гортання мережі, її модернізації та експлуатації. 

4. Удосконалено інформаційну технологію програмованого конфігурування ін-

формаційно-управляючої системи мобільного зв’язку, яка, на відміну від існуючих, 

шляхом послідовного використання методу планування багаторівневого опорного сег-

менту мережі мобільного зв’язку, методу оцінювання та підвищення надійнісних хара-

ктеристик програмно-конфігурованої інформаційно-управляючої системи мережі мобі-

льного зв’язку, моделі оцінки економічної ефективності опорної мережі оператора мо-

більного зв’язку, дозволяє підвищити ефективність передачі даних в інформаційно-

комунікаційних системах мобільного зв’язку за рахунок послідовного програмного 

конфігурування інформаційно-управляючої системи. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному:  

1. Удосконалено методику проектування опорного сегменту мережі LTE. Дана ме-

тодика дозволяє мінімізувати накладні витрати на побудову мережі. Також дана мето-

дика дозволяє зменшити затримки при передачі пакетів до двох разів в залежності від 

кількості комутаторів (до 0,022 мс). 
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2. Розроблені імітаційні моделі опорного сегменту мережі LTE. Вони дозволяють 

проводити порівняльний аналіз різних проектних рішень в процесі планування мережі. 

3. Розроблено методику побудови Overlay мережі провайдера бездротового широ-

космугового доступу. Дана методика дозволяє проводити поступовий перехід операто-

рів зв’язку від стандартної архітектури мереж зв’язку до програмно-конфігурованих 

мереж, при цьому заощаджуючи до 25% витрат. 

4. Розроблено програмне забезпечення для оцінки вартісних характеристик мережі 

LTE, що надає можливість підвищити економічну ефективність транспортної мережі 

операторів мобільного зв’язку до 10%.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною 

роботою, в якій відображено особистий авторський підхід та особисто отримані теоре-

тичні та прикладні результати, за допомогою яких є можливість підвищити ефектив-

ність передачі даних в транспортних мережах мобільних операторів. Формулювання 

мети та завдань дослідження проводилось спільно з науковим керівником. Основні по-

ложення і результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно та опубліко-

вані у наукових працях. У спільних наукових працях здобувачеві належить: [1] – метод 

проектування SDN мережі операторського класу; [2] – моделювання роботи Overlay 

мереж SDN та дослідження їх основних характеристик; [3] – взаємодія мережі LTE з 

іншими не 3GPP мережами; [4] – удосконалений метод побудови опорного сегменту 

мережі LTE; [5] – розробка програмного забезпечення для планування апаратної части-

ни мобільної мережі, [6] – метод підвищення ефективності SDN мережі за допомогою 

керуючого програмного забезпечення, [7] –розрахунок вартості розгортання інфрастру-

ктури SDN та IP мережі. 

Наукові положення, що виносяться на захист, висновки і рекомендації дисертації 

належать автору.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні результати 

дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на таких конференціях і семіна-

рах: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених "Про-

блеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики" (Київ,  НАУ, 2014-2015 рр.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів "Проблеми 

навігації і управління рухом" (Київ, НАУ, 2015 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки" (Київ, НАУ, 

2014 – 2016 рр.); Науково-практична конференція " Міжнародна науково-технічна кон-

ференція " Актуальні проблеми розвитку науки і техніки" (Київ, ДУТ, 2015 р.); IEEE 

International Scientific-Practical Conference "Problems of Infocommunications Science and 

Technology (PIC S&T)" (Харків, ХНУРЕ, 2018 р.р.); Міжнародна науково-технічна кон-

ференція "АВІА-2015" (Київ, НАУ, 2015-2017р.); Міжнародна науково-практична кон-

ференція" Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК)" (Київ, НАУ, 

2015р., 2016 р.); Науково-технічна конференція "Проблеми розвитку глобальної систе-

ми зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM" (Київ, 

НАУ, 2016 р.); Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні засоби зв’язку" 

(Мінськ, 2018 р.); VI, Inter-University Conference “Engineer of 21st Century" (Belsko Biala, 

2017, р.). 

Публікації. На тему дисертаційної роботи опубліковано 21 наукову працю, у тому 

числі 7 статей у фахових науково-технічних журналах, 1 розділ у колективній моног-
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рафії, 13 матеріалів тез доповідей у збірниках наукових праць на науково-технічних 

конференціях та симпозіумах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чоти-

рьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг ро-

боти складає 188 сторінки друкованого тексту, у тому числі містить 29 рисунки та 12 

таблиць. Список використаних джерел на 14 сторінках містить 122 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтована актуальність роботи, поставлені мета й завдання до-

сліджень, позначена наукова новизна й практична цінність отриманих результатів, на-

ведені відомості про їх апробацію й впровадження. 

У першому розділі проведено аналіз теоретичних і практичних особливостей 

впровадження і планування мереж стільникового зв’язку стандартів 3GPP. Було вста-

новлено, що майбутню основу для одержання прибутку операторів зв’язку складають 

стільникові мережі 5-го покоління, які базуються на принципі роботи  мережі майбут-

нього, а саме IoT, M2M, cloud computing тощо. Для цих мереж найбільш ефективною 

являється програмно-керована мережа SDN, яка має більшу ефективність, ніж класична 

централізована мережа але має чіткі недоліки. 

Так як мережі наступного покоління матимуть більший спектр послуг поширення 

таких напрямів як інтернет речей, М2М, хмарні сховища, керування цими процесами, 

потребують більш гнучку програмну технологію керування мережею. 

Основні недоліки програмно-орієнтованої мережі складаються в вартості інфра-

структури, так як ця технологія не має промислового стандарту і масового промислово-

го виробництва обладнання дуже обмежена.  

Другий недолік має нижчі показники  надійності мережі SDN в порівнянні з кла-

сичною мережею. Цей являє собою класичний недолік централізованих мереж.  

Але показники програмно – керованої мережі вищі за класичну IP, такі як затрим-

ка, керованість мережі вища, за рахунок єдиного контролера керування. 

Проаналізована ефективність передачі даних в транспортних мережах стільнико-

вих операторів сімейства стандартів 3GPP та можливість використання інформаційних 

технологій для її підвищення.  

Аналіз дозволив зробити висновки що централізована (програмно – керована) ме-

режа має значно більші показники ефективності ніж децентралізована мережа. 

Але програмно керовані мережі мають недоліки надійнісних характеристик та ма-

ють велику вартість, що робить їх дуже складними в використанні в промислових мас-

штабах для операторів мобільного зв’язку. 

Таким чином обґрунтована необхідність удосконалення інформаційної технології 

ефективності транспортної мережі операторів мобільного зв’язку яка спростить вико-

ристання методів: планування опорного сегменту мережі мобільного зв’язку, метод 

оцінки та підвищення надійнісних характеристик програмно-конфігурованого сегменту 

мереж мобільного зв’язку та моделі оцінки вартості керування опорною мережею опе-

ратора мобільного зв’язку. 

Другий розділ присвячений удосконаленню методу планування опорного сегмен-

ту мережі мобільного зв’язку  

На рис. 1 зображена спрощена архітектура транспортної мережі  
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Рис. 1. Спрощена архітектура транспортної мережі 

 

Даний метод реалізується наступною послідовністю етапів. 

Етап 1. Оцінка ефективності запропонованого рішення для побудови мережі. Для 

цієї оцінки необхідно скористатись наступною послідовністю кроків: 

Крок 1. Якщо мережа має невелику кількість комутаторів. Для розрахунку загаль-

ного часу доставки пакетів загальна затримка становить суму затримки в кожному ка-

налі зв’язку та часу обробки в кожному комутаторі  

( )IP p link switchd m t n p t    
, 

SDN_OFS(p) link OFS link ctrld = m t +n p t +2 t +t    ,           (1) 

SDN_OFS(p) link OFS link ctrld = m t +n p t +2 t +t   
.                  

Крок 2. Для розрахунку середньої затримки пакета необхідно загальний 

час доставки пакетів необхідно поділити на кількість пакетів: 

link switch
average_IP(p)

link OFS link ctrl
average_SDN_OFS(p)

link OFS link ctrl
average_SDN_OFS(p)

m t +n p t
d =

p

m t +n p t +2 t +t
d =

p

m t +n p t +2 t +t
d =

p

  

   

   

.     (2)

 

Крок 3. Для розрахунку загального часу передачі даних в залежності від 

кількості комутаторів виражено функціями: 

IP(n) link switch

SDN_OFS(n) link OFS link ctrl

SDN_OFS(n) link OFS link ctrl

d = (n+1) t +n p t

d = (n+1) t +n p t +2 t +t

d = (n+1) t +n p t +2 t +t

  

   

   
.          (3)

 

Крок 4. Для розрахунку середньої затримки пакета в залежності від кіль-

кості комутаторів представлена виразами: 

link switch
average_IP(n)

link OFS link ctrl
average_SDN_OFS(n)

link OFS link ctrl
average_SDN_OFS(n)

(n+1) t +n p t
d =

p

(n+1) t +n p t +2 t +t
d =

p

(n+1) t +n p t +2 t +t
d =

p

  

   

   

,            (4) 
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де: m – кількість КЗ;  

n – кількість комутаторів; 

p- кількість пакетів; 

d – середня затримка пакетів; 

tlink – затримка в КЗ (каналах зв’язку); 

tctrl – час обробки контролером; 

tovs – час обробки пакету в OpenVSwitch комутаторі; 

tOFS – час обробки пакета в OpenFlow комутаторі; 

tswich – час обробки пакета в IP комутаторі. 

Етап 2. Оцінка необхідної пропускної здатності радіомережі.  

Для оцінки необхідної пропускної здатності каналів радіомережі, можна скориста-

тись наступною формулою: 

1 ,абC F   
        (5) 

де: ΔF – ширина каналу; 

β – спектральна ефективність каналу. 

Етап 3.Розрахунок пропускної здатності транспортної мережі. Необхідно розраху-

вати початкове наближення пропускної здатності мережі LTE для кожного eNB, при 

цьому, виходячи з наступних умов: 

. 1 1

1

. .

1

.

1

,

,

.

аб

кон

ком

N

Тр Мер абi аб аб

i

N

Ком Тр Мер i

i

N

Агр Комi

i

С С N С

С С

С С








  
















,     (6) 

де:  Стр.мер – пропускна здатність транспортної мережі; 

С1аб – виділений канал на 1 абонента; 

СКом – пропускна здатність комутаторів; 

Сагр – пропускна здатність інтелектуальної агрегації; 

Nаб – кількість абонентів; 

Nкан – кількість каналів транспортної мережі; 

Nком – кількість комутаторів. 

Етап 4. Оцінка вартості мережі. Для оцінки вартості мережі мобільного зв’язку, 

необхідно скористатися таблицею 1. 

Таблиця 1 

Розрахунок загальної вартості обладнання 

Рівень 

мережевого 

елементу 

Найменування 

обладнання 

Кількість, 

Nел 
Модель 

Вартість 

одиниці об-

ладнання 

Загальна 

вартість 

Рівень Базові ст. 
бсN  Наз.1.1 Pr1.1 NeNB Pr1.1 
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базових ста-

нцій 

SmallCell NSC Наз.1.2 Pr1.2 NeNB Pr1.2 

WiFi NWF Наз.1.3 Pr1.3 NeNB Pr1.3 

Рівень 

комутації 

Комутатор cтN  Наз.2.1 Pr2.1 Ncm Pr2.1 

Маршрутизатор Nм Наз 2.2 Pr2.2 Ncm Pr2.2 

Рівень агре-

гації 

Мультиплексор Nагр.мульт Наз.3.1 Pr3.1 Nагр Pr3.1 

Комутатор Nагр.ком Наз.3.2 Pr3.2 Nагр Pr3.2 

Загальна вартість обладнання Prtotal= NeNB Pr1+ Ncm Pr2+ Nагр Pr3 

У третьому розділі було розроблено метод оцінки та підвищення надійнісних ха-

рактеристик програмно-орієнтованого сегменту мереж мобільного зв’язку та удоскона-

лено модель оцінки вартості керування опорною мережею оператора мобільного 

зв’язку. 

Для розрахунку надійності мережі SDN треба зробити наступні етапи: 

Етап 1. Розрахунок надійності програмно- керованої мережі 

Методи контролю КС

Програмний Апаратний Змішаний

Логічний 

Тестовий

Контролюючий Діагностичний

Локальний Наскрізний

Переодічний Неперервний

 
 

Рис.2. Класифікація методов контролю КС 

 

Залежність програмного від апаратного сегменту можливо розрахувати за форму-

лою 

( ) ( )sis dev softP t P P t  
,         (7) 

де: Psis – напрацювання до відмови всієї мережі; 

Pdev – напрацювання до відмови апаратної частини мережі;  

Psoft – напрацювання до відмови програмної частини мережі. 

Етап 2. Побудова структурних схем архітектури мережі. 

Абстрактна схема будується по принципу розташування об’єкту за його функціо-

нальними характеристиками. Тобто як що об’єкт відмовить, стан всієї схеми не по-

страждає, це паралельні об’єкти зображено блоками А. Якщо система вийде з лади при 

відмови блоку, це послідовна схема зображено блоками В. 

Побудова загальної функційної схеми для мережі IP та SDN, треба вказати що така 

система фактично являє собою послідовно розташованою блок схему зображено на ри-

сунку 3.  
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Рис.3. Приклад резервування мережі 

 

Етап 3. Архітектура об’єкту. Для побудови архітектури треба виконати наступні 

кроки: 

Крок 1. Беремо архітектуру трьох сучасних мережі. При цьому, ІР, SDN діляться 

на OpenFlow та Overlay. 

Зображена архітектура та блок-схема надійності, яку в свою чергу можна розгля-

нути більш детально. В ній об’єкти розташовані за принципом взаємодії об’єктів. Взає-

модію можливо побачити за допомогою смуг з’єднання на рис. 4.  
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Рис.4. Архітектура мобільної мережі SDN та IP 
 

Крок 2. Будуємо семантичну модель децентралізованої та централізованої мережі 

та функційну схему надійності. Узагальнені схеми централізованої та децентралізова-

ної мобільної мережі представлені відповідно на рис. 5 – 8. 
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Рис. 5. Семантична схема децентра-

лізованої мобільної мережі 

Рис. 6. Структурна схема децентралізова-

ної мобільної мережі 
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Рис. 7. Семантична схема централізованої 

мобільної мережі 

Рис. 8. Структурна схема централізованої 

мобільної мережі 

Етап 4. Розрахунок надійності програмної частини обладнання комп’ютерної ме-

режі. 

Крок 1. Аналіз процесу виявлення помилок у програмі. Цей процес характеризу-

ється функцією: 

   ( ) n nn
t t tdf t

R dt t

    
 

 ,                                (8) 

де f(t) – кількість R виявлених і усунутих помилок за одиницю часу в програмі, яка міс-

тить R команд. 

де εn(τ) – кількість виявлених і виправлених помилок за час t в розрахунку на одну ко-

манду.  

Крок 2. Розрахувати ƒ(t) яка може бути експериментально визначена при відлаго-

джені програм шляхом фіксації кількості виявлених помилок 

   
0

1
n f t dt

R



    .                                                 (9) 

Крок 3. Визначення ƒ(t) спрощується, якщо припустити, що 

  00

0

t

f t e








,                                            (10) 

де εn(τ) - параметри ƒ(t), що підлягають визначенню при відлагодженні програм. 

Крок 4. Якщо   , то   0

n
R


    або  0 nR   . Звідси видно, що 

0  – це зага-

льне число помилок у програмі перед початком відлагодження. 

    00

0

1
1n f t dt e

R R




 
 

   
 
 


.                              (11) 

Якщо припустити, що помилки рівномірно розподілені по всій програмі, то ймові-

рність Q появи помилки за час Δt буде пропорційна швидкодії δ КС (середньому числу 

команд, що виконуються за одиницю часу) і кількості помилок, що залишилися в про-

грамі, тобто Q(τ)=ε(τ)δΔt. 

                               
  00 0

n e
R R



 
  



   
,                                     (12) 
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де ε(τ) - кількість невиявлених помилок в розрахунку на одну команду.  

Крок 5. Проводимо аналогію між процесами появи помилок і відмовами апарат-

них засобів Q≈λΔt, можна зробити висновок, що інтенсивність помилок ε(τ) не залежить 

від часу t і визначається тільки інтервалом Δt, на якому оцінюється ймовірність появи 

помилки.  

Звідси, напрацювання на «відмову», яка викликана невиявленою помилкою в про-

грамі, буде дорівнювати: 
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.                                (13) 

Аналіз зміни Т(τ) може служити підставою для вибору часу т відлагодження про-

грам, а саме: відлагодження припиняють, якщо Т(τ) стає досить великим. 

Крок 6. В випадках, коли вдається оцінити матеріальні втрати СП від появи поми-

лки в розрахунках, то час t відлагодження можна оцінити кількісно в наступний спосіб. 

За час ТР роботи програми вона відмовить 
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витрат, пов'язаних з ним. Якщо вартість однієї години відлагодження позначити Со. то 

за час t таких витрат буде Соτ. Отже, загальні втрати С від помилок і витрат на відлаго-

дження програм будуть дорівнювати 
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де τM – тривалість від лагодження, що забезпечує мінімум С. 

Для реалізації сучасних мереж SDN використовують підходи із використанням 

протоколів OpenFlow та Overlay. При цьому проблема полягає в тому щоб перейти пов-

ністю на технологію Overlay операторам доведеться повністю відмовитися від інстру-

ментів IP мережі, що не завжди буде виправданою дією. Тому в процесі перехідного 

періоду, можна буде використовувати мережу OpenFlow. OpenFlow-мережа не зале-

жить від інфраструктурного рівня архітектури SDN. Завдяки цьому архітектура SDN 

може бути розгорнута на будь-якій існуючій IP-мережі, завдяки чому ми зможемо зро-

бити перехід з мережі IP до OpenFlow та модернізувати до мережі Overlay розтягнув 

збитки на процес модернізації.  

Удосконалено модель оцінки вартості керування опорною мережею оператора 

мобільного зв’язку. 

Етап 5. Оцінка вартості мережі. Для оцінки вартості мережі необхідно виконати 

наступні кроки: 

Крок 1. Для розрахунку вартості реконфігурації мережі необхідно використати 

наступну формулу: 
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1C С N  ,        (15) 

де: С – вартість переналаштування всіх пристроїв;  

N – кількість пристроїв; 

C1– вартість переналаштування одного пристрою. 

Крок 2.  Кількість операцій: 

1

T
E

t
 ,       (16) 

де: T – Кількість робочих годин; 

t1 – час на виконання однієї елементарної операції.  

Крок 3. Загальний час переналаштування мережі 

1comt t n N  
,        (17) 

якщо  8   com wt год наt T добу  ; 

n – кількість операцій для переналаштуваня одного пристрою. 

Етап 6. Загальна вартість децентралізованої та централізованого системи. Для 

розрахунку виводимо формули: 

Крок 1. Загальна вартість децентралізованої мережі  

1

( ) ( )
N

i

i

Q t P t m s t


    ,         (18) 

де: Pi (t)– вартість обладнання;  

m – кількість адміністраторів; 

S – зарплата одного адміністратора; 

t – період роботи мережі. 

Крок 2. Загальна вартість модернізації мережі до централізованого типу: 

1

( ) ( )
N

i

i

Q t P t m s t V R


      ,         (19) 

де: V – вартість готової інфраструктури; 

R – вартість програмних комутаторів (наприклад Open virtual Switch). 

Етап 6. Оцінка економічної ефективності мобільної мережі відбувається за 

формулою: 

   
аб

Рr

N С
 


;     

/

грн

біт с
  ,           (20) 

де: Nаб >0 - кількість абонентів; 

Pr – загальна вартість; 

С >0 – пропускна здатність. 

В четвертому розділі представлено інформаційну технологію програмованого 

конфігурування інформаційно-управляючої системи мобільного зв’язку, яка шляхом 

послідовного використання методу планування багаторівневого опорного сегменту ме-

режі мобільного зв’язку, методу оцінювання та підвищення надійнісних характеристик 

програмно-конфігурованої інформаційно-управляючої системи мережі мобільного 

зв’язку, моделі оцінки економічної ефективності опорної мережі оператора мобільного 

зв’язку дозволяє підвищити ефективність передачі даних в інформаційно-

комунікаційних системах мобільного зв’язку послідовного програмного конфігуруван-

ня інформаційно-управляючої системи. 
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На рис. 10 представлено удосконалену інформаційну технологію підвищення 

ефективності керування мережею мобільного зв’язку.  
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Рис. 10. Інформаційна технологію підвищення ефективності мобільної мережі 

для операторів мобільного зв’язку 

 

Даний метод реалізується наступною послідовністю етапів. 

Етап 1. Використання удосконаленого методу планування опорного сегменту ме-

режі мобільного зв’язку. 

Етап 2. Використання удосконаленої моделі оцінки вартості керування опорною 

мережею оператора мобільного зв’язку за рахунок врахування витрати на реконфігура-

цію мережі, витрат на модернізацію та експлуатацію мережі. 

Етап 3. Використання вперше розробленого методу оцінки та підвищення надійні-

сних характеристик програмно-конфігурованого сегменту мереж мобільного зв’язку. 

Етап 4. Розроблення UML-діаграми інформаційної технології підвищення ефекти-

вності керування мережею мобільного зв’язку (рис. 12), що відображає вектори напря-

му взаємодій методів та моделей. 

Полягає в проведенні послідовних або паралельних дій із застосуванням певних 

процедур обробки стосовно поставлених задач (рис. 11).  
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Рис. 11. послідовна схема виконання інформаційної технології підвищення ефе-

ктивності транспортної мережі для операторів мобільного зв’язку 
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Рис. 12. Інтерфейс- діаграма інформаційної технології підвищення ефективності транс-

портної мережі операторів мобільного зв’язку 
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Розроблено програмне забезпечення для полегшення аналізу майбутньої систе-

ми, яке розраховує потрібні потужності для  якісної роботи мобільної мережі. Дане 

програмне забезпечення полегшить роботу мобільних операторів і дасть можливість 

вирішувати проблеми в умовах відсутності кваліфікованих інженері 

На рисунках зображено інтерфейс програми (рис 13 та 14). 

 
Рис. 13. Інтерфейс програмного забезпе-

чення 

 
Рис.14. Означення зони покриття на кар-

ті

Результати моделювання. Залежності загального часу доставки пакетів та серед-

ньої затримки від кількості пакетів у потоку даних. Графіки залежностей для трьох ти-

пів мереж. Графіки побудовані для кількості пакетів від 1 до 1000. 

 

 
а)  

 
b) 

Рис. 15. Залежності ефективності мобільної мережі (а) cередня затримка пакета в 

залежності від кількості пакетів (при n=4) (b) загальний час передачі даних в залежнос-

ті від кількості комутаторів (при p=150)  

Проведено моделювання роботи Overlay мережі з використанням програмних ко-

мутаторів Open vSwitch за допомогою ПЗ Mininet та MiniEdit. Результати імітаційного 

моделювання використані як вихідні дані для математичного моделювання у середо-

вищі Mathcad. 

Проведено математичні розрахунки в ПЗ Mathcad, результатом яких є графіки за-

лежностей середньої затримки від кількості пакетів у потоці та кількості комутаторів у 

мережі. Аналіз отриманих результатів доводить, що використання SDN мереж ефекти-

вніше за використання IP мереж при великих об'ємах трафіку та при великій кількості 

мережевого обладнання. Отже, доведено ефективність використання SDN для мереж 

провайдера ISP. 
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ВИСНОВКИ   

В результаті дисертаційних дослідження вирішено актуальне наукове завдання, 

щодо розробки інформаційної технології програмованого конфігурування інформацій-

но-управляючої системи мобільного зв’язку. Дане наукове завдання має суттєве зна-

чення для теоретичних основ та інструментальних засобів створення та використання 

систем мобільних мереж. 

У дисертаційній роботі отримані такі теоретичні та практичні результати.  

1. Проаналізована ефективність передачі даних в транспортних мережах мобіль-

них операторів сімейства стандартів 3GPP та можливість використання інформаційних 

технологій для її підвищення. За допомогою методів, планування опорного сегменту 

мережі мобільного зв’язку надійності і вартості можливо вдосконалити мережу оптимі-

зував показники надійності та вартості мобільної мережі. А за допомогою методу пла-

нування опорного сегменту мережі мобільного зв’язку, підвищити ефективність вико-

ристання мережі за допомогою інформаційного-управління мережею. 

2. Удосконалено метод планування опорного сегменту мережі мобільного зв’язку 

за рахунок оцінки пропускної здатності радіопідмережі, побудови ієрархічної структу-

ри рівнів мережі, оцінки необхідних ємностей кожного із рівнів з урахуванням можли-

вості масштабування та імплементації інформаційно-управляючої пристроїв, виборі 

обладнання з урахуванням визначених обмежень, оцінці вартості та ефективності по-

будованих мереж, що дозволило підвищити ефективність планування фінансових ви-

трат на побудови опорного сегменту мобільної мережі зв’язку та проводити її оптимі-

зацію у відповідності до представлених вимог. Удосконалений метод має показники на 

150 % с 15 комутаторів але в залежності від кількості комутаторів показники можуть 

змінюватись, та має загальний час передачі даних у 150% швидший ніж архітектура IP. 

3. Вперше розроблено метод оцінки та підвищення надійнісних характеристик 

програмно-конфігурованої інформаційно-управляючої системи мережі мобільного 

зв’язку, який полягає в послідовній розробці ієрархічної моделі надійності яка враховує 

залежність програмного і апаратного комплексу системи, що дає можливість більш 

ефективно підходити к процесу розгортання системи та її модернізації, керувати проце-

сом якості передавання інформації та оптимально резервувати, розподілити  та визна-

чати слабкі місця надійнісніх показників, оптимізація зв’язків і оновлення обладнання 

яка дозволяє підвищити надійність обслуговування абонентів мобільних мереж на ос-

нові архітектурі SDN. Розроблений метод має показники затримок що дало можливість 

підвищити надійнісні показники системи до 99,999%. що забезпечує резервування бло-

ків системи. Але вартість мережі зростає на 300%. 

4. Удосконалено модель економічної ефективності мережі оператора мобільного 

зв’язку, яка робить процес планування, розгортання, модернізацію, та резервування, 

більш можливим та плановим. Тобто дає можливість побачити ефективність впрова-

дження обладнання на етапі бізнес плану. Модель надає можливість зменшити витрати 

до 25% витрат за рахунок віртуалізації фізичних функцій та менші витрати на обслуго-

вування мережі в процесі планування, модернізації та обслуговування інфраструктури 

мобільної мережі, та підвищити ефективність використання спектру мережі в залежно-

сті від: кількості абонентів, факторів масштабованості інфраструктури. 

5. Удосконалено інформаційну технологія програмного конфігурування інформа-

ційно-управляючої системи мобільного зв’язку шляхом послідовного використання ме-

тоду планування багаторівневого опорного сегменту мережі мобільного зв’язку, методу 
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оцінювання та підвищення надійнісних характеристик програмно-конфігурованої ін-

формаційно-управляючої системи мережі мобільного зв’язку, моделі оцінки економіч-

ної ефективності опорної мережі оператора мобільного зв’язку дозволяє підвищити 

ефективність передачі даних в інформаційно-комунікаційних системах мобільного 

зв’язку послідовного програмного конфігурування інформаційно-управляючої системи. 

6. Проведено імітаційне моделювання розроблених методів, моделей та техноло-

гій. Виявлено що, з вищенаведених графіків можливо зробити висновок, середня за-

тримка в SDN мережі збільшується зі збільшенням кількості комутаторів набагато по-

вільніше ніж в традиційній мережі. При 16 комутаторах маємо виграш у затримці більш 

ніж 150%. Отже, що SDN ефективніше використовувати в мережах з вели-кою кількіс-

тю мережевого обладнання. Мережі з OpenFlow-комутаторами мають біль-шу ефектив-

ність, ніж мережі які побудовані за принципом Overlay технології.  

7. Розроблено програмне забезпечення для оцінки ефективності мережі мобільного 

зв’язку, що дозволило оцінити вартісні характеристики мережі LTE, що надає можли-

вість підвищити ефективність транспортної мережі операторів мобільного зв’язку. 

8. Результати досліджень використані в ТОВ «РДЛ» (акт від 30 серпня 2018 року), 

а також використовуються у навчальному процесі Національному авіаційному універ-

ситеті (акт від 5 лютого 2019 року) та Київському університеті імені Тараса Шевченка 

(акт від 2 березня 2019 року). 

9. Мета досліджень щодо підвищення ефективності передачі даних в інформацій-

но-комунікаційних системах мобільного зв’язку за рахунок програмованого конфігуру-

вання інформаційно-управляючої системи досягнута та всі завдання вирішені повністю.  

10. Перспективними шляхами подальших досліджень у зазначеному напрямку 

може бути широке коло питань щодо розробки нових та удосконалення існуючих інфо-

рмаційних технологій керування мобільною мережею, за допомогою яких можливо ро-

бити рентабельні проектні рішення. 
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АНОТАЦІЯ  

Даков С.Ю. Інформаційна технологія програмованого конфігурування інфор-

маційно-управляючої системи мобільного зв’язку – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 

05.13.06 інформаційні технології – Київський національний університет імені Тараса Шев-

ченка, Київ, 2019. 

В роботі інформаційна технологія програмованого конфігуруван-ня інформаційно-

управляючої системи мобільного зв’язку, удосконалена інформаційна технологія, яка за 

рахунок послідовного використання методу планування опорного сегменту, моделі оцінки 

вартості керування опорною мережею оператора мобільного зв’язку, методу оцінки та під-

вищення надійнісних характеристик програмно-конфігурованого сегменту мереж мобіль-

ного зв’язку дозволяє підвищити ефективність керування мобільною мережею зв’язку. 

В роботі удосконалено метод планування опорного сегменту мережі мобільного 

зв’язку показники котрого можливо покращити за рахунок метода оцінки та підвищення 

надійнісних характеристик програмно-конфігурованого сегменту мереж мобільного 

зв’язку та удосконалено модель оцінки вартості керування опорною мережею оператора 

мобільного зв’язку  

Проведено імітаційне моделювання розроблених методів, моделей та технологій.  

Розроблено програмне забезпечення для оцінки ефективності мережі мобільного 

зв’язку, що дозволило оцінити вартісні характеристики мережі LTE, що надає можливість 

підвищити ефективність транспортної мережі операторів мобільного зв’язку 

Ключові слова: програмно керованої мережі, інформаційна технологія, традеційні ме-

режі, мережа мобільного зв’язку. 

АННОТАЦИЯ 

Даков С.Ю. Информационная технология программированного конфигурирова-

ния информационно-управляющей системы мобильной связи - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специаль-

ность 05.13.06 информационные технологии – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Киев, 2019. 

В работе информационная технология программированного конфигуруванния информа-

ционно-управляющей системы мобильной связи, усовершенствованная информационная тех-

нология, за счет последовательного использования метода планирования опорного сегмента, 

модели оценки стоимости управления опорной сетью оператора мобильной связи, метода 

оценки и повышение надежностных характеристик программно-сконфигурированного сег-

мента сетей мобильной связи позволяет повысить эффективность управления мобе-льно се-

тью связи. 

В работе усовершенствован метод планирования опорного сегмента сети мобильной свя-

зи показатели которого возможно улучшить за счет метода оценки и повышения надежност-

ных характеристик программно-сконфигурированного сегмента сетей мобильной связи и усо-

вершенствована модель оценки стоимости управления опорной сетью оператора мобильной 

связи 

Проведено имитационное моделирование разработанных методов, моделей и техноло-

гий. 



20 

Разработано программное обеспечение для оценки эффективности сети мобильной свя-

зи, что позволило оценить стоимостные характеристики сети LTE, предоставляет возмож-

ность повысить эффективность транспортной сети операторов мобильной связи 

Ключевые слова: программно-управляемой сети, информационная технология, траде-

цийни сети, сеть мобильной связи. 

 

ABSTRACT 

Serhii Dakov. Information technology of programmable configuration of mobile tele-

communication information management system - Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.13.06 Information 

Technologies - Taras Shevchenko National university of Kyiv, Kyiv, 2019. 

The work has gained further development of information technology to improve the effi-

ciency of mobile network management, due to the consistent use of the planning method of the 

reference segment, the model for estimating the cost of managing the backbone network of a mo-

bile communication operator, the method of evaluating and improving the reliability characteris-

tics of the software-configured mobile communication segment improves the efficiency of mobile 

communication network management. 

The work has improved the method of planning a basic segment of a mobile communication 

network whose indicators can be improved by evaluating and improving the reliability of a soft-

ware-configured segment of mobile communication networks and improved the model for esti-

mating the cost of managing a basic network of a mobile operator 

Simulation modeling of the developed methods, models and technologies has been carried 

out. It is revealed that from the above graphs to conclude that the average delay in a program-

controlled network increases with an increase in the number of switches slower than in a tradi-

tional network. With 16 switches, we have a gain in delay of more than 2 times. So, that the use 

of software-controlled network, it is more efficient to use in networks with a large number of 

network equipment. A network with OpenFlow switches has greater efficiency than networks 

built on Overlay. 

Developed software for assessing the effectiveness of the mobile communication network, 

which allowed to evaluate the cost characteristics of the LTE network, provides an opportunity to 

improve the efficiency of the transport network of mobile operators 

The dissertation of the robot is associated with the development of information technology 

programmed by the company, which is managed by the computer system, and it is possible to pi-

oneer the efficiency of the communication system in the field of computer science. 

Actual development of new methods and models of efficient mobile phone systems in the 

current market in all the ways we fold, t. Introduce new services, services, technologies, potential 

for mobile systems and great accessories. Moreover, due to the presence of modern mobile sys-

tems, due to additional information technologies, this is relevant. 

An analysis was made of the efficiency of transmissions of Danish information systems and 

communications systems of transport systems of 3G operators and 3GPP standards, which can be 

used as a basis for 3GPP information technology. 

The technical solutions of the least extent of the mobile communication center of the cen-

tralized and decentralized systems of the computer are themselves software-based, the same as 

the IP standard. 

Keywords: software-controlled network, information technology, traditional networks, mo-

bile network. 


