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АНОТАЦІЯ 

 

 

Даков С.Ю. Інформаційна технологія програмованого конфігурування 

інформаційно – управляючої системи мобільного зв’язку. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Киїів, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена розробці інформаційної технології 

програмованого конфігурування інформаційно-управляючої системи мобільного 

зв’язку, яка дає можливість підвищити ефективність передачі даних в інформаційно-

комунікаційних системах мобільного зв’язку.  

Дисертація виконувалась на кафедрі телекомунікаційних систем Київського 

національного авіаційного університету. Тема дисертації затверджена на засіданні 

Вченої ради факультету телекомунікаційних систем Київського національного 

авіаційного університету (протокол № 1 від 19 жовтня  2015 року). Уточнену 

редакцію теми дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради 

факультету аеронавігації Київського національного авіаційного університету 

(протокол № 11 від 19 жовтня 2015 року). 

Враховуючи наукове і практичне значення роботи, кафедра 

телекомунікаційних систем Національного авіаційного університету рекомендує 

дисертаційну роботу Дакова С.Ю. «Інформаційна технологія програмованого 

конфігурування інформаційно-управляючої системи мобільного зв’язку» до захисту 

в Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.51 при Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка, для здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за науковою спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології». 

Актуальність розробки нових методів та моделей забезпечення ефективного 

використання мобільних мереж в теперішньому вигляді стає все більш складним, 

так як впроваджуються нові сервіси, додатки, технології та потенціал використання 
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мобільних систем і пристроїв дуже великий. Тому вдосконалення сучасних 

мобільних мереж за допомогою інформаційних технологій це є актуальним. 

Проаналізовано ефективність передачі даних інформаційно-комунікаційних 

систем транспортних мереж стільникових операторів сімейства стандартів 3GPP та 

можливість використання інформаційних технологій для її підвищення. 

Технічним рішенням мереж мобільного зв’язку централізованої та 

децентралізованої системи керування являє собою програмно-керовану та класичну 

IP мережі.  

Тому наступним кроком було удосконалити метод планування опорного 

сегменту мережі мобільного зв’язку, який дав зрозуміти які саме технології 

керування мобільною мережею мають характеристики, а саме ефективність 

мобільних мереж, яка складається з затримки, пропускної здатності (статичний 

показник), варіації та повторного використання мережі. 

Для даного методу було розроблено математичні моделі функціонування 

мобільної мережі та проведено імітаційне моделювання. 

Використовувались такі мережі як класична IP та програмно-керована мережі,  

а саме технології Overlay та OpenFlow. Результати моделювання визначили такі 

показники: затримка комутатора класичної мережі 0.68 мс, затримка віртуального 

свіча 0.22 мс.  

Але аналіз показав, що централізовані системи мають суттєві недоліки, такі як 

низька надійність та велика вартість обладнання. 

Тому наступним кроком роботи було удосконалити та розробити моделі і 

методи  підвищення цих показників, а саме метод оцінки та підвищення надійнісних 

характеристик програмного конфігурування інформаційно-управляючої системи 

мобільного зв’язку та модель оцінювання економічної ефективності мережі 

оператора мобільного зв’язку. 

Удосконалено метод планування багаторівневого опорного сегменту мережі 

мобільного зв’язку  
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Вперше розроблено метод оцінювання та підвищення надійнісних 

характеристик програмованої  інформаційно-управляючої системи мережі 

мобільного зв’язку 

Удосконалено модель оцінювання економічної ефективності мережі оператора 

мобільного зв’язку  

Удосконалено інформаційну технологію програмованого конфігурування 

інформаційно-управляючої системи мобільного зв’язку  

Проведено імітаційне моделювання розроблених методів, моделей та 

технологій. Виявлено, що з вищенаведених графіків можливо зробити висновок: 

середня затримка в SDN мережі збільшується зі збільшенням кількості комутаторів 

набагато повільніше, ніж в традиційній мережі. При 16 комутаторах маємо виграш у 

затримці більш ніж у 200%. Отже, що SDN ефективніше використовувати в мережах 

з великою кількістю мережевого обладнання. Мережі з OpenFlow комутаторами 

мають більшу ефективність, ніж мережі, які побудовані за принципом Overlay 

технології. 

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  

Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному:  

1. Удосконалено методику проектування опорного сегменту мережі LTE. Дана 

методика дозволяє мінімізувати накладні витрати на побудову мережі. Даний метод 

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

кількості комутаторів (до 0,022 мс). 

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 

широкосмугового доступу. Дана методика дозволяє проводити поступовий перехід 
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операторів 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%. 

Новизна роботи полягає в наступному.  

Удосконалено метод планування багаторівневого опорного сегменту мережі 

мобільного зв’язку шляхом використання математичної моделі для оцінювання 

характеристик програмованої інформаційно-управляючої системи транспортного 

сегменту мережі мобільного зв’язку, який на відміну від існуючих, дає можливість 

виконати оцінювання необхідних характеристик (пропускна здатність, затримка) 

кожного із рівнів з урахуванням можливості масштабування та імплементації 

програмно-керованих пристроїв. 

Вперше розроблено метод оцінювання та підвищення надійнісних 

характеристик програмованої  інформаційно-управляючої системи мережі 

мобільного зв’язку на базі ієрархічної моделі оцінки надійності апаратних та 

програмних засобів інформаційно-управляючих систем, що дозволяє оптимізувати 

процес розгортання мережі, модернізації та підвищити надійність обслуговування 

абонентів мобільних мереж. 

Удосконалено модель оцінювання економічної ефективності мережі оператора 

мобільного зв’язку шляхом оцінювання сукупної вартості розгортання транспортної 

мережі із урахуванням витрат на адміністрування для різних архітектур 

транспортних мереж, що на відміну від існуючих методів, дозволяє точніше оцінити 

вартість розгортання мережі, її модернізації та експлуатації. 

Удосконалено інформаційну технологію програмованого конфігурування 

інформаційно-управляючої системи мобільного зв’язку, шляхом послідовного 

використання методу планування багаторівневого опорного сегменту мережі 

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 
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мобільного зв’язку дозволяє підвищити ефективність передачі даних в 

інформаційно-комунікаційних системах мобільного зв’язку за рахунок послідовного 

програмного конфігурування інформаційно–управляючої системи  

Ключові слова: інформаційно-керуюча система, мобільна мережа, планування, 

інформаційно-комунікаційна система, транспортна мережа, ефективність, пропускна 

здатність, резервування. 
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ANNOTATION 

 

 

Serhii Dakov Programmable Configuration Information Technology of the Mobile 

Communications Control System is a manuscript qualification.  

Thesis for a Candidate of Science Degree in Specialty 05.13.06 “Information 

Technologies”. Kyiv National Taras Shevchenko University, Kiev, 2019. 

The dissertation is devoted to the development of information technology of 

programmable configuration of the information and control system of mobile 

communication, which makes it possible to increase the efficiency of data transmission in 

the information and communication systems of mobile communication. 

Given the scientific and practical importance of the work, the Department of 

Telecommunication Systems of the National Aviation University recommends the 

dissertation of Dakova S.Yu. "Information technology of programmable configuration of 

the information-control system of mobile communication" for protection at the Specialized 

Scientific Council D26.001.51 at the Taras Shevchenko National University of Kyiv for 

obtaining a scientific degree of Candidate of Technical Sciences in a scientific specialty 

05.13.06 - Information Technologies. 

The urgency of developing new methods and models to ensure the effective use of 

mobile networks is becoming more complex as new services, applications, technologies 

are introduced, and the potential of using mobile systems and devices is very high. 

Therefore, the improvement of modern mobile networks with the help of information 

technologies is important. 

The efficiency of data transmission of information and communication systems of 

transport networks of cellular operators of the 3GPP standard family and the possibility of 

using information technologies for its improvement are analyzed. 

The technical solution of the mobile communication networks of the centralized and 

decentralized management system is software-controlled and classic IP networks. 

Therefore, the next step was to refine the method of planning the mobile network 

backbone segment, which made it clear what mobile network management technologies 
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have the characteristics, namely, mobile network efficiency, which consists of latency, 

bandwidth (static), variation and network reuse. 

Mathematical models of mobile network functioning were developed for this 

method and simulation was performed. 

Networks such as classic IP and software-managed networks were used namely 

Overlay and OpenFlow technologies. The simulation results were determined by the 

following indicators: classic network switch delay 0.68 ms virtual candle delay 0.22 ms. 

But the analysis showed that centralized systems have significant drawbacks, such 

as low reliability and high cost of equipment. 

Therefore, the next step was to improve and develop models and methods for 

enhancing these metrics, namely the method of evaluating and enhancing the reliability of 

the software configuration of the mobile telecommunication information management 

system and the model for evaluating the cost-effectiveness of the mobile network. 

For the first time the method of estimation and improvement of reliable 

characteristics of the programmed information-management system of the mobile 

communication network was developed as a basis of reliability theory which is based on 

the hierarchical model of reliability estimation of hardware and software of information-

control systems, which allows to optimize the process of network deployment, 

modernization and upgrading service of mobile network subscribers which made it 

possible to increase reliable system performance up to 99,999%. which provides 

redundancy for system blocks. 

The cost-effective model for evaluating the cost-effectiveness of the mobile 

operator's network by estimating the total cost of deploying the transport network, taking 

into account the administration costs for the different transport network architectures, 

allows, unlike existing methods, to more accurately estimate the cost of network 

deployment, upgrading and operation. 

The cost of redundant software-managed networks is less due to virtualization. But 

backing up a controller requires physical equipment that adds value to the system. 

Therefore, the use of such a system is effective, namely the total data transfer time 
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depending on the number of switches, ie for 15 switches the data transfer rate will increase 

to 150%. 

The model of estimation of economic efficiency of a network of a mobile operator 

by estimation of the total cost of deployment of a transport network with consideration of 

administrative costs for different architectures of transport networks, which unlike the 

existing methods, allows to estimate more accurately the cost of network deployment, its 

modernization and operation, which allowed reduce mobile phone costs by up to 25% of 

costs through virtualization of physical features and lower network maintenance costs. 

Models and methods have been used to improve the information technology of the 

software configuration of the mobile telecommunication management system 

Simulated modeling of the developed methods, models and technologies is carried 

out. It is found that from the above graphs it is possible to conclude that the average delay 

in the SDN network increases with the increase of the number of switches much slower 

than in the traditional network. With 16 switches, we have a delay gain of more than 

200%. Therefore, it is more efficient to use SDN on networks with many network 

equipment. Networks with OpenFlow switches are more efficient than networks built on 

the principle of Overlay technology. 

Software has been developed to evaluate the performance of the mobile network, 

which has made it possible to evaluate the cost characteristics of the LTE network, which 

makes it possible to increase the efficiency of the transport network of mobile operators 

The practical significance of the results obtained is as follows: 

The technique of designing the reference segment of the LTE network has been 

improved. This technique minimizes the overhead of building a network. This method 

allows to reduce delays in packet transmission up to two times, depending on the number 

of switches (up to 0.022 ms). 

The simulation models of the reference segment of the LTE network have been 

developed. They allow for comparative analysis of different design decisions in the 

process of network planning. 
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The method of construction of Overlay network of wireless broadband provider has 

been developed. This technique allows for the gradual transition of telecom operators from 

standard network architecture to software-configured networks, saving up to 25% of costs. 

Software has been developed to evaluate the cost characteristics of the LTE 

network, which allows to increase the economic efficiency of the transport network of 

mobile operators by up to 10%. 

The novelty of the work is as follows. 

The method of planning a multilevel reference segment of a mobile network is 

improved by using a mathematical model to evaluate the characteristics of a 

programmable information and control system of a transport segment of a mobile network, 

which, unlike the existing ones, makes it possible to evaluate the required characteristics 

(bandwidth, delay) of each from scales considering the ability to scale and implement 

software-controlled devices. 

For the first time, a method for estimating and improving the reliable characteristics 

of a programmable information management system of a mobile communication network 

has been developed on the basis of a hierarchical model for assessing the reliability of 

hardware and software of information and management systems, which allows to optimize 

the process of network deployment, modernization and increase the reliability of customer 

service networks. 

The cost-effective model for evaluating the cost-effectiveness of the mobile 

operator's network by estimating the total cost of deploying the transport network, taking 

into account the administration costs for the different transport network architectures, 

allows, unlike existing methods, to more accurately estimate the cost of network 

deployment, upgrading and operation. 

Improved information technology of programmable configuration of the 

information-management system of mobile communication, by successive use of the 

method of planning of the multilevel reference segment of the mobile communication 

network, the method of estimation and improvement of reliable characteristics of the 

software-configured information-management system of the mobile communication 

network, model of economic evaluation the efficiency of the carrier's carrier's carrier 
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network makes it possible to increase the efficiency of data transmission to the 

information and communes mobile telecommunication systems due to the serial software 

configuration of the information and control system 

Keywords: information and management system, mobile network, planning, 

information and communication system, transport network, efficiency, bandwidth, 

redundancy. 
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телекомунікації) 
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QAM Quadrature Amplitude Modulation (квадратурна амплітудна 

модуляція) 

TCP Transmission Control Protocol (протокол управління передачею) 

UDP User Datagram Protocol  (протокол дейтаграми користувача) 
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мобільних телекомунікацій) 

Wi-Fi Wireless Fidelity (безпроводова точність, стандарт безпроводових 

мереж сімейства ІЕЕЕ 802.11) 



20 

ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Останні десятиліття характеризуються швидким 

впровадженням 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 набувати 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 порівнянні з попередніми.  

Вимоги до мобільної мережі продовжують рости і на сьогоднішній день. 

Вводяться все більш складні технології використання мобільною мережею, такі як: 

хмарні обчислення, інтернет речі IoT, міжмашинна взаємодія M2M тощо. 

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

побачити з анонсуванням стандарту 5G. 

В децентралізованих системах керування мережею є недоліки які вказують на 

важку адоптацію під сучасні можливості інтернет простору, програмно – керована 

мережа має велику перспективу так як вирішує ряд питань пов’язаних з хмарними 

обчисленнями, M2M та IoT. ЇЇ централізована архітектура допомагає налаштувати ці 

технології 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 забезпечення 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 напрямків виконання цих завдань є перехід до програмно -
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конфігурованих мереж, які є складовою концепції мереж майбутнього, визначення 

та основні положення якої наведені в рекомендації Міжнародного Союзу 

Електрозв’язку Y.3001 від 2012 року. Головною відмінністю програмно-

конфігурованих мереж є здатність до самовідновлення та самоорганізації за рахунок 

підвищення сталості до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів.  

Програмно керовані мережі мають ряд суттєвих недоліків котрі роблять 

використання мережі не ефективним для операторів зв’язку. 

SDN мережа перейняла у своєї централізованої архітектури дуже низьку 

надійність 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 операторів мобільного зв’язку, та побудови інформаційних 

технологій для автоматизації функціональних завдань керування, аналізу й 

оцінювання ефективності автоматизованих систем переробки інформації й 

управління зробить можливим використовувати цю мережу в промисловій 

діяльності операторам мобільних та стаціонарних систем зв’язку. Тому можна 

вважати тему дисертаційної роботи, актуальною.  

Рішенню завдання підвищення ефективності передачі даних в транспортних 

мережах мобільних операторів сучасних телекомунікаційних мереж присвячено 

багато робіт українських та закордонних вчених. Створення методів побудови 

сталих телекомунікаційних 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 науковій літературі на сьогодні 

практично не проаналізовані методи підвищення надійності функціонування 

програмно-конфігурованих мереж, які впливають на якість проектування та 

реалізації мереж операторами телекомунікацій.  
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У зв’язку з цим, на даний час існує необхідність вирішення актуального 

наукового завдання, щодо розробки інформаційної технології програмованого 

конфігурування інформаційно-управляючої системи мобільного зв’язку. 

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

дисертаційної 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 міжнародними 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 авіаційному університеті (НАУ) і 

в який дисертант був виконавцем. Дослідження проведено в межах науково-

дослідних робіт 0116U007996“ Дослідження та розробка моделей, методів і засобів 

від кібератака в інформаційних системах та мережах”. 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного 

авіаційного університету. Впровадження результатів досліджень підтверджуються 

відповідними актами.  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

ефективності 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: 

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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1. Проаналізувати ефективність передачі даних в транспортних мережах 

стільникових операторів сімейства стандартів 3GPP та можливість використання 

інформаційних 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; 

5. Удосконалити інформаційну технологію підвищення ефективності 

керування мережею мобільного зв’язку.  

6. Розробити програмне забезпечення для оцінки ефективності мережі 

мобільного зв’язку. 

7. Провести імітаційне моделювання розроблених методів, моделей та 

технологій. 

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

системах мобільного зв’язку. 

Предмет дослідження – моделі та методи управління інформаційно-

комунікаційними системами мобільного зв’язку. 

Методи дослідження. Проведені дослідження базуються на сучасних методах 

теорії 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 

наступному: 

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 

транспортного сегменту мережі мобільного зв’язку,  що дозволяє виконати 
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оцінювання необхідних характеристик (пропускна здатність, затримка) кожного із 

рівнів з урахуванням можливості масштабування та імплементації програмно-

керованих пристроїв. 

2. Вперше розроблено метод оцінювання та підвищення надійнісних 

характеристик програмованої  інформаційно-управляючої системи мережі 

мобільного зв’язку на базі ієрархічної моделі оцінки надійності апаратних та 

програмних засобів інформаційно-управляючих систем, що дозволяє оптимізувати 

процес розгортання мережі, модернізації 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 розгортання мережі, її модернізації та експлуатації. 

4. Удосконалено інформаційну технологію програмованого конфігурування 

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

існуючих, шляхом послідовного використання методу планування багаторівневого 

опорного сегменту мережі 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 за 

рахунок послідовного програмного конфігурування інформаційно-управляючої 

системи. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному:  

1. Удосконалено методику проектування опорного сегменту мережі LTE. Дана 

методика дозволяє мінімізувати накладні витрати на побудову мережі. Також дана 

методика 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 

широкосмугового доступу. Дана методика дозволяє проводити поступовий перехід 

операторів 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 теоретичні та прикладні результати, за допомогою яких є можливість 

підвищити ефективність передачі даних в транспортних мережах мобільних 

операторів. Формулювання мети та завдань дослідження проводилось спільно з 

науковим керівником. Основні положення і результати дисертаційної роботи 

отримані автором самостійно та опубліковані 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 частини мобільної 

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

програмного забезпечення, [7] –розрахунок вартості розгортання інфраструктури 

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 семінарах: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів 
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та молодих учених "Проблеми 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 конференція " 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 конференція "АВІА-

2015" (Київ, НАУ, 2015-2017р.); Міжнародна науково-практична конференція" 

Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК)" (Київ, НАУ, 2015р., 

2016 р.); Науково-технічна конференція "Проблеми розвитку глобальної системи 

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 

монографії, 13 матеріалів тез доповідей у збірниках наукових праць на науково-

технічних конференціях та симпозіумах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг роботи складає 188 сторінки друкованого тексту, у тому числі містить 29 

рисунки та 12 таблиць. Список використаних джерел на 14 сторінках містить 122 

найменування. 
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ГЛОСАРІЙ 

 

 

Інформаційні технології, ІТ (використовується також загальніший / вищий за 

ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (information and 

communication technologies, ICT) — сукупність методів, виробничих процесів і 

програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, 

зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її 

користувачів. 

За ДСТУ 2392-94: Інформаційна — комунікаційна система, що забезпечує 

збирання, пошук, оброблення та пересилання інформації. 

Мобільний зв'язок (рухомий зв'язок) — зв'язок із застосуванням 

радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може 

вільно переміщатися в межах телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний 

унікальний ідентифікаційний номер мобільної станції. Закон України «Про 

телекомунікації» 

Мобільний (рухомий, бездротовий) зв'язок (мобільні телекомунікації) — 

технології, що дозволяють абонентам залишатись на зв'язку під час руху, вдома, на 

роботі, в транспорті, в роумінгу і на морі. 

Гіпервізор або Монітор віртуальних машин — комп'ютерна програма або 

обладнання процесора, що забезпечує одночасне і паралельне виконання декількох 

віртуальних машин, на кожній з яких виконується власна операційна система, на 

одному фізичному комп'ютері (який зветься хост-машина або хост-комп'ютер, англ. 

host computer). Гіпервізор забезпечує взаємну ізоляцію операційних систем, що 

виконуються на віртуальних машинах, шляхом розділення фізичних та логічних 

пристроїв між декількома віртуальними машинами. 

Транспортна мережа зв'язку (backhaul) - це сукупність всіх ресурсів, що 

виконують функції транспортування в телекомунікаційних мережах. Вона включає 

не тільки системи передачі, а й пов'язані з ним засоби контролю, оперативного 

перемикання, резервування, управління. У стільникового зв'язку, транспортна 
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мережа включає в себе ділянку мережі між опорною мережею оператора і базовою 

станцією. 

Програмно-конфігурована мережа (SDN від англ. Software-defined 

Networking) - мережа передачі даних, в якій рівень управління мережею відділений 

від пристроїв передачі даних і реалізується програмно, одна з форм віртуалізації 

обчислювальних ресурсів. 

Вона же: програмно-орієнтована мережа, централізована.  

Дані передаються відповідно до таблиць маршрутизації, що зберігаються на 

апаратних системах, як і раніше. Але ці таблиці централізовано управляються 

віддаленою системою, у зв'язку з чим адміністратору не потрібно змінювати таблиці 

на кожному комутаторі. В ідеальному випадку всі мережеві компоненти повинні 

управлятися і налаштовуватися в ході однієї операції. Спільна робота компонентів 

програмно обумовленої мережі може бути заснована на стандарті OpenFlow 

(підтримується фондом Open Networking Foundation, ONF). 

Інформаційно-управляюча система (ІУС) - цифрова система контролю або 

управління деяким реальним або фізичним об'єктом.  

Технології 

SAE -  (англ. System Architecture Evolution - Еволюція системної архітектури) 

це архітектура ядра мережі, розроблена консорціумом 3GPP для стандарту 

бездротового зв'язку LTE. 

LTE Long Term Evolution (LTE, англ. Long Term Evolution — 

«довготерміновий розвиток»), маркетингова назва 4G LTE — назва мобільного 

протоколу передавання даних; проект 3GPP, стандарт з вдосконалення UMTS для 

задоволення майбутніх потреб у швидкості. 

SDN- мережа передачі даних, в якій рівень управління мережею відділений від 

пристроїв передачі даних і реалізується програмно, одна з форм віртуалізації 

обчислювальних ресурсів. 
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Операторський клас ISP (Internet Service Provider) – провайдер послуг 

Інтернету, надавач послуг Інтернету, Інтернет-провайдер (від англ. to provide — 

забезпечувати, надавати доступ) — організація, яка надає послуги доступу та 

передачі (інформації) певними інформаційними каналами. 

3GPP – консорціум, який розробляє специфікації для мобільної телефонії.  

Основний напрямок роботи - розробка технічних специфікацій і технічних 

звітів в області мережевих технологій і радіодоступу в мобільних системах. 

Консорціум розробив стандарти: HSPA, LTE, LTE Advanced, 5G. 
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РОЗДІЛ 1  

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ 

СИСТЕМ СУЧАСНИХ СТИЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖ 

 

 

У першому розділі проведено дослідження теоретичних і практичних 

особливостей впровадження і планування мереж стільникового зв’язку стандартів 

3GPP. Було встановлено, що майбутню основу для одержання прибутку операторів 

зв’язку складають стільникові мережі 5-го покоління, які базуються на принципі 

роботи мережі майбутнього, 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 більш гнучкий та більший 

спектр послуг поширення таких напрямів, як інтернет речей, М2М, хмарні сховища, 

керування цими процесами, потребують більш гнучку програмну технологію 

керування. 

Основні недоліки програмно-орієнтованої мережі складаються в вартості 

інфраструктури, так як ця технологія не має промислового стандарту і масового 

промислового виробництва обладнання дуже обмежена.  

Другий недолік має значно нижчі показники  надійності мережі SDN в 

порівнянні з класичною мережею. Цей недолік являє собою класичний недолік 

централізованих мереж.  

Але показники програмно-керованої мережі вищі за класичну, 

децентралізовану, такі як затримка, керованість мережі вища, за рахунок єдиного 

контролера керування. 

Проаналізована ефективність передачі даних в транспортних мережах 

стільникових операторів сімейства стандартів 3GPP та можливість використання 

інформаційних технологій для її підвищення.  

Аналіз дозволив зробити висновки, що централізована (програмно-керована) 

мережа має значно більші показники ефективності, ніж децентралізована мережа. 
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Але програмно-керовані мережі мають недоліки надійнісних характеристик та 

мають велику вартість, що робить їх дуже складними у використанні в промислових 

масштабах для операторів мобільного зв’язку. 

Таким чином обґрунтована необхідність удосконалення інформаційної 

технології ефективності транспортної мережі операторів мобільного зв’язку, яка 

спростить використання 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 оператора мобільного зв’язку. 

 

1.1. Аналіз сучасних стандартів 3GPP 

 

3GPP (3rd Generation Partnership Project) - консорціум, що розробляє основні 

специфікації для операторів мобільного зв’язку.  

Основний напрямок роботи – розробка технічних специфікацій і технічних 

звітів в області мережевих технологій і радіо доступу в мобільних системах.  

Головний стандарт цієї технології на даний час залишається LTE. А точніше 

його більш модифікована версія LTE-Advanced, технічні показники відповідають 

стандарту 4G [1]. 

Технологія LTE пройшла ряд етапів розвитку з часу виходу першого 

стандарту, прийнятого організацією 3GPP, релізу 8. Для наступного поліпшення 

характеристик та розширення можливостей у квітні 2008 року 3GPP розпочав працю 

над наступним десятим релізом. Основним завданням було досягнути відповідності 

технології LTE вимогам, зазначеним у стандарті IMT-Advanced, визначеного для 4G 

Міжнародним союзом електрозв'язку, що дозволило називати LTE технологією 4G 

[2, 3]. 
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1.2.  Дослідження технології LTE 

 

Технологія LTE пережила цілий ряд етапів розвитку з моменту виходу 

первинного стандарту, прийнятого консорціумом 3GPP - так званого 3GPP Релізу 8. 

Для подальшого поліпшення експлуатаційних характеристик і розширення 

можливостей технології в квітні 2008 року консорціум 3GPP почав роботу над 

Релізом 10. Одним із завдань було досягнення повної відповідності технології LTE 

вимогам стандарту IMT-Advanced, встановленого для 4G Міжнародним союзом 

електрозв'язку, що дозволило б з повним правом називати LTE технологією 4G. 

LTE-Advanced передбачає розширення смуги частот, агрегацію (декількох 

смуг, в тому числі не сусідніх) спектра, має розширені можливості багато антенної 

передачі даних MIMO, підтримує функції ретрансляції сигналу LTE, а також 

розгортання гетерогенних мереж (HetNet) [4]. 

Long Term Evolution (LTE) - це стандарт високошвидкісного мобільного 

зв'язку. LTE є наступним за 3G етапом розвитку технології і забезпечує значно вищі 

пікові швидкості. Швидкість в мережах LTE заявлена: 326,4 Мбіт в секунду на 

прийом і 172,8 Мбіт в секунду на віддачу даних. За світовими стандартами 

технологічно доступна максимальна швидкість мережі LTE може досягати 100 

Мбіт/с - downlink (швидкість отримання ) і 50 Мб/с - uplink (швидкість передачі 

даних). Середня швидкість залежить від таких факторів, як близькість до базової 

станції і завантаженість каналу. 

Поряд з пакетною передачею мови основними послугами являються наступні: 

 Передача інтернет файлів ( web - browsing ); 

 Доставка електронної пошти; 

 Мультимедійні повідомлення, в тому числі, мультимедійне мовлення; 

 Потокове відео (streaming); 

 Інтерактивні ігри в реальному часі.  

Радіус дії встановленої базової станції LTE може розрізнятися залежно від 

використовуваних частот, потужності сигналу і радіоумов в кожному окремому 

випадку. Як правило, цей показник становить близько 5 кілометрів, однак при 
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достатньому піднятті антени і потужності сигналу може досягати і понад 40 

кілометрів [5]. 

Пристрої нового покоління з вбудованою підтримкою LTE і сценарій їх 

застосування показаний на рис 1.1.  

. 

Рисунок 1.1 – Пристрої нового покоління з вбудованою підтримкою LTE і 

сценарій їх застосування 

 

В даний час мережі LTE знаходяться в комерційній експлуатації паралельно з 

мережами HSPA. Нова версія технології LTE, також звана LTE-Advanced або реліз 

10, передбачає розширення смуги частот і агрегацію спектра, має розширені 

можливості багатоантенної передачі даних, підтримує функції ретрансляції, а також 

розгортання гетерогенних мереж (HetNet) [6]. 

Експлуатаційні характеристики та функціональні можливості LTE 

відповідають вимогам до технології IMT-Advanced, встановленим Міжнародним 

союзом електрозв'язку (ITU), а в багатьох аспектах перевершують ці вимоги. Таким 

чином, технологія LTE - відмінне рішення для створення мобільних 
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широкосмугових мереж - як для потреб сьогоднішнього дня, так і з перспективою на 

майбутнє [7]. 

 

1.2.1.  Аналіз існуючих методів та стандартів керування опорним 

сегментом мобільної мережі  

 

Управління абонентськими сесіями і послугами в мережах LTE здійснюється 

за допомогою опорної пакетної мережі EPC (Evolved Packet Core).   

Кожна базова станція eNB віддає трафік комутатору за допомогою 

оптоволоконної лінії передачі за стандартом «Gigabit Ethernet 1000 BASE-LX» (IEEE 

802.3z). До комутатора підключаються базові станції [8]. 

Від комутаторів мережевий трафік надходить до маршрутизатора. До одного 

маршрутизатора підключаються комутатори. З'єднання між ними здійснюється за 

допомогою оптоволоконної лінії передачі за стандартом «10 GigabitEthernet 10 

BASE-ER» (IEEE 802.3 ae) [9]. 

Після чого мережевий трафік надходить до мережі EPC LTE. З'єднання між 

маршрутизатором також здійснюється за допомогою оптоволоконної лінії зв'язку за 

стандартом «10 GigabitEthernet 10 BASE-ER» (IEEE 802.3ae). Мережа EPC LTE 

виконує такі функції, як управління мережею, організація абонентської сесії, 

управління послугами, здійснення тарифікації і з’єднання через певні інтерфейси і 

шлюзи з зовнішніми мережами: 2G, 3G, яку не-3GPP, Intrnet, ISDN, IMT. Весь 

мережевий трафік віддається по IP-протоколу [10]. 

Вищевказаний опис архітектури транспортної мережі зображений на схемі 

(рис.1.2). 
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Рисунок 1.2 – Архітектура транспортної мережі 
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Опорний сегмент мобільної мережі: 

• 1000 BASE-LX - стандарт, який використовує одномодове оптичне волокно; 

дальність проходження сигналу без повторювача залежить від типу 

використовуваних прийомопередатчиків і становить від 5 до 60 км. Швидкість 

передачі даних до 1 Гбіт / с; 

• 10 GBASE-ER - стандарт, який використовує одномодове оптичне волокно; 

дальність проходження сигналу до 50 км. Швидкість передачі даних до 10 Гбіт / с 

[11, 13, 14, 15, 16]. 

3GPPЗовнішні мережі

EPC LTE
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агрегації 

Мобільні користувачі

E-UTRAN

Рис.4 - Схема організації зв’язку транспортної мережі
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Рисунок.1.3 Транспортна мережа технології LTE 
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Проаналізовано методи побудови опорного сегменту, такі як планування 

мережі «з нуля», поступова модернізація вже наявних мереж 2G/3G, з 

використанням інфраструктури наявної мережі 3G за рахунок заміни базових 

станцій 3G на LTE, створення єдиного на всю країну оператора LTE та спільне 

будівництво мереж LTE декількома операторами. В даному проекті було прийнято 

рішення будувати мережу «з нуля».  Розглянуто алгоритм планування мереж LTE. 

Важливим аспектом мережі LTE є використання технології MIMO, яка дозволяє 

значно поліпшити спектральну ефективність системи, максимальну швидкість 

передачі даних і ємність мережі [17]. 

Проаналізовано методи планування мобільної мережі LTE. Визначено 

оптимальний метод побудови опорного сегменту мережі. Розроблено алгоритм 

впровадження. Врахована вартість обладнання, розраховано впровадження опорного 

сегменту в об’єкт Київської області, місце Бровари. Розраховано вартість 

мережевого обладнання. Аналіз технології, її особливостей, загальних принципів 

побудови на основі LTE/SAE мережі бездротового зв'язку, а саме проектування 

опорного сегменту для обслуговування великої території. Можливості як 

модернізації, так і побудови мережі з нуля [18]. 

Проведено вибір обладнання для реалізації мережі. Як устаткування 

радіодоступу я пропоную використовувати базову станцію «FlexiMultiradio», яка 

встановлена і функціонує у більш ніж 200 операторів мобільного зв'язку в світі, в 

якості транспортного обладнання мережі радіо доступу [19]. 

Операторів мобільного зв’язку – мається на увазі велике підприємство. 

Під такі критерії поопадають Українські оператори Київстар, Вудофон, 

ЛайфСелл. Або провайдери інтернету Мегаполіса, наприклад [20].  

Постачальник послуг Інтернету (Internet Service Provider, ISP), 

також провайдер послуг Інтернету, надавач послуг Інтернету, Інтернет-

провайдер (to provide — забезпечувати, надавати доступ) — організація, яка надає 

послуги доступу та передачі (інформації) певними інформаційними каналами [21]. 
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1.3. Аналіз технології інформаційно-керованої мережі мобільного зв’язку 

 

Концепція SDN базується на наступних принципах [22]. 

Розділення control plane та data plane. 

В SDN відбувається розділення процесів передачі інформаційного трафіку та 

трафіку управління.  

Єдиний, уніфікований, незалежний від постачальника інтерфейс між рівнем 

управління та рівнем передачі даних. 

Логічне централізоване управління мережею, здійснюване за допомогою 

контролера. 

Програмовість мережі.  

Метою ПКМ є можливість застосовувати програмні додатки, що будуть 

впливати на всю мережу. Ці додатки можуть підвищити надійність мережі шляхом 

надання нових засобів безпеки, покращити маршрутизацію трафіку та процес 

надання пріоритетів, що призводить до кращої якості обслуговування. 

Віртуалізація фізичних ресурсів мережі [23]. 

Для кращого розуміння концепції SDN, необхідно розглянути архітектуру 

традиційних IP-мереж і визначити їх відмінності. 

Концепція SDN передбачає розділення площини трафіку і управління [24]. 

Спрощена архітектура зображена на рис.1.4. В SDN-мережах весь інтелект 

апаратного забезпечення (площина управління) переноситься до єдиного центру – 

контролера. Таким чином, SDN-комутатори – прості пристрої, єдиною функцією 

яких є комутація і передача даних (функція площини трафіку).  

Робота контролера може бути частково чи повністю автоматизована завдяки 

програмним додаткам, що самостійно керують мережевими ресурсами. Контролер 

приймає всі рішення, базуючись на повному баченні мережі і застосовує їх 

одночасно до усіх пристроїв мережі. Наприклад, при надходженні великого потоку 

трафіку, правил маршрутизації якого комутатор не знає, контролер приймає рішення 

один раз для усіх пристроїв; в традиційній мережі кожен пристрій має здійснювати 

маршрутизацію окремо. Сигнальна інформація надходить до нього по окремим 
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каналам, ізольованим (часто фізично) від каналів передачі даних. Все це покращує 

ефективність роботи мережі і збільшує швидкість обробки даних, особливо для 

великих об’ємів трафіку. 

 

Рисунок 1.4 – Спрощена архітектура SDN-мережі 

 

Реалізація концепції SDN на практиці дозволить операторам ISP (Internet 

Service Provider) отримати незалежний від виробників обладнання можливість 

контролювати мережу зі статичного місця, ця маніпуляція спростить її 

експлуатацію. Що важливо для конфігурування мережі, яке спроститься, і 

адміністраторам не доведеться вводити сотні рядків коду окремо для різних 

комутаторів або маршрутизаторів. Характеристики мережі можна буде оперативно 

змінювати в режимі реального часу, відповідно, терміни впровадження нових 

додатків і сервісів значно скоротяться [25]. 
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1.3.1. Програмно-керована інформаційно-управляюча система мобільного 

зв’язку 

 

Інфраструктурний рівень, що являє собою набір мережевих пристроїв 

(комутаторів і каналів передачі даних);  

рівень управління, що включає в себе мережеву операційну систему, яка 

забезпечує додаткам мережеві сервіси, і програмний інтерфейс для управління 

мережевими пристроями і мережею;  

рівень мережевих додатків для гнучкого та ефективного управління мережею; 

рівень мережевих додатків SDN дозволить програмувати мережу як єдине 

ціле, а адміністраторам не доведеться займатися окремими пристроями. Він 

зв’язаний з контролером інтерфейсом API (Application Programming Interface) - 

прикладним програмним інтерфейсом, що широко використовується програмістами, 

а тому спрощує написання ПЗ для контролера.  

На рівні управління функціонує контролер з встановленою на нього 

мережевою ОС. Контролер характеризується повним баченням мережі, що дозволяє 

роздавати пристроям мережі інструкції по обробці трафіку тощо. 

На рівні інфраструктури знаходяться прості пристрої, яким не потрібно 

працювати з сотнями протоколів, треба виконувати інструкції контролера, тобто, 

вони можуть бути нескладними і недорогими.  

Аналіз можливостей технології програмно-керованої мережі 

Така концепція побудови комп’ютерної мережі надає цілий ряд можливостей, 

більшість яких неможливо реалізувати при використанні традиційної архітектури. 

Далі проведено аналіз основних можливостей, які надає концепція програмно-

конфігурованих мереж. 

 Централізоване управління ресурсами мережі.  

 Уніфікація управління.  

 Програмування додатків API. 

 Розширення можливостей обладнання. 

 Маршрутизація в SDN. Підвищення швидкості передачі.  
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 Віртуальні мережі SDN.  

 Засоби безпеки.  

 Динамічна переконфігурація. 

 Можливість проводити будь-які експерименти на окремій віртуальній 

мережі, використовуючи обладнання, що обслуговує основну мережу, не 

порушуючи її роботу [28]. 

• Можливість організації нових послуг, оскільки знімаються фізичні 

обмеження, що накладаються обмеженим числом виробників обладнання. 

Зручність централізованого управління ресурсами мережі від класичної. 

В традиційній архітектурі рівень управління (control plane), до якого 

відноситься процес маршрутизації, та рівень передачі даних (data plane), що 

відповідає за пересилку пакетів з одного інтерфейсу на інший, поєднані в одному 

пристрої. SDN передбачає передачу функцій управління серверу – контролеру, 

таким чином замінюючи розподілену модель маршрутизації на централізовану. 

Переваги централізованого управління: конфігурація мережі зберігається в одному 

місці, зручно керувати одразу всією мережею, легко доповнювати мережу новим 

обладнанням. 

Уніфікація управління. 

Розробники комутаторів можуть вільно реалізовувати внутрішній склад 

комутаторів, але процедура перегляду пакетів і семантика інструкцій повинні бути 

для всіх однаковими. 

Зв'язок між мережевими пристроями і контролером SDN забезпечується за 

допомогою мережевих протоколів, які можуть бути як відкритими, так і 

пропрієтарними. Відкриті і основані на стандартах протоколи дозволяють 

взаємодіяти різним виробникам мережевого обладнання між собою, збільшуючи 

вибір для замовника. 

Програмування додатків API. 
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SDN дозволяє перетворити розробку і конфігурування мережі в задачу 

програмування. Відповідно і процес керування мережею, що включає в себе 

створення маршрутів, є програмуванням мережі в цілому [29]. 

До цих пір налаштування мережевих пристроїв відбувалося переважно через 

командний рядок чи Web-інтерфейс. Але ці інструменти обмежені оболонкою 

програмування, яку пропонує виробник. При наявності API можна використовувати 

більш широкий набір інструментів програмування, а також створювати програми не 

тільки для налаштування мережевих пристроїв, але і для програмування мережевого 

середовища. Одним із прикладів такого підходу є анонсування компанією Cisco 

Open Network Environment (ONE), в рамках якої було представлено декілька 

бібліотек API для своїх основних ОС: IOS, IOS XR і NX-OS. Використовуючи ці 

API, замовники можуть розробляти свої власні програми, які встановлюються 

безпосередньо на пристроях чи запускаються дистанційно. Подібні можливості 

пропонують інші виробники: Juniper (інтерфейс XML API) чи F5 Networks (API-

інтерфейс iControl) [26, 27, 30, 1, 2]. 

Розширення можливостей обладнання. 

Завдяки правильному налаштуванню таблиць потоків, один і той же Openflow-

комутатор працює одночасно як традиційний комутатор, як маршрутизатор і як 

фаєрвол. Приклади таблиць потоків для різних режимів роботи зображені у 

таблицях 1.1.-1.4. 

Таблиця 1.1 

Таблиця потоків в режимі комутатора 

MAC 

Source 

MAC 

Destination 

IP 

Source 

IP 

Destina

tion 

TCP 

Source 

Port 

TCP 

Destination 

Port 

Action 

- 0c:84:dc:06:33:7d - - - - Port 5 
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Таблиця 1.2 

Таблиця потоків в режимі маршрутизатора 

MAC 

Source 

MAC 

Destination 

IP 

Source 

IP 

Destination 

TCP 

Source 

Port 

TCP 

Destination 

Port 

Action 

- - - 192.168.0.1 - - Port 2 

 

Таблиця 1.3 

Таблиця потоків в режимі фаєрвола 

MAC 

Source 

MAC 

Destination 

IP 

Source 

IP 

Destination 

TCP 

Source 

Port 

TCP 

Destination 

Port 

Action 

- - - - - 23 Drop 

 

Таблиця 1.4 

Таблиця маршрутизації OpenFlow-комутатора  

(маршрутизація за декількома критеріями) 

MAC 

Source 

MAC 

Destinatio

n 

IP 

Source 

IP 

Destination 

TCP 

Source 

Port 

TCP 

Destinatio

n 

Port 

Action 

0c:84:dc: 

06:33:7d 

0d:f4:ca: 

a0:17:61 

192.168.0.

1 

192.168.0.4

5 
21 990 Port 7 

 

1.3.2. Технології  програмно-конфігурованої інформаційно-управляючої 

системи мобільного зв’язку 

 

Підвищення пропускної здатності за рахунок покращеної маршрутизації в 

SDN мережі. 
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В SDN суттєво спрощується процес створення маршрутів. В сучасних мережах 

робоча топологія визначається спільно всіма пристроями, в SDN – це здійснює 

програма моделювання мережі з заданими параметрами.  

Розділення рівнів керування (Control Plane) і передачі даних позбавляє 

комутатори і маршрутизатори від значної частини обчислюваного навантаження. 

Все, що від них потрібно, це максимально швидко пересилати пакети з одного порту 

на інший згідно таблиці маршрутизації, що надається ззовні контролером мережі.  

Контролер, замість побудови маршруту для кожного пакету, як це 

передбачено в традиційній мережі, приймає рішення один раз, а потім передає всі 

однотипні пакети потоком по готовому маршруту, поки не зміниться стан мережі чи 

характер трафіку. Замість розрахунку маршруту для кожного пакета 

використовується принцип потоків даних, в маршрутизацію яких не потрібно 

вносити змін. Це означає, вони будуть оброблюватися на максимально можливій 

швидкості [31]. 

Також відбувається збільшення коефіцієнту використання каналу шляхом 

більш раціонального використання обладнання. 

Віртуалізація фізичних можливостей обладнання в мережі SDN. 

Під віртуалізацією мається на увазі ізоляція трафіку – мультиплексування 

кількох потоків даних з різними характеристиками з однієї логічної мережі, яка 

може розділяти єдину фізичну мережу з іншими логічними мережами або 

мережевими зрізами (network slices). Кожен такий зріз може використовувати свою 

адресацію, свої алгоритми маршрутизації, управління якістю сервісів і т. д. 

На основі фізичної мережі ми можемо побудувати декілька логічних мереж, 

що будуть ізольовані одна від одної. Це дає змогу проводити експерименти над 

мережею, не порушуючи роботи основної мережі. Завдяки цьому ми можемо 

тестувати нові мережеві налаштування перед введенням їх до експлуатації [32]. 

Динамічна реконфігурація. 

Розглянемо в якості прикладу реконфігурацію мережі у випадку «падіння» 

каналу між деякими вузлами мережі. В традиційній моделі мережа перейде в новий 

стан внаслідок того, що маршрутизатор повідомить своїм сусідам про дану подію. 
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Маршрутизатори займуться розробкою нових маршрутів і інформація про нову 

топологію буде розповсюджена сусіднім маршрутизаторам. Це займе деякий час.  

У випадку використання керуючого центру розрахунок нової топології виконується 

на основі знання всієї мережі. Ми також можемо задати необхідну топологію 

наступного стану. Оскільки створення нової топології – обчислюваний процес, то 

він може бути виконаний набагато швидше [33]. 

Дослідження архітектури Open Virtual Switch мережі SDN. 

Overlay мережі SDN – це програмний спосіб реалізації SDN-мережі, 

заснований на використанні програмних комутаторів (наприклад Open vSwitch), що 

встановлюються на віртуальні машини (ВМ). На програмних комутаторах 

налаштовується комутація між віртуальними портами і відповідність віртуальних та 

фізичних портів, а вже фізичні порти зв'язуються між собою тунелями. Спрощена 

архітектура Overlay SDN-мереж зображена на рис. 1.5. 

 

Віртуальна 

машина

SDN-контролер

OpenVirtualSwichВіртуальна 

машина

OpenVirtualSwichВіртуальна

 машина

Віртуальна 

машина

Гіпервізор

Гіпервізор

Фізична 

мережа

 

Рисунок 1.5 – Оverlay мережа SDN 

 

Отже, Overlay мережа SDN  складається з компонентів. 

SDN-контролер – центральний елемент управління мережею. Контролер 

представляє собою  сервер з встановленою на нього мережевою операційною 

системою. На даний момент існує широке різноманіття рішень для мережевої ОС 

контролера, багато з яких є програмними продуктами з відкритими програмними 

кодами (open source). Серед них можна зазначити такі контролери: NOX, Beacon, 
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Floodlight, POX,  Cisco ONE Controller, Nicira NVP Controller, HP SDN Controller та 

десятки інших [34]. 

Гіпервізор – система для встановлення на нього декількох  гостьових ОС і їх 

паралельне виконання. Гіпервізор також забезпечує ізоляцію операційних систем 

одну від одної, розділення ресурсів між різними запущеними ОС і керування 

ресурсами. Для мережі необхідно застосовувати гіпервізор першого типу, адже він 

працює безпосередньо на обладнанні і тому продуктивніший. Прикладами таких 

гіпервізорів є VMware ESX/ESXi, Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V тощо. 

Програмний комутатор – програмне забезпечення, що виконує комутацію 

віртуальних портів та забезпечує відповідність віртуальних портів фізичним. 

Програмний комутатор має виконувати всі функції сучасних фізичних комутаторів 

та мати можливість спілкуватись з контролером за допомогою протоколу OpenFlow. 

Прикладом такого віртуального комутатора є Open vSwitch. 

Протоколи тунелювання.  

Тунелювання в комп'ютерних мережах - процес, в ході якого створюється 

захищене логічне з'єднання між двома кінцевими точками за допомогою 

інкапсуляції різних протоколів. Для створення тунелів в Overlay мережах 

використовують протоколи VXLAN, NVGRE та STT. 

Фізична інфраструктура – в якості фізичної інфраструктури для побудови 

мережі може виступати будь-яка існуюча IP-мережа не залежно від підтримки нею 

протоколу OpenFlow. 

Дослідження технології керування мобільною мережею OpenFlov.  

OpenFlow – протокол управління процесом обробки даних, що передаються по 

мережі передачі даних маршрутизаторами і комутаторами, який реалізує технологію 

програмно-конфігурованої мережі [35]. 

Для взаємодії між рівнем контролю та рівнем інфраструктури використовують 

протокол OpenFlow. Протокол використовується для управління мережевими 

комутаторами і маршрутизаторами з контролера мережі. Це управління замінює або 

доповнює працюючу на комутаторі (маршрутизаторі) вбудовану програму, що 

здійснює побудову маршруту, створення карти комутації і т. д. Контролер 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=VMware_ESX&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Citrix_XenServer
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Hyper-V&action=edit&redlink=1
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використовується для управління таблицями потоків комутаторів, на підставі яких 

приймається рішення про передачу прийнятого пакета на конкретний порт 

комутатора. Таким чином в мережі формуються прямі мережеві з'єднання з 

мінімальними затримками передачі даних і необхідними параметрами. 

Пристрій OpenFlow складається, як мінімум, з трьох компонент: 

 таблиця потоків (flow table); 

 безпечний канал (secure channel); 

 власне протокол OpenFlow.  

В архітектурі SDN можна виділити три рівні (рис. .1.5): 

 інфраструктурний рівень, що надає набір мережевих пристроїв (комутаторів 

і каналів передачі даних); 

 рівень управління, що включає в себе мережеву операційну систему, яка 

забезпечує додаткам мережеві сервіси та програмний інтерфейс для управління 

мережевими пристроями і мережею; 

 рівень мережевих додатків для гнучкого й ефективного управління мережею. 

Найбільш перспективним і активно розвиненим стандартом для SDN є 

OpenFlow (OpenFlow версія 1.3) - відкритий стандарт, в якому описуються вимоги, 

що пред'являються до комутатора, що підтримує протокол OpenFlow для 

віддаленого управління [36]. 

За допомогою сучасних маршрутизаторів зазвичай вирішуються дві основні 

задачі: передача даних (forwarding) - просування пакета від вхідного порту на 

певний вихідний порт та управління даними - обробка пакету і прийняття рішення 

про те, куди його передавати далі, на основі поточного стану маршрутизатора. Це 

відповідає рівню передачі даних, на якому зібрані кошти передачі (лінії зв'язку, 

каналоутворювального обладнання, маршрутизатори, комутатори), і рівню 

управління станами засобів передачі даних (рис. 1.6). Розвиток маршрутизаторів 

досі йшов шляхом зближення цих рівнів, проте з ухилом на передачу (апаратне 

прискорення, вдосконалення ПО і впровадження нових функціональних 

можливостей для збільшення швидкості прийняття рішення по маршрутизації 

кожного пакета), тоді як рівень управління залишався досить примітивним і 
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спирався на складні розподілені алгоритми маршрутизації і хитромудрі інструкції 

по конфігурації і налаштування мережі. Зрозуміло, ПО маршрутизаторів, що 

реалізує рівень управління, було пропрієтарним і закритим [37]. 

 

Рисунок. 1.6 –Традиційні мережі і SDN 

Згідно зі специфікацією 1.3 стандарту OpenFlow, взаємодія контролера з 

комутатором здійснюється за допомогою протоколу OpenFlow - кожен комутатор 

повинен містити одну або більше таблиць потоків (flow tables), групову таблицю 

(group table) і підтримувати канал (OpenFlow channel) для зв'язку з віддаленим 

контролером - сервером. Специфікація не регламентує архітектуру контролера і API 

для його додатків. Кожна таблиця потоків в комутаторі містить набір записів (flow 

entries) про потоках або правила. Кожен такий запис складається з полів-ознак 

(match fields), лічильників (counters) і набору інструкцій (instructions). 

Механізм роботи комутатора OpenFlow досить простий. У кожного пакету, що 

прийшов, «вирізується» заголовок (бітовий рядок певної довжини). Для цього 

бітового рядка в таблицях потоків, починаючи з першої, шукається правило, у якого 

поле ознак найближче відповідає (збігається) заголовку пакета. При наявності збігу, 

над пакетом і його заголовком виконуються перетворення, які визначаються 

набором інструкцій, зазначених в знайденому правилі. Інструкції, асоційовані з 

https://www.osp.ru/FileStorage/ARTICLE/Otkrytye_sistemy._SUBD/2012-11/09_12/13133280/Otkrytye_sistemy._SUBD_2a_(3458).png
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кожним записом таблиці, описують дії, пов'язані з пересилкою пакета, 

модифікацією його заголовка, обробкою в таблиці груп, обробкою в конвеєрі і 

пересиланням пакета на певний порт комутатора. Інструкції конвеєра обробки 

дозволяють пересилати пакети в наступні таблиці для подальшої обробки і у вигляді 

метаданих передавати інформацію між таблицями. Інструкції також визначають 

правила модифікації лічильників, які можуть бути використані для збору 

різноманітної статистики. 

Якщо потрібного правила в першій таблиці не виявлено, то пакет 

інкапсулюєтся і відправляється контролеру, який формує відповідне правило для 

пакетів даного типу і встановлює його на комутаторі (або на наборі керованих їм 

комутаторів), або пакет може бути скинутий (в залежності від конфігурації 

комутатора) . 

Запис про потік може наказувати переслати пакет в певний порт (звичайний 

фізичний порт або віртуальний, призначений комутатором, або зарезервований 

віртуальний порт, встановлений специфікацією протоколу). Зарезервовані 

віртуальні порти можуть визначати загальні дії пересилання: відправка контролера, 

широковещальна (лавинна) розсилка, пересилання без OpenFlow. Віртуальні порти, 

певні комутатором, можуть точно визначати групи агрегування каналів, тунелі або 

інтерфейси зі зворотним зв'язком. 

Записи про потоки можуть також вказувати на групи, в яких визначається 

додаткова обробка. Групи є наборами дій для широкомовної розсилки, а також 

набори дій пересилання з більш складною семантикою, наприклад швидка зміна 

маршруту або агрегування каналів. Механізм груп дозволяє ефективно змінювати 

загальні вихідні дії для потоків. Таблиця груп містить записи про групи, що містять 

список контейнерів дій зі спеціальною семантикою, що залежить від типу групи. Дії 

в одному або декількох контейнерах дій застосовуються до пакетів, що 

відправляються в групу. 

Розробники комутаторів можуть бути вільні у реалізації їх внутрішньої 

начинки, однак процедура перегляду пакетів і семантика інструкцій повинні бути 

для всіх однакові. Наприклад, в той час як потік може використовувати всі групи 
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для пересилки в деякий безліч портів, розробник комутатора може вибрати для 

реалізації цього єдину бітову маску всередині апаратної таблиці маршрутизації. 

Інший приклад - це процедура перегляду таблиць: конвеєр фізично може бути 

реалізований за допомогою різної кількості апаратних таблиць. Установка, 

оновлення та видалення правил в таблицях потоків комутатора здійснюються 

контролером. Правила можуть встановлюватися реактивно (у відповідь на що 

прийшли пакети) або проактивно (заздалегідь, до приходу пакетів). 

Управління даними в OpenFlow здійснюється не на рівні окремих пакетів, а на 

рівні їх потоків. Правило в комутаторі OpenFlow встановлюється за участю 

контролера тільки для першого пакету, а потім всі інші пакети потоку його 

використовують. 

Наявні на сьогоднішній день фізичні комутатори SDN відповідають поки 

специфікації OpenFlow 1.0 і містять тільки одну таблицю потоків. 

Протокол OpenFlow. 

Ідея SDN про створення уніфікованого, незалежного від виробника 

мережевого устаткування, програмно-керованого інтерфейсу між контролером і 

транспортним середовищем мережі знайшла відображення в протоколі OpenFlow, 

що дозволяє користувачам самим визначати і контролювати, хто з ким, за яких умов 

і з якою якістю може взаємодіяти в Мережі. Протокол підтримує три типи 

повідомлень: контролер-комутатор, асинхронні і симетричні. 

Повідомлення типу контролер-комутатор ініціюються контролером і 

використовуються для безпосереднього управління та стеження за станом 

комутатора. Повідомлення цього типу можуть використовуватися контролером для 

установки параметрів конфігурації комутатора, для збору статистики, для 

додавання, видалення і модифікації записів в таблицях потоків. 

Асинхронні повідомлення ініціюються комутатором для оповіщення 

контролера про мережеві події (прибуття пакетів або видаленні запису з таблиці по 

тайм-ауту) і зміни стану комутатора або помилки. 

Симетричні повідомлення можуть ініціюватися комутатором або контролером 

без запиту і використовуються при встановленні з'єднання, а також при вимірюванні 
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затримок, пропускної здатності з'єднання контролер-комутатор або для перевірки 

живучості з'єднання [38]. 

Дослідження можливостей віртуального комутатора Open vSwitch 

Open vSwitch – реалізація розподіленого віртуального комутатора. Основна 

мета Open vSwitch – забезпечення комутації для віртуалізованих апаратних 

середовищ, при цьому підтримуючи велику кількість протоколів і стандартів, що 

використовуються в комп’ютерних мережах. Цей продукт має відкриті програмні 

коди, що розповсюджуються під  ліцензією Apache 2.0. Причиною використання 

саме Open vSwitch в якості програмного комутатора для SDN-мереж є підтримка 

ним протоколу OpenFlow. 

Основні можливості Open vSwitch представлені на рис 1.7. 

 

 

Рисунок 1.7– Можливості Open vSwitch 

 

Open vSwitch розроблений для забезпечення ефективної мережевої 

автоматизації шляхом використання програмних розширень, при цьому 



51 

використовуючи і стандартні протоколи, і інтерфейси управління, включаючи 

NetFlow, sFlow, SPAN, RSPAN, CLI тощо. На додачу, Open vSwitch підтримує 

розподілення на кількох фізичних серверах. Таким чином, можливе створення 

кросс-серверних  програмних комутаторів, які працюють незалежно від нижчого 

інфраструктурного рівня. 

Open vSwitch може працювати в режимі програмно-керованого комутатора, 

що працює всередині віртуальної машини; або як рівень контролю для управління 

керованими апаратними комутаторами. 

Open vSwitch має таку функціональність: 

1. Моніторинг трафіку та контроль взаємодії між віртуальними машинами, 

використовуючи протоколи NetFlow, sFlow, SPAN і RSPAN. 

2. Протокол Link Aggregation Control Protocol  (LACP) (IEEE 802.1AX-2008) — 

протокол, призначений для об’єднання кількох фізичних каналів в один логічний. 

3. Підтримка стандарту 802.1Q VLAN з транкінгом. 

4. Агрегація мережевих адаптерів з розподілом навантаження. 

5. Підтримка протоколу OpenFlow. 

6. Протоколи тунелювання GRE, VXLAN, STT. 

7. Сумісність з програмним мостом (Ethernet Bridge) в ядрі Linux. 

8. Варіанти управління передачі мережевих пакетів на рівні ядра і 

користувача. 

9. Пріоритезація трафіку (QoS). 

10. Протоколи для автоматичного видалення петель комутації з топології 

мережі STP (IEEE 802.1D-1998) і RSTP (IEEE 802.1D-2004). 

11. Повна підтримка протоколів третього мережевого рівня (включаючи NAT). 

12. Керуючі інтерфейси (CLI, SNMP, NETCONF). 

13. Аутентифікація 802.1x / RADIUS. 

14. Підтримка апаратного прискорення (VMDQ). 

15. Підтримка IPv6. 

16. Підтримка каскадних таблиць маршрутизації з можливістю кешування 

потоків. 

http://xgu.ru/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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17. Абстракція рівня маршрутизації для полегшення імпортування до нових 

програмних та апаратних платформ. 

Вище перелічено більшість функцій Open vSwitch, але цей програмний 

комутатор все ще розробляється і розширює свої можливості. Але вже зараз Open 

vSwitch має достатню функціональність, щоб виконувати роль OpenFlow 

комутаторів в ПКМ [40]. 

 

1.4. Недоліки технологій керування мобільною мережею 

 

1.4.1. Дослідження проблематики методів керування SDN та IP 

 

Засоби безпеки технології SDN 

Технологія SDN має певні проблеми з безпекою, про які буде описано нижче. 

Тим не менш вона дозволяє реалізувати нові сервіси захисту, які будуть працювати 

на рівні контролера і оперативно змінюватимуть конфігурацію мережі у випадку 

зовнішніх атак чи внутрішнього порушення політики безпеки. Одним з прикладів 

продуктів захисту є проект з відкритими кодами OpenFlowSec.org по розробці 

рішень, що дозволяють реалізувати деякі захисні сервіси при використанні SDN. В 

рамках цього проекту створено як мінімум три продукти, які дають користувачам 

контролера з відкритими кодами NOX можливість реалізувати деякі сервіси 

безпеки: 

1. Інструмент Security Enhanced Floodlight – додатковий модуль для 

контролера, що дозволяє перевіряти коректність здійснення керування потоками 

інформації з точки зору безпеки. Він також може блокувати з'єднання, що 

порушують заздалегідь визначену політику безпеки.  

2. Security Actuator – забезпечує реагування на зовнішні атаки і перебудовує 

SDN-мережу так, щоб локалізувати напад і заблокувати заражені комп'ютери.  

3. OpenFlow BotHunter – збирає інформацію про роботу, виявляє заражені 

вузли, а також перенаправляє шкідливу діяльність на спеціальні пастки, що 

фіксують дії нападників і аналізують їх активність. 
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Компанією Radware запропоновано програму DefenseFlow, розроблену для 

захисту від DDoS-атак (Distributed Denial of Service). Керуючись вказівками 

контролера, OpenFlow-комутатор збирає статистику мережевого трафіка. 

DefenseFlow вивчає трафік на предмет аномального поводження мережі, типового 

для DDoS-атак. У випадку знаходження аномальної активності, контролер 

інструктує комутатори яким чином фільтрувати підозрілі потоки. Таким чином 

відсіюється тільки шкідливий трафік. 

Схожі засоби безпеки можуть бути реалізовані і для інших контролерів, або 

бути портованими на них [5]. З одного боку SDN відкриває зловмисникам нові цілі 

для нападу і зловживання, а з іншого боку надає нові можливості по створенню 

сервісів інформаційної безпеки.  

Помилка програмуванні додатків API 

Помилка в програмуванні контролера може привести до серйозних проблем на 

всій мережі, яку він обслуговує. Приклад: кілька одночасно працюючих програм 

будуть конкурувати за мережеві ресурси, при великому навантаженні може 

виникнути ситуація, коли одна програма монополізує їх, через що інші програми 

перестануть функціонувати. 

Можливе рішення: 

Використання тільки перевірених додатків і їх комбінацій. 

Проведення тестування нових програм на віртуальній мережі перед введенням 

їх в експлуатацію. 

Затримка при отриманні інформації контролером про вихід з ладу або 

завантаженість каналу. 

Протокол IP орієнтований на те, щоб маршрутизатори самостійно стежили за 

навантаженням і працездатністю пов'язаних з пристроєм каналів, а в SDN станом 

мережі стежить контролер, який отримує дані про вихід з ладу каналів і їх 

завантаженості «з боку», тобто затримка в отриманні інформації і прийнятті 

рішення. Це не сприяє збільшенню надійності. 

Складність побудови мережі, що має більше одного власника через 

неможливість ділити між собою функції одного контролера. 
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Два оператори не зможуть ділити між собою функції одного контролера, тому 

надійну програмно-конфігуровану мережу можна побудувати тільки, якщо вся 

мережа має одного власника. Відзначимо, що складність виникає тільки в разі 

використання одного логічного контролера. 

Можливим вирішенням цієї проблеми є віртуалізація і ізоляція трафіку двох 

провайдерів на рівні VLAN. Така мережа, однак є більш складною для управління і 

налаштування, через необхідність застосування алгоритмів для такого розподілу 

мережевих ресурсів, задовольнить потреби обох операторів ISP. 

Нетехнологічні проблеми 

Необхідність перебудови існуючих мереж. 

Необхідність перекваліфікації адміністраторів мереж. 

Мала кількість «чистих» OpenFlow - комутаторів на ринку. В основному, 

OpenFlow присутній в мережевому обладнанні тільки як додаткова 

функціональність. Це призводить до подорожчання устаткування, а, отже, на 

впровадження програмно-конфігурованої мережі необхідні великі грошові витрати. 

Невелика кількість програм для контролера з відкритим програмним кодом. 

Всі ці проблеми будуть усунені з тим, хоча компанії з великими фінансовими 

можливостями і кваліфікованими фахівцями вже зараз можуть вирішити їх [5,7]. 

Вихід з ладу контролера 

Найбільш очевидний недолік SDN випливає з її централізованості - при виході 

з ладу контролера зупиниться вся мережа. Це може бути викликано зовнішнім 

втручанням (адже контролер буде вразливою точкою мережі і може стати метою 

спрямованих атак) або внутрішніми несправностями (фізичними ушкодженнями, 

нестачею обладнання) [2,3]. 

Цю проблему можна вирішити: 

1. Резервування контролера. Запасний контролер повинен постійно працювати 

в «Холостому» режимі для можливості заміни основного контролера. Інший варіант, 

якщо функціональність буде поділена між контролерами. Якщо контролери 

рознесені географічно, то кожен з них буде відповідати за ту частину мережі, 
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затримка якої менше. При цьому кожен з контролерів повинен бути готовий 

прийняти всю функціональність на себе в разі збою. 

 2. Побудова гібридної мережі «SDN + традиційна мережа». Тоді в разі виходу 

з ладу центрального елемента управління, комутатори переходять в автономний 

режим обчислення маршрутів і починають працювати за старою технологією - хоч і 

повільніше, але без розриву з'єднання. 

3. Застосуванням нових програмних засобів безпеки, що захищають контролер 

від зовнішніх атак. Приклади таких засобів наведені вище. 

Недоліки технології SDN, і рекомендації щодо їх усунення. 

З кожним роком обсяг використовуваного інтернет-трафіку все більше, 

ростуть і запити оператора, пов'язані з динамікою рішень в інтернет просторі, як в 

проводах, так і по повітрю, а концепція SDN є на сьогоднішній день найкращим 

рішенням для проблеми обсягу переданих гігабайтів так і динамікою тонких 

налаштувань операторів мобільного та стаціонарного інтернет індустрії. Тому 

модернізація обладнання необхідна. SDN - мережі мають переваги перед 

традиційними мережами - це собівартість, обладнання та комплектуючі, ПЗ, 

управління, можливість запуску сервісів. 

Але, SDN і SDR технології нові, не дивлячись на свою сучасність, і потенціал, 

що конфігуруються, мережі досить сирі, тому працювати в цьому напрямку ще 

багато. Але тим не менш, не одне бажання змушує працювати в цьому напрямку, 

розуміння того, що в подальшому без нових рішень не можливо буде перейти на 

більш сучасні версії інтернет послуг, є достатньою мотивацією, яка дозволяє 

працювати в цьому векторі. 

Деякі недоліки концепції SDN, пов'язані з новизною питання централізованого 

управління мережами, тому кількість цих недоліків з часом стане набагато меншою. 

Фахівці Нewlet-Packard, вважають, що ПКМ зовсім не має недоліків, так як 

технологія, яка допоможе забезпечити безвідмовність і безпеку концепції SDN вже 

існує, її треба тільки застосувати [42]. 

Одним із прикладів продуктів захисту є проект з відкритими кодами. 

OpenFlowSec.org по розробці рішень, що дозволяють реалізувати деякі захисні 
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сервіси при використанні SDN. В рамках цього проекту створено як мінімум три 

продукти, які дають користувачам контролера з відкритими кодами NOX 

можливість реалізувати деякі сервіси безпеки: 

1. Інструмент Security Enhanced Floodlight - додатковий модуль для 

контролера, дозволяє перевіряти коректність здійснення управління потоками 

інформації з точки зору безпеки. Він також може блокувати з'єднання, що 

порушують заздалегідь визначену політику безпеки. 

 2. Security Actuator - забезпечує реагування на зовнішні атаки і перебудовує 

SDN-мережу так, щоб локалізувати напад і заблокувати заражені комп'ютери. 

3. OpenFlow BotHunter - збирає інформацію про роботу, проявляє заражені 

вузли, а також перенаправляє шкідливу діяльність на спеціальні пастки, здатні 

фіксувати дії нападників і аналізують їх активність. 

Компанією Radware запропонована програма DefenseFlow, розроблену для 

захисту від DDoS-атак (Distributed Denial of Service). Керуючись вказівками 

контролера, OpenFlow-комутатор збирає статистику мережевого трафіку. 

DefenseFlow вивчає трафік на предмет аномальної поведінки мережі, типового для 

DDoS-атак. У разі знаходження аномальної активності, контролер інструктує 

комутатори яким чином фільтрувати підозрілі потоки. Таким чином відсіюється 

тільки шкідливий трафік. 

Схожі заходи безпеки можуть бути реалізовані і для інших контролерів, або 

бути перенесені на них [43]. З одного боку, SDN відкриває зловмисникам нові цілі 

для нападу і зловживання, а з іншого боку надає нові можливості по створенню 

сервісів інформаційної безпеки. 

 

 

 

1.5. Підвищення ефективності передачі даних в інформаційно-

комунікаційних системах мобільного зв’язку за рахунок програмного 

конфігурування інформаційно–управляючої системи 
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Дослідження в галузі телекомунікацій у вигляді інформаційно-керуючих 

систем дає нам можливість підвищити показники системи. 

Для вирішення цієї проблеми, необхідно врахувати три основні фактори  – 

надійністні показники об’єкта, та розробити метод планування, з урахуванням 

вартості надійності та вартості об’єкта. 

Для досягнення поставленої мети, а саме, «Підвищення ефективності передачі 

даних в інформаційно – комунікаційних системах мобільного зв’язку. Треба 

розробити: 

• удосконалений метод планування опорного сегменту мережі мобільного 

зв’язку за рахунок оцінки пропускної здатності радіопідмережі, побудови 

ієрархічної структури рівнів мережі, оцінки необхідних ємностей кожного із рівнів з 

урахуванням можливості масштабування та імплементації програмно-керованих 

пристроїв, виборі обладнання з урахуванням визначених обмежень, оцінці вартості 

та ефективності побудованих мереж, що дозволило підвищити ефективність 

планування фінансових витрат на побудови опорного сегменту мобільної мережі 

зв’язку та проводити її оптимізацію у відповідності до представлених вимог [43]; 

• метод оцінки та підвищення надійнісних характеристик програмно-

конфігурованого сегменту мереж 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 до 

процесу розгортання системи та її модернізації, керувати процесом якості 

передавання інформації та оптимально резервувати, розподілити  та визначати 

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

яка дозволяє підвищити надійність обслуговування абонентів мобільних мереж на 

основі архітектурі SDN [44]; 

• модель оцінки вартості керування опорною мережею оператора мобільного 

зв’язку за рахунок врахування витрати на реконфігурацію мережі, витрат на 

модернізацію та експлуатацію мережі, що дозволяє проводити оцінку сукупної 

вартості розгортання мережі із урахуванням витрат на адміністрування для різних 

типів транспортних мереж [45,46, 47, 48, 49, 50]; 
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• інформаційну технологію підвищення ефективності керування мережею 

мобільного зв’язку, яка за рахунок послідовного використання методу планування 

опорного сегменту мережі мобільного зв’язку, моделі оцінки вартості керування 

опорною мережею оператора мобільного зв’язку, методу оцінки та підвищення 

надійнісних характеристик програмно-конфігурованого сегменту мереж мобільного 

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

Інформаційні технології, ІТ – сукупність методів, виробничих процесів і 

програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, 

зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її 

користувачів [51, 55]. 

Спеціальність охоплює теоретичні та методологічні основи й інструментальні 

засоби створення та використання інформаційних технологій у різних галузях 

людської діяльності; розроблення критеріїв оцінювання та методів забезпечення 

якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій і систем, а 

також принципів оптимізації та моделей і методів прийняття рішень за умов 

невизначеності при створенні автоматизованих систем різноманітного призначення; 

дослідження закономірностей побудови інформаційних комунікацій і розроблення 

теоретичних і прикладних засад побудови та впровадження інтелектуальних 

інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, 

переробки, збереження інформації та систем управління. 

Основні напрямки досліджень: 

• Створення інформаційних технологій з метою дослідження, розроблення та 

впровадження комунікаційних протоколів та інструментальних засобів для 

побудови універсальних і спеціалізованих комп’ютерних систем і мереж, зокрема 

системи комп’ютеризації освіти. 

• Створення інформаційних технологій для системного аналізу, дослідження, 

розроблення архітектури та методів побудови багаторівневих, територіально 

розосереджених комп’ютерних систем і мереж із розподіленими базами даних і 

знань, зокрема комерційного призначення. 
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• Створення інформаційних технологій для розроблення моделей, методів та 

інструментальних засобів автоматизації інформаційно-пошукових і 

телекомунікаційних систем, мереж і засобів інформаційного забезпечення бібліотек, 

музеїв і архівів (електронні каталоги, автоматизовані робочі місця, комп’ютерна 

бібліографія, системи автоматизованого імпорту документів тощо). 

• Розроблення та дослідження моделей і методів оцінювання якості та 

підвищення надійності, функціональної безпеки та живучості інформаційних та 

інформаційно-управляючих систем, а також інформаційних технологій для 

створення гарантоздатних автоматизованих систем переробки інформації й 

управління критичного застосування [52]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Проаналізована ефективність передачі даних в транспортних мережах 

стільникових 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 оптимізував показники надійності та вартості мобільної 

мережі. А за допомогою методу планування опорного сегменту мережі мобільного 

зв’язку - підвищити ефективність використання мережі за допомогою 

централізованого керування мережею. 
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РОЗДІЛ 2  

МЕТОД ПЛАНУВАННЯ БАГАТОРІВНЕВОГО ОПОРНОГО СЕГМЕНТУ 

МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 

 

Другий розділ присвячений удосконаленню методу планування опорного 

сегменту мережі мобільного зв’язку, який на відміну від існуючих використовує 

математичні моделі для оцінювання характеристик програмованої інформаційно-

управляючої системи транспортного сегменту мережі мобільного зв’язку,  що 

дозволяє виконати оцінювання необхідних характеристик (пропускна здатність, 

затримка) кожного із рівнів з урахуванням можливості масштабування та 

імплементації програмно-керованих пристроїв. 

 

2.1. Побудова моделі мобільної мережі технології LTE 

 

2.1.1. Побудова моделі опорного сегменту технології LTE 

 

Реалізувати транспортну мережу проектованої мережі LTE можна, 

використовуючи оптоволоконні лінії передачі за технологією Ethernet. У технології 

Ethernet (стандарт IEEE 802.3) [1] визначено такі швидкості: Ethernet на швидкості 

10 Мбіт / с, FastEthernet на швидкості 100 Мбіт / с, GigabitEthernet на швидкості 1 

Гбіт / с і 10 GigabitEthernet на швидкості 10 Гбіт / с. Швидкості в 1 і 10 Гбіт / с 

задовольняють проектовану транспортну мережу. До найбільших переваг систем 

Ethernet можна віднести широку масштабованість і максимальну наближеність до 

стека протоколів IP[2]. 

Опорний сегмент мережі LTE доцільно будувати за наступною послідовністю 

дій: 

1. Розрахувати пропускну здатність каналів радіомережі.    

1 ,абC F                                                      (2.1) 
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де: 

F – ширина каналу; 

β – спектральна ефективність каналу; 

2. Розрахувати початкове наближення пропускної можливості мережі LTE для 

кожного eNB, при цьому, виходячи з наступних умов: 
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(2.2) 

де: 

.Тр МерС  - пропускна здатність транспортної мережі; 

1абС  - виділений канал на 1 абонента; 

КомС  - пропускна здатність комутаторів; 

.АгрС  - пропускна здатність інтелектуальної агрегації; 

абN  - кількість абонентів; 

канN  - кількість каналів ; 

комN  - кількість комутаторів. 

  

3. Обрання обладнання. Обираючи обладнання транспортної мережі, потрібно 

керуватися особливостями технології LTE. Отже, щоб обладнання задовольняло 

критерій «ціна-якість», відповідало вимогам надійності, було достатньо 

ефективним, гнучким, компактним, багатофункціональним. А найголовніше – 

надійність, тобто стабільна та постійна передача даних користувачів згідно з 

розрахованою пропускною  здатністю мережі LTE (таблиця 2.1) [3, 4]. 
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Таблиця 2.1 

Пропускна здатність комплексів бездротової мережі 

Елементи мережі Пропускна 

здатність 

Кількість 

елементів 

Пропускна здатність 

Абонентські прилади 
1абC  абN  1 ,абC F     

eNB 

 

С  eNBN  eNBC С  

Комутація 
eNBC  

comN  
. .

1

,
канN

Ком кан Тр Мер

i

С N С


   

Рівень агрегації 

 
агрC  агрN  . .Агр ком КомС N С   

 

2.2 Модель оцінки економічної ефективності мобільної мережі 

 

2.2.1 Модель оцінки вартості керування опорною мережею оператора 

мобільного зв’язку 

 

Сучасні мережеві технології мають велику кількість підходів до побудови 

мережі. Різноманітність технологій роблять побудову мережевої інфраструктури 

завданням складним, але дуже важливим, тому що після того, коли модель буде 

спроектована і реалізована, вносити глобальні зміни в структуру буде дуже складно.  

Тобто аналіз потрібно робити ще на етапі планування бізнес – плану.  Це 

завдання потрібно виконати заздалегідь і прорахувати вартість на етапі побудови 

проекту мережі як можна ближче до фактичного кінцевого значення.  Особлива 

зацікавленість  операторів може виникнути на стадії модернізації інфраструктури та 

побудови більш сучасної інтерактивної мережі, яку можливо буде об’єднати або 

навпаки розділити.  

Ця динаміка зможе вирішити багато проблем, пов’язаних з налаштуванням, 

керуванням та діагностуванням мережевої інфраструктури. Програмно-керовані 
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мережі, які мають безліч переваг – це дуже достойний конкурент вже досить давно 

перевіреної класичній технології, яка взагалі в більшому масштабі   

використовується в побудові мережі.  

Але в майбутньому ми розуміємо, що ця система керуванням трафіку може 

змінитися на програмно-керовану чи якусь більш сучасну технологію.    

Майже кожний будинок та кожний користувач ПК, має вихід в глобальну 

інтернет мережу, будь-то розважальний контент або якась база даних, малого чи 

великого виробництва. Інтернет - та річ, яка з кожним роком знаходить новий 

напрямок розвитку, наприклад: концепція інтернет речей, неможна сказати, що ця 

технологія на піку популярності, але вже дуже багато розробок в цьому напрямку, та 

багато виробників зі світовим ім’ям вже реалізували речі (або пристрої), які 

керуються зі смартфона. Тому в перспективі інтернет – попит, і в цьому, і в інших 

напрямках, буде лише збільшуватись, та рухатись до розвитку, збільшення, 

покращення.  Основна тенденція цих напрямків, «Інтернет в кожному будинку та 

кожному мобільному пристрою, тощо». А це означає, що передавання трафіку буде 

в найближчому часі лише збільшуватись. Тому операторам треба на етапі побудови 

мережі розрахувати перспективу розширення пропускної здатності інтернет каналу, 

більш це стосується мобільних мереж, так як там набагато менша пропускна 

здатність, ніж в стаціонарному (інтернет по проводі) інтернеті. 

Конкуренція на ринку інтернет послуг досить велика, тому використовувати 

технології, які вже застаріли, не розумно. Сучасні користувачі інтернету, 

потребують використання великих об'ємів трафіку, тому якість роботи в інтернет 

каналах повинна бути високою. Для інтернет провайдерів, треба використовувати 

більш сучасні, ефективніші,  динамічні, централізовані технології SDN. Модель 

SDN має ряд переваг, серед яких розробники виділяють наступні: підвищення 

ефективності мережевого обладнання на 25-30%; зниження на 30% витрат на 

експлуатацію мереж; надання користувачам можливості програмно створювати нові 

сервіси та оперативно завантажувати їх в мережеве обладнання. 

Але не кожний провайдер та не в кожному випадку має можливість будувати 

найсучаснішу та найшвидшу мережу, так як ця мережа буде економічно не 
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обґрунтована, тому треба визначити економічну модель, яка буде закладена на етапі 

проектування або створення бізнес – плану.  

В літературі часто пишуть про нетехнологічні проблеми централізованих 

систем керування. Необхідність перебудови існуючих мереж.  Необхідність 

перекваліфікації адміністраторів мереж. Мала кількість «чистих» OpenFlow 

комутаторів на ринку. Здебільшого, OpenFlow присутній у мережевому обладнанні 

лише як додаткова функціональність. Це призводить до удорожчання обладнання, а 

отже на впровадження програмно-конфігурованої  мережі необхідні більші грошові 

витрати. Невелика кількість програм для контролера з відкритим програмним кодом. 

[5]. 

Ці недоліки формують велику вартість мережі SDN. Але велика вартість 

проекту лише спочатку побудови. Якщо розрахувати вартість мережі, враховуючи 

більшу смугу часу, зрозуміло, що SDN в експлуатації має більш ефективний та 

економний фінансовий розвиток.  

За минулі 5 років на ринку відбулося величезна кількість злиттів / поглинань і 

багатообіцяючих інвестицій. Та сама обіцяна вендоро незалежність давала надію на 

появу стартапів в одній з найскладніших сфер в ІТ - мережевій технології. Ще 15-20 

років тому диктат ІТ-гігантів Cisco, Brocade, Juniper і т.д. здавався непорушним. 

SDN обіцяли значний перерозподіл ринку. Наші колеги з NFware підрахували, що 

тільки в 2015 році сфера SDN та NFV привернула понад $ 600 млн інвестицій [6]. 

Але треба прорахувати економічну ефективність, щоб картина була в цілому. 

Треба проаналізувати сумарну вартість заробітної плати та вартості інфраструктури, 

враховуючі різницю прибутку, до моменту вирівнювання вартості використання 

технології [7]. 

У джерелі зазначено про перспективи технології SDN для інтернет провайдера 

ISP, які своїми характеристиками, перевершують класичну мережу. Також кажуть 

про перспективи ПКМ мережі, що говорить можливість покращення показників 

мережі, та деякі можливості перенести до мережі 5G, як вказано в джерелі [8]. 

Але ніде в джерелах немає показників для порівняння мережі SDN та IP.   
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Для реалізації сучасних мереж SDN використовують підходи із 

використанням протоколів OpenFlow та Overlay. При цьому проблема полягає в 

тому, щоб перейти повністю на технологію Overlay операторам доведеться повністю 

відмовитися від інструментів IP мережі, що не завжди буде виправданою дією. Тому 

в процесі перехідного періоду можна буде використовувати мережу OpenFlow. 

OpenFlow-мережа не залежить від інфраструктурного рівня архітектури SDN. 

Завдяки цьому архітектура SDN може бути розгорнута на будь-якій існуючій IP-

мережі, завдяки чому ми зможемо зробити перехід з мережі IP до OpenFlow та 

модернізувати до мережі Overlay, розтягнув збитки на процес модернізації.  

В цій роботі основна задача проаналізувати можливість переходу з класичної 

на більш ефективну технологію, та розподілити затрати провайдера на обладнання, 

згідно схемі окупності. Реалізацію мережі можна виконати за класичною 

архітектурою та програмно-керованою. Програмно-керована мережа має два 

варіанта розвитку, на  існуючу інфраструктуру класичної мережі Overlay, яка або 

встановлювати на цей час більш затратну систему OpenFlow але яка має більшу 

продуктивність . 

На всі три системи керування ми маємо різну цінову політику.  

IP мережа має невелику первісну вартість, на ринку дуже багато виробників 

обладнання, які вже досить давно конкурують між собою, тому й ціна не дуже 

відійшла від собівартості виробництва приладів.  

SDN мережа – це досить нова і небагато де впроваджена технологія, тому 

затрати значно більші, але дуже швидко вартість спадає, бо технологія набирає 

популярності, та якщо брати до уваги ефективність, яка має більш продуктивні 

показники, то стає зрозуміло, програмно керовані мережі мають потенціал та 

перспективу розвитку. 

Оплата праці працівників обслуговуючих мереж також має інший коефіцієнт. 

Для мережі SDN обслуговуючий персонал має більшу кваліфікацію, тому 

заробітна плата вища ніж у працівників IP мережі. Та кількість операторів значно 

менша, тому що налаштування відбувається на вищому рівні.  
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Враховуючі добуток усієї вартості ми зможемо прорахувати вартість мережі за 

певний час та зробити аналіз окупності мережі. Який, якщо враховуючи всі змінні, 

покаже час, де вартість ПКМ буде менша, ніж вартість IP, за рахунок більш 

економічної можливості обслуговуючого персоналу [9, 10, 11, 12, 13, 14]. 

 

2.2.2Розрахунок вартості мобільної мережі 

 

Якщо порівнювати вартість реконфігурації мережі, то ціна реконфігурації 

SDN явно нижче від класичної мережі, за рахунок налаштування в віддаленому 

режимі, в ПКС з цим завданням зможе впорається один адміністратор в класичної 

мережі IP для переналаштування обладнання прийдеться знаходиться на об'єкті 

розташування точки доступу. 

Вартість реконфігурації мережі можна прорахувати за наступною формулою: 

1C С N                                                                (2.3) 

Де: С – вартість переналаштування одного пристрою;  

N – кількість пристроїв; 

C1– вартість переналаштування одного пристрою. 

Реконфігурація мережі - це процедура переналаштування мережевого вузла. 

Крок 2.  Кількість операцій 

1

T
E

t
                                                                       (2.4) 

Де: T – кількість робочих годин; 

Twt = 8г (на добу); 

t1 – час на виконання однієї елементарної операції.  

Крок 3. Загальний час переналаштування мережі 

1comt t n N  
                                                        (2.5) 

Якщо  com wtt T
 

 n – кількість операцій для переналаштуваня одного пристрою. 
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Загальна вартість децентралізованої та централізованої системи. Для 

розрахунку виводимо формули: 

Загальна вартість децентралізованої мережі  

1

( ) ( )
N

i

i

Q t P t m s t


                                               (2.6) 

Де: Pi (t)– вартість обладнання;  

m – кількість адміністраторів; 

S – зарплата одного адміністратора; 

t – період роботи мережі. 

Загальна вартість модернізації мережі до централізованого типу 

1

( ) ( )
N

i

i

Q t P t m s t V R


                                       (2.7) 

Де: V – вартість готової інфраструктури; 

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

Оцінка економічної ефективності мобільної мережі 

аб

Рr

N С
 


;     

/

грн

біт с
                                            (2.8) 

Де: Nаб >0 - кількість абонентів; 

Pr – загальна вартість; 

С >0 – пропускна здатність. 

Необхідно врахувати, що обладнання для ПКМ дорожче. Для роботи з класичною IP 

мережею потрібно більше персоналу.  

Вартість модернізації мобільної мережі: 

1

( ) ( )
N

i

i

Q t P t m s t V R


                                     (2.9) 

V – вартість готової інфраструктури; 

R – вартість програмних комутаторів (наприклад Open vSwitch). 
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Таблиця 2.2 

Формули вартості досліджених типів мережевої інфраструктури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Розробка моделі розрахунку вартості обладнання мережевої 

інфраструктури 

 

Для організації передавання даних за технологією LTE потрібно вибрати два 

типи транспортного обладнання: 

1. Транспортне обладнання мережі радіодоступу. 

2. Транспортне обладнання інтелектуальної агрегації. 

Приклад вибору такого обладнання продемонстровано в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Вартість обладнення транспортної мережі LTE 

Рівень 

мережевого 

елементу 

Найменування 

обладнання 

Кількість, 

Nел 
Модель 

Вартість 

одиниці 

обладнання 

Загальна 

вартість 

Рівень Базові ст. 
бсN  Наз.1.1 Pr1.1 NeNB Pr1.1 

Вартість класичної IP 

мережі  

Вартість ПКМ OpenFlow Вартість мережі Overlay 

1

( ) ( )
N

i

i

Q t P t m s t


     
1

( ) ( )
N

i

i

Q t P t m s t V R


       
1

( ) ( )
N

i

i

Q t P t m s t V R


       

Найменшу вартість 

має класична мережа 

IP. За рахунок меншої 

вартості обладнання, 

та меншої кількості 

адміністраторів    

Більш потужна, але й 

дорожча за класичну 

мережу, має можливість 

накладення на діючу 

інфраструктуру та надалі 

може бути модернізована 

до Overlay 

Найпродуктивніша 

мережа, має саму велику 

вартість обладнання, але 

вартість стабілізується з 

деяким часом, за рахунок 

меншої вартості 

обслуговування 

1 1comt t n N    

Вартість реконфігурації мережі однакова, для усіх моделей мережі  
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Рівень 

мережевого 

елементу 

Найменування 

обладнання 

Кількість, 

Nел 
Модель 

Вартість 

одиниці 

обладнання 

Загальна 

вартість 

базових 

станцій 

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

WiFi NWF Наз.1.3 Pr1.3 NeNB Pr1.3 

Рівень 

комутації 

Коммутатор cтN  Наз.2.1 Pr2.1 Ncm Pr2.1 

Маршрутизатор Nм Наз 2.2 Pr2.2 Ncm Pr2.2 

Рівень 

агрегації 

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

Коммутатор Nагр.ком Наз.3.2 Pr3.2 Nагр Pr3.2 

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

 

 Побудова транспортного сегменту мережі LTE Київської області. 

Вихідними даними для моделі є:  

Частотно-теріторіальне планування та розміщення базових станцій eNB на 

території Київської області. 

Територія Київської області складає 28 131 км², потужність кожного 

передавача – 40 Вт; 

1. Висота підвісу антени – 30 метра; 

2. Кількість прийомопередавачів TRX – 3 (по одному на кожний сектор); 

3. Системна полоса для одного сектора – 20 МГц (10 МГц для лінії «вгору» та 

10 МГц для лінії «вниз»); 

4. Лінія «вниз» підтримує  технологію MIMO 2×2; 

5. Пропускна здібність: лінія «вниз» - 87,9 Мбит/с, линия «вгору» - 37,6 

Мбит/с. 

Згідно розрахованої ємності мережі, визначення зон радіопокриття, для 

організації широкосмугового доступу за технологією LTE в Київській області 

потрібно:  

Оцінка економічної ефективності мобільної мережі 

аб

Q

N С
 


; 

/

грн

біт с
                                            (2.10) 

де:  

Nаб >0 -  кількість абонентів; 

Q – загальна вартість; 
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С >0 – пропускна здатність. 

[15, 16, 17, 18, 19]. 

2.3. Розробка моделі керування класичної IP мережею за стандартом 3GPP 

 

В IP-мережах, загальний час доставки пакетів становить суму затримки в 

кожному КЗ та часу обробки в кожному комутаторі: 

для IP-комутаторів [17, 18]. 

IP(p) link switchd =mt +npt                                                (2.11) 

 

 

Рисунок 2.1– Спрощена топологія IP-мережі 

link switch
average_IP(p)

mt +npt
d :=

p
                                                             (2.12) 

Для IP – комутаторів 

 

2.3.1. Розробка моделі технології керування програмно – керованою 

мережею OpenFlow та Overlay 

 

В SDN/OpenFlow-мережах для обрахунку загального часу доставки пакетів до 

суми затримки в кожному КЗ та часу обробки в кожному комутаторі додається 

також час доставки інформації про перший пакет до контролера і назад, а також час 

прийняття рішення контролера [19, 20, 21]:  

для OpenFlow комутаторів 

SDN_OFS(p) link OFS link ctrld :=mt +npt +2t +t                                       (2.13) 

 

 

Рисунок 2.2 – Спрощена топологія SDN/OpenFlow –мережі 
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В SDN/Overlay-мережах, загальний час доставки пакетів обраховується так, як 

і для мереж SDN/OpenFlow, але замість часу обробки OpenFlow-комутатора 

використовуємо час обробки програмного комутатора Open vSwitch, який враховує 

час доставки пакета від фізичного до віртуального комутатора і назад:  

для OpenVSwitch комутаторів  

SDN_OFS(p) link OFS ctrld :=mt +npt +2t +tlink                                      (2.14) 

    

Рисунок 2.3 – Спрощена топологія SDN/Overlay-мережі 

 

Для обрахунку середньої затримки пакета необхідно загальний час доставки 

пакетів поділити на кількість пакетів: 

для OpenFlow – комутаторів 

link OFS link ctrl
average_SDN_OFS(p)

mt +npt +2t +t
d :=

p                                    (2.15) 

Для OpenVSwitch – комутаторів 

link OFS link ctrl
average_SDN_OFS(p)

mt +npt +2t +t
d :=

p
                                            (2.16) 

[22, 23,24,25]. 

2.4 Вибір технології передачі даних за методом аналізу ієрархій 

 

Метод аналізу ієрархій – це математична процедура для ієрархічного 

зображення елементів з метою визначення суті будь-якої проблеми. Метод полягає в 

декомпозиції проблеми на простіші складові частини, а також в обробленні суджень 

особи чи осіб, котрі приймають рішення (ОПР) на підставі парних порівнянь 
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пріоритетів (критеріїв) доцільності. Це дає змогу оцінити рівень взаємодії елементів 

ієрархії [26].  

1. Метод АНАЛІЗУ ієрархії містить процедури синтезу пріоритетів, що 

обчислюють на основі суб'єктивних судів. Число суджень може випромінювати 

дюжинами або даже сотнями. Математичні викладка для задач Невеликий розмір 

можна Виконати вручну або за допомогою калькулятора, однак набагато зручніше 

використовуват програмне забезпечення (ПО) для запровадження та обробка 

Суботня. Простий комп'ютерний супровід - електронні таблиці, що дозволяють 

Розробити відповідні приклади спеціальних пристроїв для роботи сучасної частини 

проекту [27]. 

2. Постійна якість моделі виявляється незрозумілою і вона може бути 

використана, як альтернативні варіанти досягнення цілісності та ОЦІНКИ якості 

альтернатив. 

Мобільна мережа

ЕфективністьНадійністьВартість

IP Overlay OpenFlow

 

Рисунок 2.4– Дворівнева ієрархічна модель багатокритеріального аналізу для 

вибору  технології  інформаційного управління мобільної мережі 

 

Таблиця 2.4 

Попарне порівняння елементів 

 

 

 

 

: A1 A2 A3 

A1 W1/W1 W1/W2 W1/W3 

A2 W2/W1 W2/W2 W2/W3 

 A3 W3/W1 W3/W3 W3/W3 
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Таблиця 2.5 

Вага елементів 

 

 

 

 

Де: aij = 1/ aji, 

де індекси i та j відносяться до рядка і стовпця відповідно. 

A1 , А2 , А3 … Аn - безліч з n елементів, w1, w2,w3, …Wn - відповідно їх вага і 

інтенсивність. 

3. Визначення пріорітетів всіх елементів ієрархії з використаних методів 

парних порівнянь. 

Обчислення коефіцієнтів важливості для елементів кожного рівня. Перевірка 

узгодженості суджень ОПР. 

Підрахунок кількісної оцінки якості альтернатив. Вибір кращої альтернативи. 

Для встановлення відносної важливості елементів ієрархії використовується 

шкала відносин. Дана шкала дозволяє ЛПР ставити у відповідність ступенями 

переваги одного порівнюваного об'єкта перед іншим деякі числа (таблиця 2.6)[28, 

29]. 

Таблиця 2.6 

Шкала відносин 

ступінь значущості визначення пояснення 

1 Однакова значимість Дві дії вносять однаковий 

внесок у досягнення мети 

3 Деякі переваги значущості однієї 

дії над іншим 

Існують міркування на 

користь переваги однієї з дій, 

однак ці міркування 

недостатньо переконливі 

5 Істотна або сильна значимість Є надійні дані або логічні 

судження для того, щоб 

показати перевагу однієї з дій 

7 Очевидна або дуже сильна 

значимість 

Переконливе свідчення на 

користь однієї дії перед іншим 

9 Абсолютна значимість Свідчення на користь 

переваги однієї дії перед 

іншим надзвичайно 

переконливі 

: A1 A2 A3 

A1 A11 A12 A13 

A2 A21 A22 A23 

 A3 A31 A32 A33 
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ступінь значущості визначення пояснення 

2, 4, 6, 8 Проміжні значення між двома 

сусідніми судженнями 

Ситуація, коли необхідно 

компромісне рішення 

Зворотні величини 

наведених вище 

величин 

Якщо дії i при порівнянніз дією j 

приписується одне з визначених 

вище чисел, то дії j при 

порівнянні з дією i приписується 

зворотне значення 

Якщо узгодженість була 

постульована при отриманні N 

числових значень для 

утворення матриці 

4. Синтез глобальних пріоритетів альтернативних шляхом лінійних свічок 

пріоритетів елементів на ієрархії. 

Визначення пріоритетів і пояснення 

Пріоритети - це числа, які пов'язані з вузлами ієрархії. Вони являють собою 

відносні ваги елементів в кожній групі. Подібно можливостям, пріоритети - 

безрозмірні величини, які можуть приймати значення від нуля до одиниці. Чим 

більше величина пріоритету, тим більш значущим є відповідний йому елемент. 

Сума пріоритетів елементів, підлеглих одному елементу вище лежачого рівня 

ієрархії, дорівнює одиниці. Пріоритет мети за визначенням дорівнює 1.0. 

Розглянемо простий приклад, що пояснює методику обчислення пріоритетів. 

Мобільна мережа

1.000

Ефективність

0.333

Надійність

0.333

Вартість

0.333

IP

А1=0,333

А2=0,333

А3=0,333

Overlay

А1=0,333

А2=0,333

А3=0,333

OpenFlow

А1=0,333

А2=0,333

А3=0,333

А1=0,333; А2=0,333; А3=0,333

 

Рисунок 2.5 – Ієрархічна структура, яка містить глобальні та локальні значення 

пріоритетів за замовчуванням 

На рис. 2.5 показана ієрархія, в якій пріоритети всіх елементів не 

встановлювалися ЛПР. У такому випадку за замовчуванням пріоритети елементів 
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вважаються однаковими, тобто всі чотири критерії мають рівну важливість з точки 

зору мети, а пріоритети всіх альтернатив рівні за всіма критеріями. Іншими словами, 

альтернативи в цьому прикладі невиразні. Зауважимо, що сума пріоритетів 

елементів будь-якого рівня, дорівнює одиниці. Якби альтернатив було дві, то їх 

пріоритети були б рівні 0.500, якби критеріїв було 5, то пріоритет кожного був би 

рівний 0.200. У цьому простому прикладі пріоритети альтернатив за різними 

критеріями можуть не збігатися, що зазвичай і буває на практиці. 

Наведемо приклад, в якому локальні пріоритети альтернатив за різними 

критеріями не збігаються. Глобальні пріоритети альтернатив щодо мети 

обчислюються шляхом множення локального пріоритету кожної альтернативи на 

пріоритет кожного критерію і підсумовування за всіма критеріями. 

Якщо пріоритети критеріїв зміняться, то зміняться значення глобальних 

пріоритетів альтернатив, отже, може змінитися їх порядок. На малюнку показано 

рішення даної задачі зі зміненими значеннями пріоритетів критеріїв, при цьому 

найкращою альтернативою стає A3. 

5. Прийняття рішень на основі отриманий результатів. 

Узгодженість судження оцінюється індексом однорідності (індексом 

узгодженості) або відношенням однорідності (відношенням узгодженості) 

відповідно до таких формул: 

UO=UC=
λmax-n

n-1
                                                             (2.17) 

OO=OC=
UO

M(uo)
 

M (uo) - середнє значення індексу однорідності, випадковим чином складеної 

матриці парних порівнянь, яке засноване на експериментальних даних. Значення- 

таблична величина, вхідним параметром виступає розмірність матриці. 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

M(ио) 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 

 

В якості допустимого використовується значення OO ≤ 0.1. Якщо для матриці 

парних порівнянь OO> 0.1, то це свідчить про істотне порушення логіки суджень, 

допущене експертом при заповненні матриці, тому експерту пропонується 

переглянути дані, використані для побудови матриці, щоб поліпшити однорідність. 
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Алгоритм ієрархічного синтезу. 

1. Визначимо вектори пріоритетів Wi щодо останнього рівня ієрархії. Для 

цього будуємо матриці парних порівнянь [Ei] і обчислюємо для кожної з матриць 

максимальні власні значення (для оцінки однорідності суджень) і головні власні 

вектора (пріоритети). 

2. Аналогічним чином обробляємо матриці парних порівнянь для вищого 

рівня. Дані матриці побудовані для того, щоб визначити перевагу елементів певного 

ієрархічного рівня щодо елементів вищого. 

 Ефективність Надійність  Вартість 

Ефективність 1 0.5 0.25 

Надійність  2 1 0.25 

Вартість 4 4 1 

 

Головний власний вектор можна обчислити наближено. 

Підсумуємо елементи кожного рядка і знайдемо суму всіх елементів матриці: 

Ws=








1,75

3,25

9
 

S=1.75+3.25+9=14  

Нормалізує вектор Ws розподілом кожної координати на величину S, 

одержуємо наближене значення головного власного вектора: 

W=








0,125

0,232

0,643
 

Наближене значення максимального власного значення можна знайти за 

формулою λmax=ETAW: 

( )111









1 0,5 0,25

2 1 0,25

4 4 1 







0,125

0,232

0,643
= 3.116 

При такому обчисленні головного власного вектора і максимального власного 

значення може виявитися, що узгоджена в дійсності матриця є неузгодженою за 

обчисленнями і навпаки. 

Нормований власний вектор: W = (0.125; 0.232; 0.643) 

λmax=3.116  

UC=
3.116-3

3-1
=0.058 

ОС=0.058/0.58=0.1  
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Матриця для «Ефективність» 

 IP Overlay OpenFlow 

IP 1 0.2 0.5 

Overlay 5 1 0.3 

OpenFlow 2 3.33 1 

Власний вектор: V = (0.25; 0.4; 1) 

Головний власний вектор можна обчислити наближено. 

Підсумуємо елементи кожного рядка і знайдемо суму всіх елементів матриці: 

Ws=








1,7

6,3

6,333
 

S=1.7+6.3+6.333=14.333  

Нормалізує вектор Ws розподілом кожної координати на величину S, 

одержуємо наближене значення головного власного вектора: 

W=






0,119

0,44

0,442
 

Наближене значення максимального власного значення можна знайти за 

формулою λmax = ETAW: 

( )111






1 0,2 0,5

5 1 0,3

2 3,33 1 





0,119

0,44

0,442
 

Нормований власний вектор: W = (0.119; 0.44; 0.442) 

λmax=3.742  

UC=
3.742-3

3-1
=0.371 

ОС=0.371/0.58=0.64  

Матриця для «Надійність» 

 IP Overlay OpenFlow 

IP 1 0.3 0.2 

Overlay 3.33 1 0.5 

OpenFlow 5 2 1 

Власний вектор: VOverlay = 0.18; 0.55; 1 

Головний власний вектор можна обчислити наближено. 

Підсумуємо елементи кожного рядка і знайдемо суму всіх елементів матриці: 

Ws=








1,5

4,833

8
 

S=1.5+4.833+8=14.333  
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Нормалізує вектор Ws розподілом кожної координати на величину S, 

одержуємо наближене значення головного власного вектора: 

W=








0,105

0,337

0,558
 

Наближене значення максимального власного значення можна знайти за 

формулою λmax=ETAW: 

( )111









1 0,3 0,2

3,33 1 0,5

5 2 1 







0,105

0,337

0,558
= 3.041 

Нормований власний вектор:  

λmax=3.041  

UC=
3.041-3

3-1
=0.0205 

ОС=0.0205/0.58=0.0353  

Матриця для «Вартість» 

 IP Overlay OpenFlow 

IP 1 0.3 0.5 

Overlay 3.33 1 0.2 

OpenFlow 2 5 1 

Власний вектор: V=0.25; 0.41; 1 

 Головний власний вектор можна обчислити наближено. 

Підсумуємо елементи кожного рядка і знайдемо суму всіх елементів матриці: 

Ws=








1,8

4,533

8
 

S=1.8+4.533+8=14.333  

Нормалізує вектор Ws розподілом кожної координати на величину S, 

одержуємо наближене значення головного власного вектора: 

W=








0,126

0,316
0,558

 

Наближене значення максимального власного значення можна знайти за 

формулою λmax = ETAW: 

λmax=3.737  

UC=
3.737-3

3-1
=0.369 

ОС=0.369/0.58=0.636  

 

3. Здійснюємо ієрархічний синтез. Послідовно визначаємо вектора пріоритетів 

альтернатив WEA щодо елементів Eji, що знаходяться на всіх ієрархічних рівнях. 
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Обчислення векторів пріоритетів проводиться в напрямку від нижніх рівнів до 

верхніх з урахуванням конкретних зв'язків між елементами, що належать різним 

рівням. Обчислення робиться шляхом перемноження відповідних векторів і 

матриць. 









0,119 0,105 0,126

0,44 0,337 0,316

0,442 0,558 0,558 







0,125

0,232

0,643
= 








0,120253

0,336372

0,5435
 

Максимальним елементом в матриці є 0.544. Отже, найбільш важливим 

параметром при виборі буде OpenFlow Централізованої системи керування [30]. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Удосконалено метод планування опорного сегменту мережі мобільного 

зв’язку за рахунок оцінки пропускної здатності радіопідмережі, побудови 

ієрархічної структури рівнів мережі, оцінки необхідних ємностей кожного із рівнів з 

урахуванням можливості масштабування та імплементації 

інформаційноуправляючої пристроїв, виборі обладнання з урахуванням визначених 

обмежень, оцінці вартості та ефективності побудованих мереж, що дозволило 

підвищити ефективність планування фінансових витрат на побудови опорного 

сегменту мобільної мережі зв’язку та проводити її оптимізацію 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 
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РОЗДІЛ 3  

МЕТОД ОЦІНКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАМНОГО КОНФІГУРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧОЇ 

СИСТЕМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ 

ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ КЕРУВАННЯ ОПОРНОЮ МЕРЕЖЕЮ 

ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 
 

 

У третьому розділі було розроблено метод оцінки та підвищення надійнісних 

характеристик програмно-орієнтованого сегменту мереж мобільного зв’язку та 

удосконалено модель оцінки вартості керування опорною мережею оператора 

мобільного зв’язку. 

 

3.1 Розробка моделі надійності для SDN та IP мережі  

 

Надійність – це властивість об’єкта зберігати в часі властивість до виконання 

необхідних функцій в заданих режимах і умовах експлуатації. 

Якщо апаратура працює добре і в будь-який момент може виконати покладені 

на неї функції, то таку апаратуру називають надійною. Задовільна робота апаратури 

без відмов  при її експлуатації і готовності до роботи в потрібний момент є 

критеріями надійності. 

Надійність складного устаткування залежить від надійності його елементів. 

Існує точний математичний зв'язок між надійністю складної математичної 

системи і надійністю її елементів. Добре спроектована, виготовлена і правильно 

експлуатована апаратура не повинна відмовляти під час роботи. Проте досвід 

показує, що навіть найкращі конструкції і технології виробництва не відкидають 

можливість виникнення відмов. Аналізу цих процесів і присвячується наука, що 

називається теорія надійності. 

Проблема забезпечення надійності комплексна. Вона пов’язана з розробкою 

теоретичних методів аналізу надійності на етапі проектування з вибором реальних 

показників надійності і їх оцінкою за результатами випробування, з вивченням 

фізичних процесів, що призводять до відмов апаратури, з експериментальними і 
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конструкторськими пошуками найкращих схемних рішень, з плануванням 

випробувань і підбором апаратури для них. Проблема забезпечення надійності 

пов’язана також з величезною кількістю експлуатаційних факторів, що включають 

підготовку технічного персоналу і інженерну психологію і, звичайно, обов’язково, 

питання експлуатації. 

Надійність є комплексною властивістю, яка в залежності від призначення 

об’єкта і умов його застосування може включати: «безвідмовність», «довговічність», 

«ремонтопридатність», «збереженість». Для об’єктів, які є потенційним джерелом 

небезпеки, важливим поняттями є: «безпечність» і «живучість». 

– Пошкодження – порушення робочого стану при зберіганні працездатності;  

– ВІДМОВА – (найголовніше поняття в теорії надійності) порушення 

працездатності об’єкта. 

Відмови бувають різних типів, виникають з різних причин.  

Розрахувати ці показники можливо за наступною формулою: 
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Формула 3.1 для незалежних подій [1,2,3] 
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Формула 3.2, 

де: A - деяка подія; 

N- загальне число дослідів;  

nА- число появи події À ; 

P{a} - ймовірність події À ; 

Абстрактна схема будується по принципу розташування об’єкту за його 

функціональними характеристиками.  

Тобто, якщо об’єкт відмовить, стан всієї схеми не постраждає, ці паралельні 

об’єкти зображено на рисунку 3.1, як «А».  

Якщо система вийде з ладу і при відмові блоку, це послідовна схема, що 

зображено на рисунку 3.1, як «В». 
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Так як ми використовуємо централізовані системи, треба вказати, що така 

система фактично являє собою послідовно розташовану блок схему, зображено на 

рисунку 3.1, як «D» [1]. 

Та резервування системи, рис. 3.1, як «С». 

ВА

В

В

АА

С

D
 

Рисунок 3.1– Приклад розташування послідовної блок схеми 

 

Архітектура об’єкту 

Децентралізована класична IP 

Децентралізована мережа являє собою автономну структуру керування 

сервісними процесами, тому при виході зі строю одного сегменту мережі його 

замінює інший, що дає можливість без значних втрат у якості подання послуги, 

перелаштувати мережу, як це зображено на рис.3.2.  
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 a                                                      b 

Рисунок 3.2 – Мережі: а. SDN та  b. IP 

Архітектура цих мереж зображена на рисунку 3.3. 

Де зображена архітектура та блок схема надійності, яку в свою чергу можна 

розглянути більш детальні об’єкти розташовані за принципом взаємодії об’єктів. 

Взаємодію можливо побачити за допомогою смуг з’єднання на рисунку 3.3.
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Рисунок 3.3– Архітектура мобільної мережі SDN та IP 
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3.2 Метод оцінки та підвищення надійнісних характеристик програмного 

конфігурування інформаційно – управляючої системи мобільного зв’язку. 

 

Програмно - керована система має недоліки, такі як велика вартість та низька 

надійність, що виходить самої архітектури клієнт – сервер або з її централізованого 

вигляду. 

До того ж треба врахувати, що основний тип промислових мереж має вигляд 

гетерогенної мережі, але за допомогою SDN можливо поліпшити керування цієї 

мережі та підвищити динаміку впровадження нового обладнання, яке може 

відрізнятися не лише такими критеріями як: пропускна здатність, затримка та 

повторне використання ресурсу, але різновидом інтерфейсу та адаптивними 

можливостями обладнання, що дуже ускладняє роботу персоналу та робить 

можливість обслуговування мережі дуже важким та затратним. 

Програмно-орієнтована мережа – це і є основна технологія, за допомогою якої 

можливо покращити показники мобільної мережі, але структура мережі клієнт 

сервер, як сказано вище, має ряд значних недоліків, які треба подолати, щоб 

впровадити дану технологію на промисловий рівень.  

Перший і основний недолік – це надійність мережі, із за центру керування, 

контролеру, який керує мережею і, як що він вийде з ладу, мережа стає не 

роботоздатна. Надійність мережі та інщі недоліки (наприклад, вартість 

інфраструктури), можливо вирішити за допомогою [3, 4, 5]. 

На рис. 3.4, 3.5, 3.6 зображена архітектура транспортних сигментів мобільної 

мережі LTE. 
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Рисунок 3.4 – Архітектура software-defined networking 

 

Архітектура програмно-орієнтованої мережі  ієрархічно залежну, складну, 

багато підрівневі систему передавання потоків трафіку за допомогою процесів 

керування контролером SDN, який керує OvS свічами, де знаходиться таблиця 

переадресації. 

Недоліки такої архітектури в тому, що працездатність кожного рівня залежить 

від іншого і тому з’єднання таких смуг не надійне, але ця мережа має більш 

ефективні показники, тому основна задача - підняти надійність та розробити модель 

розподілу, резервування та рознесення слабких частин системи. 

 На рис.3.5 зображена архітектура мобільної мережі, побудована на базі 

протоколу класичної IP технології адресації вузлів. Тут кожний елемент системи 

працює автономно, структура такої мережі вважається децентралізованою, тому 

надійність більша. 
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Рисунок 3.5– Архітектура System Architecture Evolution 
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IP мережа менш ефективна та має менш динамічну структуру керування, що 

обмежує її в використанні до мережі майбутнього FN. 

Будувати програмно – керовану мережу з нуля дуже дорого і накладно, так як 

зупинити роботу вже працюючої інфраструктури неможливо. 

Третьою за популярністю вважається мережа OpenFlow, де поверх вже 

існуючої інфраструктури можливо розташувати Мережу SDN і згодом розвивати 

вже Overlay мережу. Архітектура мережі OpenFlow зображена на рис. 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Гібридна архітектура SDN OpenFlow 

 

3.3 Робота програмної частини SDN мережі 

 

Програмно-конфігурована мережа (SDN від англ. Software-defined Networking, 

також програмно-обумовлена мережу) - мережа передачі даних, в якій рівень 

управління мережею відділений від пристроїв передачі даних і реалізується 

програмно, одна з форм віртуалізації обчислювальних ресурсів [6]. 

Сучасні мережеві пристрої, складаються з трьох компонентів. 

1. Рівень управління - це CLI, вбудований веб-сервер або API і протоколи 

управління. Завдання цього рівня забезпечити керованість пристроєм. 
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2. Рівень управління трафіком - це різні алгоритми і функціонал, завданням 

якого є автоматична реакція на зміни трафіку, тобто інтелект пристрою. 

3. Передача трафіку - функціонал забезпечує фізичну передачу даних. 

Якщо централізувати управління трафіком, відокремивши управління від 

пристроїв і централізувати управління пристроями? 

Гетерогенна комп'ютерна мережа - комп'ютерна мережа, що з'єднує 

персональні комп'ютери та інші пристрої з різними операційними системами або 

протоколами передавання даних. Наприклад, локальна мережа, яка з'єднує 

комп'ютери під управлінням операційних систем Microsoft Windows, Linux і MacOS, 

є гетерогенною [7]. Термін «гетерогенні мережі» також вживають у бездротових 

мережах, які використовують різні технології для підключення. Наприклад, 

бездротова мережа, яка забезпечує доступ через бездротову локальну мережу і 

здатна забезпечувати доступ, перемикаючись на стільниковий зв'язок, також 

називається гетерогенною мережею. 
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Рисунок 3.7 – Робота керування рівнями тренспортним сигментом SDNмережі 

 

В результаті «новий» роутер або комутатор обслуговує тільки потік даних 

(рівень передачі трафіку DATAPLANE), стає більш простим, відповідно дешевшим. 

Звичайно ж позбавити повністю інтелекту мережеве пристрій не вийти, але його 

досить замінити простий таблицею переадресації (forwarding table). 
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Програмно-орієнтована мережа має контролер SDN, який відповідає за 

керування обладнанням за допомогою гіпервізора, на якому встановлений - це 

інтерфейс командного рядка CLI для окремих пристроїв для керування open virtual 

switch в архітектурі SDN, який можливо реалізувати за допомогою API. 

Інтерфейс командного рядка (англ. Command line interface, CLI) - різновид 

текстового інтерфейсу (CUI) між людиною і комп'ютером, в якому інструкції 

комп'ютера даються в основному шляхом введення з клавіатури текстових рядків 

(команд), в UNIX-системах можливе застосування миші. Також відомий під назвою 

консоль. 

Інтерфейс командного рядка протиставляється системам управління 

програмою на основі меню, а також різним реалізаціям графічного інтерфейсу. 

За допомогою прикладного рівня можливо покращити роботу мережі, 

розробивши додатки, за допомогою яких контролер зможе розраховувати додаткові 

можливості. Та можливо впровадити ці додатки на прикладний рівень або на 

гіпервізор NFV.   

Опис функціоналу, та додатки функцій 

Програмно-керована мережа (SDN) – це універсальний термін, що охоплює 

кілька видів мережевих технологій, спрямованих на те, щоб зробити мережу 

гнучкою, як віртуалізовану інфраструктуру сервера і сховища сучасного дата-

центру. Мета SDN – дати можливість мережевим інженерам і адміністраторам 

швидко реагувати на мінливі бізнес-вимоги. У мережі, яка визначається програмним 

забезпеченням, мережевий адміністратор може формувати трафік з централізованої 

консолі управління, не торкаючись окремих комутаторів, і може надавати послуги 

там, де вони необхідні в мережі, незалежно від того, які конкретні пристрої 

використовують сервер або інші апаратні компоненти пов'язані з ключовими 

технологіями впровадження. 
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Таблиця 3.1  

Таблиця програмованих і класичних мереж 

Характеристика 
Архітектура 

SDN 
Класична архітектура IP 

Програмованість + – 

Централізоване управління + – 

Конфігурація з помилкою – + 

Комплексне управління 

мережею 

– + 

Гнучкість мережі + – 

Покращена продуктивність + – 

Проста реалізація + – 

Ефективна конфігурація + – 

Вдосконалене управління + – 

 

 

3.4 Модель надійності пристроїв у транспортному сегменті мобільної 

мережі  

 

Незважаючи на високу надійність сучасних комп’ютеризованих систем, поява 

в них збоїв і відмов є цілком можливими подіями. Показники надійності програмно-

керованої мережі являють собою сукупність програмних і апаратних засобів, які 

залежать один від одного і працездатність об’єкта залежить від їх функціонування та 

відмовостійкості. Комп’ютерна система - це складний об’єкт, який працює за 

послідовністю виконання алгоритмів і команд, які маніпулюють фізичним 

обладнанням, яке в свою чергу виконує функції транспорту потоків інформації. 

Формат виведення інформації в інтерфейсі командного рядка виконується за 

допомогою CLI, та вбудований веб-сервер API, який встановлений на гіпервізор. 

А саме такі порушення роботи програмної частини контролера можуть 

виникнути під час роботи: 

 неправильна модифікація або оновлення програмного забезпечення, або 

додатка файлу системи; 

 наявність IRSLKBDB (програм  в системі або в завантажувальних файлах); 
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 неузгодженість параметрів апаратної конфігурації з даними, записаними в 

пам’ять; 

 неправильне розширення апаратної потужності SDN контролера;  

 відмова буферних ІМС, що обслуговують потужнострумові ІМС або 

периферійні пристрої; 

 неузгодженість додатків програмного інтерфейсу API; 

 тощо. 

Внаслідок можливих збоїв і відмов після виконання завдання до контролера 

виникає питання про достовірність отриманої інформації. У зв'язку із цим всі 

сучасні системи мають засоби, що контролюють правильність функціонування як 

окремих пристроїв, так і ядра в цілому. Ці засоби одержали назву системи контролю 

SDN (в нашому випадку). Основними вимогами до системи контролю є: 

автоматичне виявлення факту неправильної роботи  прикладної системи; усунення 

наслідків випадкових збоїв у процесі обчислень; локалізація місця відмови з 

точністю до змінного блоку. 

Період роботи будь – якої складної системи можливо описати за допомогою 

кривої, яку згідно теорії надійності прийнято називати типовою прямою. Ця пряма 

за допомогою циклу роботи об’єкта ділить на періоди, де за кожний період система 

проходить визначений цикл, за допомогою якого можливо побачити стан надійності 

системи (рис. 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Типова пряма запуску  SDN контролера 
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Типова пряма показує: 

1. Етапи запуску інфраструктури мобільної мережі, яка включає : 

 період налаштування системи; 

 період тестування системи; 

 період стабільної роботи системи; 

 період відмови системи. 

2. Стан об’єкта : 

 стан непрацездатності системи ; 

 недопустимий рівень відмов; 

 допустимий рівень відмов. 

1. Робочий стан мережі – мережа відповідає всім вимогам документації. 

2. Неробочий стан мережі – мережа не відповідає хоча б одній вимозі 

документації на нього (мережа може надавати послуги). 

3. Працездатний стан мережі – мережа може виконувати всі задані для неї 

функції (при цьому працездатний об’єкт може не задовольняти вимогам 

документації). 

4. Непрацездатний стан мережі – коли значення хоча б одного параметра 

мережі, що характеризує виконуваність заданих об’єкту функцій, не відповідає 

вимогам документації. 

Можливо, частковий непрацездатний стан, при якому мережа здатна 

виконувати потрібні функції зі зниженими показниками (наприклад, вийшов з ладу 

один із свічів), або здатна виконувати лише частину потрібних функцій.  

5. Граничний стан мережі – коли подальша експлуатація об’єкту недопустима 

чи не логічна або економічно невигодна подальша експлуатація обладнення. 

Критерії граничного стану кожного об’єкта визначаються в документації на 

нього. Потрібно розуміти, що об’єкти можуть знаходитись в граничному стані і 

одночасно бути працездатним. В цьому випадку експлуатацію необхідно припинити 

[8, 9, 10]. 

P(A) – ймовірність виходу з ладу обладнення мережіSDN (непрацездатний 

стан); 
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А – подія; 

N – загальна кількість відмов; 

n – кількість відмов. 

Ймовірність достовірної події (обов’язково відбувається при кожному досліді) 

 { } 1д
д

п N
P A

N N
                                                       (3.3) 

Ймовірність неможливої події (не відбувається в жодному з дослідів)  

0
{ } 0н

н

п
P A

N N
                                                           (3.4) 

Ймовірність випадкової події може змінюватись в межах 0 { } 1P A  , але 

ніколи { } 1P A     

Добутком подій називається складна подія, яка складається з того, що 

відбувається і подія, тобто відбуваються всі події. Така подія позначається:  
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Для незалежних подій справедлива рівність  
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Оскільки за означенням { } 1P A  завжди, то ймовірність добутку менша 

найменшої ймовірності окремої події.  

Сумою подій називається складна подія, яка має на увазі те, що відбудеться 

або подія, тобто виконається хоча б одна з подій. Сума подій позначається: 
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Для незалежних подій справедлива рівність  
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3.5 Побудова функційних блоків надійності мобільної мережі.  

 

В централізованих 

системах керування кожен 

рівень залежний один від 

одного, так як ієрархія 

працездатності сугубо 

логічна і при виході з ладу 

блоку одного рівня 

працювати без 

посереднього 

відмовляються інші 

блоки. За структурною 

надійністю таке з’єднання  

називають послідовно 

з’єднаним (рис 3.9). 

 

Децентралізовані системи 

більш надійні, тому що 

мають вигляд в більшому 

паралельно з’єднаних 

блоків при вих одного 

блоку з ладу інщі хоч і 

несуть більшу 

навантаження але система 

залишається 

працездатною. 

За структурною 

надійністю таке з’єднання  

називаються Паралельне 

з’єднання рис.3.10 

 

Більшість сучасних систем 

мають саме змішану 

залежність, тому краще за 

все її показати у змішаному 

вигляді. 

За структурною надійністю 

таке з’єднання  називається 

змішаним типом з’єднання 

(рис.3.11). 
P1P1 P2

 

1

2

3
 

1
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3

 

Рисунок 3.9 – Послідовне 

з’єднання  

Рисунок 3.10 – 

Паралельний тип 

з’єднання 

Рисунок 3.11 –  Змішаний 

тип з’єднання  

Класична система не здатна адаптуватися  за кількістю абонентів, якщо вийде 

з ладу один з блоків. 
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Рисунок 3.12 – Семантична схема 

децентралізованої мобільної мережі 

Рисунок 3.13– Структурна схема 

децентралізованої мобільної мережі 

  

Рисунок 3.14– Семантична схема 

централізованої мобільної мережі 

Рисунок 3.15– Структурна схема 

централізованої мобільної мережі 

 

Для більш точного разрахунку надійнісних характеристик програмно – 

керованої мережі, необхідно врахувати як апаратну так і програмну частину.  

За період роботи (t) рис. 3.11 може збільшуватись  кількість абонентів,через це 

навантаження на свічі й контролери виростають, за рахунок цього надійність 

системи падає. Також є фактор модернізації системи - змінюються оптимальні та 

обхідні процеси маршрутизації, за рахунок чого можливі більші затримки та зростає 

ризик перевантаження вузлів та помилок програмної частини мережі.  

Є періоди, коли деякі помилки суттєві, або ділянки працюючої схеми можуть 

нести не рівномірні завантаження і мати більший коефіцієнт зносу. Це треба 

врахуовати і аналізувати, або система буде виходити з ладу поступово і цей процес 

буде неконтролюючим. Та через деякий період ми не зможемо контролювати якість 

надання послуги. 

Програмний сегмент залежіть від апаратного саме послідовним з’єднанням,  

тому їх можливо розглядати окремо один від одного, але потрібно врахувати, що 
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вони діють в програмно-керованій мережі один на одного і не працюють при відмові 

якогось із рівнів, як вказано на рис.3.16. 

Пристрої 

Pdev(t)

Програми

Psoft(t)

Pel(t)

 

Рисунок 3.16 – Залежність програмного комплексу від апаратного 

 

Залежність програмного і апаратного сегменту можливо охарактеризувати за 

формулою:  

( ) ( )sis dev softP t P P t  
                                    (3.9) 

Де: 

Pel –напрацювання до відмови однієї комірки мережі; 

Pdev - напрацювання до відмови апаратної частини мережі; 

Psoft - напрацювання до відмови програмної частини мережі; 

 

Цей процес можливо охарактеризувати, як залежність програмного комплекту 

від апаратного. Апаратний комплекс в мережі SDN керує фізичним обладнанням, 

тому працездатність по окремому сценарію неможлива. Роль централізованої 

системи робить програмний сегмент більш складним і значущим, в програмно-

керованих мережах якщо з ладу вийде контролер або контролери (як що вони 

резервуються або розносяться ), система буде непрацездатною. Якщо вийде з ладу 

контролер, тимчасово можливо буде вирішити цей інцидент за допомогою обхідної 

маршрутизації, але треба розуміти, що несправність треба буде усунути як можна 

швидше, так як критерії мережі будуть знижуватися за рахунок відсутності 

оптимального вузла. 

Для розрахунку надійності апаратної частини транспортного сегменту 

мобільної мережі ми маємо можливість використати структурну надійність. 
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Структурна надійність будь-якого апарату - його результуюча надійність при 

відомій структурній схемі і відомих значеннях надійності всіх елементів, складових 

структурну схему. 

На рисунку 3.16 зображена схема залежності апаратної частини системи від 

програмної, та гібридний метод, який як правило і є домінуючим в складних 

системах типу мобільної мережі.  

В систему контролю входять як програмні, так і апаратні засоби (рис.3.17). 

Програмний контроль базується на використанні програм, що дозволяють виявляти 

помилки, і ділиться на програмно-логічний і тестовий контроль.  

Прикладами програмно-логічного контролю є метод подвійного обчислення, 

використання різного роду тотожних співвідношень. Тестовим контролем 

називають перевірку працездатності контролера за допомогою випробувальних 

програм, які бувають контролюючими і діагностичними.  

Контролюючі тести призначені для виявлення факту несправності контролера, 

в той же час діагностичні тести служать для визначення місця несправності з 

точністю, наприклад, до змінного блоку. 

Методи контролю КС

Програмний Апаратний Змішаний

Логічний 

Тестовий

Контролюючий Діагностичний

Локальний Наскрізний

Переодічний Неперервний

 

Рисунок 3.17– Класифікація методів контролю КС 
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Апаратним називають такий контроль, що здійснюється автоматично шляхом 

введення в контрольної апаратури. Як і програмний, він буває контролюючий і 

діагностичний. 

Апаратні й програмні засоби контролю можуть бути наскрізними, коли 

контролюються всі без винятку вузли SDN, і локальними, коли контролюються 

окремі пристрої. Системи контролю можуть працювати безперервно або включатися 

періодично. 

Апаратний і програмний методи контролю мають свої переваги і недоліки. 

Переваги програмних методів полягають у тому, що вони не вимагають включення 

до складу  додаткового обладнання і, внаслідок цього, можуть бути застосовані в 

будь-якому типі мережі. На відміну від програмних методів апаратний контроль не 

знижує продуктивності контролера, однак його використання вимагає додаткових 

апаратурних витрат. Тому в сучасних мережевих та ком'пютерних системах широко 

використають комбінований програмно-апаратний контроль, що дозволяє при 

невеликих апаратурних витратах досягти високого охоплення контролем  (до 95% 

всієї апаратури) [2]. При цьому виявлення і виправлення одиничних помилок, як 

правило, здійснюється апаратним контролем, а багаторазові помилки, виявлені як 

апаратним, так і програмним способами, усуваються . 

Для контролю програмного забезпечення треба налаштувати автоматичний 

алгоритм роботи тестування програмного засобу, який зможе тестувати додатки API 

до того як ми їх використаємо в гіпервізорі.  

В нашому випадку це можливо за допомогою віртуалізації NFV Network 

Functions Virtualization. Емалюються; робота мережі, потоків трафіку, процеси (які 

безпосередньо залежні від додатків) [9]. 

 

3.6 Розрахунок показників надійністі програмного забезпечення мережі 

SDN 

 

Програми для сучасних КС містять багато  команд. При створенні таких 

програм з різних причин у них можуть з'являтися помилки. Немає програм без 
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помилок, а є програми з невиявленими помилками. Найбільш грубі помилки 

виявляються на стадії відлагодження програми, але оскільки перевірити кожну 

програму у всіх можливих режимах, як правило, не вдається, то немає і впевненості, 

що всі помилки в ній знайдені. При цьому природним є статистичний підхід до 

аналізу процесу виявлення помилок у програмі. Цей процес характеризується 

функціє , де ƒ(t) - кількість виявлених і усунутих помилок за одиницю часу в 

програмі, яка містить R команд. Відповідно до цього визначення: 

   ( ) n nn
t t tdf t

R dt t

    
 


   ,                                         (3.10) 

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

одну команду. Отже, 

   
τ

n

0

1
ε τ = f t dt

R
                                                   (3.11) 

Функція ƒ(t) може бути експериментально визначена при відлагодженні 

програм шляхом фіксації кількості виявлених помилок. Визначення ƒ(t) 

спрощується, якщо припустити, що 
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  ,                                                      (3.12) 

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

програм. 

Тоді: 
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Якщо   , то   0

n
R


   , або  0 nR   . Звідси видно, що 

0 - це загальне 

число помилок у програмі перед початком відлагодження. Оскільки процес 

відлагодження не може тривати нескінченно, то в програмі завжди буде залишатися 

деяка кількість помилок: 

  00 0
n e

R R



 
  



    ,                                             (3.14) 
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де ε(τ) - кількість невиявлених помилок в розрахунку на одну команду. Якщо 

припустити, що помилки рівномірно розподілені по всій програмі, то ймовірність 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 

програмі, тобто Q(τ)=ε(τ)δΔt. 

Проводячи аналогію між процесами появи помилок і відмовами апаратних 

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 програмі, буде дорівнювати: 
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                                                 (3.15) 

Аналіз зміни Т(τ) може служити підставою для вибору часу t відлагодження 

програм, а саме: відлагодженя припиняють, якщо Т(τ) стає досить великим. 

В тих випадках, коли вдається оцінити матеріальні втрати Сп від появи 

помилки в розрахунках, то час t відлагодження можна оцінити кількісно в 

наступний спосіб. За час ТР роботи програми вона відмо
( )

PT

T 
 раз, що викличе 

сумарні втрати 
 
PT

C
T 

 . Процес відлагодженя програм вимагає витрат 

комп’ютерного часу і інших 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 відлагодження програм будуть дорівнювати: 
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де τM - тривалість відлагодження, що забезпечує мінімум С. 

Для виключення помилок в програмах можна використовувати їх 

резервування. Для цього, наприклад, розробляють декілька варіантів програм, що 

вирішують однакові задачі. Кожен із цих варіантів готують незалежні групи 
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програмістів, використовуючи різні, але результати яких порівнюються і 

вважаються правильними за умови їх збігу. Оскільки появи помилок у програмах є 

подіями малоймовірними, то збіг двох і більше таких подій (тобто те, що дві або 

більше груп програмістів зроблять помилки в програмах, що дадуть однакові 

помилкові результати) є подією практично неможливою [11]. 

Резервування апаратної частини системи SDN 

На рис. 3.18 зображена схема роботи моделі «Надійності системи мережі SDN» 
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Рисунок 3.18 – Узагальнена структурно – логічна схема роботи моделі підвищення 

надійності SDN мережі 

 

Основний метод аналізу працездатності додатку –  це його тестування. На 

рис.3.19 показано алгоритм тестування додатку за допомогою інформаційної 

технології. 
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Рисунок 3.19 – Приклад тестування додатку за допомогою інформаційної технології 

 

При отриманні практичних даних система може контролювати стан мережі і 

тримати показники в межах, встановленими користувачем або стандартом. 

Комплексне програмне забезпечення допоможе зменшити годину граничного стану 

мережі, зменшити терміни реконфігурації мережі, розрахувати затрати, необхідні на 

ремонт або обслуговування обладнання.  

Використовуючи першеобразні моделі (моделі, про які йде річ, а саме модель 

надійності та вартості комп’ютерних мереж), можемо вивести додаткові функції, які 

будуть розраховувати вартість ремонту та період подовження експлуатації після 

ремонту або технічного обслуговування. 

Використовуючи першеобразні моделі: надійності та вартості комп’ютерних 

мереж (про них мова піде далі), можемо вивести додаткові функції, які будуть 

розраховувати вартість ремонту та період подовження експлуатації після ремонту 

або технічного обслуговування. 

Тестування додатків можливо виконати за допомогою алгоритму, який також 

може аналізувати оптимальніший алгоритм для певного сценарію. 
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Реалізувати цей алгоритм можливо на прикладному рівні, на гіпервізорі NFV. 

Абстрактна схема будується по принципу розташування об’єкту за його 

функціональними характеристиками.  

Тобто, як що об’єкт відмовить, стан всієї схеми не постраждає, ці паралельні 

об’єкти зображено на рисунку 3.1 (А). 

Якщо система вийде з ладу при відмові блоку, це послідовна схема, зображено 

на рисунку 3.1 (В). 

Так як ми використовуємо централізовані системи, треба вказати, що така 

система фактично являє собою послідовно розташовану блок схему, яку зображено 

на рисунку 3.1 (D). 

Та резервування системи, рисунок 3.1 (С). 

Основні недоліки підвищення надійності за допомогою методу резервування – 

це збільшення вартості та збільшення затримки за рахунок збільшення кількості 

вузлів, кожен з яких дає затримку 0.022 мс., в програмно-конфігурованих мережах 

та (0,068 згідно імітаційному моделювання, та 0, 088) [12]. 

На рис.3.20 бачимо результати моделювання мережі, до 99%, в даному  

випадку вартість мережі збільшується до 2х разів. 

 

Рисунрок 3.20 – Результат моделювання резервування системи, а саме підвищення 

надійності до 99%. 
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Для резервування контролеру необхідно додати 30 % до вартості мережі. Для 

резервування кожного блоку треба скористатися графіком та таблицею. 

 

Рисунок 3.21– Залежність надійності від вартості системи  

Таблиця 3.2 

Розразунок вартості резервувування  системи SDN 

 Вартість 

обл 

Вартість 

обсл 

Вартість 

ПО 

Резервування 

контролеру 

(n+1)·Ccon (E+1)·Ccon +Е 

Резервування OvS (n+1)·Ccon (E+1)·Ccon +Е 

Інше … … … 

Загальне Сdev+Edev+E=Cсп 

Де: 

n – кількість операцій; 

Сdev – вартість обладнання;  

Edev  - кількість операцій; 

Е – вартість обслуговування.  

 

Залежність кожного додаткового блоку від  затримки зображено на рис.3.22. 

Кожний комутатор OvS додає затримку до 0.022-0.026мс. і зменшує ефективність. 

Ефективність SDN при кількості комутаторів до 3х разів вища за IP, тому для 
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ефективного використання системи ми можемо продублювати кожний комутатор 

лише в 2 рази. 

 

Рисунок 3.22 –  Залежність кількісті комутаторів (затримка кожного 

комутатора) від затримки 

Коефіцієнт готовності до роботи відновлюваної системи виражає ймовірність 

того, що вибір буде готовий до роботи в будь-який момент часу. Він позначається 

буквою гК  і може бути обрахований за формулою: 
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,                                                              (3.18) 

де Т  напрацювання системи до відмови (год); 

tв середній час відновлення апаратури після відмови. 

Або через інтенсивність відмов системи Λ (для pt T ): 

1

1
г

в

К
t


 

,                                                             (3.19) 

де Λ  інтенсивність відмов системи (год-1). 

 

Для відновлюваних систем тривалість використання, для яких передбачаються 

профілактичні роботи, коефіцієнт готовності може бути розрахований за формулою: 

роб

г

роб п

t
K

t t



, де                                                         (3.20) 

tраб час роботи системи; 

tn час простою системи за рахунок її відновлення після відмови і проведення 
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планових профілактичних робіт. 

 
n в профt t t  , причому  

1

роб

в в

t
t t

T
 , а

1

р

проф п

проф

t
t t

T
 , де 

Tв1 час відновлення після першої відмови; 

tn1 час, необхідний для однієї профілактики; 

Надійність, показник динамічний, перемінна, характеристики об’єкту, 

зменшуються за тривалістю часу, саме за надійності. 

Чим більше часу працює об’єкт, тим більше у нього негативних показників, 

таких як: відмова, часткова відмова, збої в роботі як апаратної, так і програмної її 

частині, або рівня; і в крайньому випадку відмова. 

Треба сказати, що з часом обладнання старіє, як в апаратному так і в 

програмному, або як кажуть в «моральному»  розумінні. Тобто це обладнання 

працювати не повинно, не тому що воно відмовило, а тому що з часом змінилось 

багато і стандартів, і технологій. 

Але на об’єкті ми побачили, що процесом можливо керувати за допомогою 

таких методів, як резервування та концентрація навантаження. Зрозуміло, що 

набагато ліпше робити керування програмним способом мережі SDN. Який ми саме 

розглянули та побудували архітектуру так званої гетерогенної мережі, яка 

накладаєтеся одна на одну, створюючи резервування децентралізованою мережею. 

Технологія ця має назву ОpenFlow. Яка по ефективності на другому місті. 

Виконані завдання розрахунку надійності мережі LTE за керуванням 

централізованих та децентралізованих методів керування цією мережею. 

Проаналізовано надійнісні характеристики мережі, яка керується за 

допомогою трьох способів, а точніше це  класична IP мережа та SDN, яка в свою 

чергу діляться на OpenFlow та Overlay . 

Далі можливо розробити систему керування процесами обслуговування цієї 

системи, чим можливо керувати надійнісними характеристиками об’єкту та мати на 

увазі показники відмовостійкості, критеріями чого являються, такі показники як, 
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пропускна здатність, таймінги сервісного затримання (0,08 сек., на маршрутизаторі 

наприклад.), годин напрацювання.  

Треба зауважити, що самою відмовостійкою являєтеся саме   OpenFlow 

мережа, так як при виході зі строю SDN контролера можна використати 

децентралізовану модель, до тих пир, доки мережа не буде відновлена [13]. 

 

3.7 Метод планування опорного сегменту мережі мобільного зв’язку 

 

В Україні розпочали впроваджувати нові інтернет технології, ми бачимо, що 

3G вже працює, інтернет провайдерам анонсують наступну більш сучасну та 

набагато ефективнішу технологію LTE та 4G. Ця технологія розвивається 

паралельно іншій оптичній мережі OTS (open transport switch) яка є стаціонарною. 

Майже кожний будинок та кожний користувач ПК, має вихід в глобальну інтернет 

мережу, будь-то розважальний контент, або якась база даних, малого чи великого 

виробництва. Основна тенденція цих напрямків - «Інтернет в кожному будинку та 

кожному мобільному пристрою». 

Конкуренція на ринку інтернет послуг досить велика, тому використовати 

технології, які вже застаріли, не розумно. Сучасні користувачі інтернету потребують 

використання великих об'ємів трафіку, будь-то мультимедіа чи інтернет контент, чи 

соціальні мережі, якість роботи інтернет каналів повинна бути високою. Тому для 

інтернет провайдерів треба використовувати більш сучасні, ефективніші,  динамічні, 

централізовані технології SDN, для яких вже розробляються обладнання 

найвидатнішими брендами. Це HP, Huawei, Samsung, Cisсo, та програмне 

забезпечення Cisco, VMware, Huawei, Microsoft.  

Але, не зважаючи ні на що, впровадження більш сучасної та динамічної 

системи керування інтернет трафіком залишається не останнім пріоритетом для  

інтернет провайдерів. Тому розробки ПКМ для постачальників інтернет послуг є 

дуже важливими. Метою даної роботи є розробка методу проектування мережі SDN 

для будь-якого інтернет провайдера ISP. Ця мережа повинна дозволити 

постачальникам послуг зробити перехід на більш сучасний, централізований метод 
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керування мережами, стільниковою та стаціонарною. Розроблений метод має 

дозволити переглянути обладнання та зробити оцінку коштів, які будуть потрібні 

для модернізації, чи побудови мережі.  

3.7.1 Функції віртуалізації обладнання для побудови інфраструктури SDN 

мережі  

 

ISP  (Internet service provider - постачальник Інтернет-послуг) – організація, що 

надає послуги доступу до мережі Інтернет та інші пов'язані з Інтернетом послуги 

[14]. 

До основних послуг Інтернет-провайдерів відносять: 

- широкосмуговий доступ в Інтернет; 

- комутований доступ в Інтернет; 

- бездротовий доступ до Інтернету; 

- виділення дискового простору для зберігання та забезпечення роботи сайтів 

(хостинг); 

- підтримка електронних поштових скриньок або віртуального поштового 

сервера; 

- розміщення устаткування клієнта на майданчику провайдера (колокація); 

- оренда виділених і віртуальних серверів; 

- резервування даних. 

Як було визначено вище, SDN є ефективним рішенням для керування 

мережами з великими об’ємами трафіку та великою кількістю мережевого 

обладнання. Ці якості притаманні саме провайдерам ISP. Використання ПКМ 

дозволить користуватися провайдеру ISP наступними основними перевагами. 

Застосування політик QoS і контролю доступу. 

SDN дозволяє розподілене застосування QoS і політик фаєрволу, заснованих 

на повному баченні мережі. Розподілення застосування цих правил особливо 

важливе для обробки того трафіку, що залишиться всередині сотової мережі. 

Додатки, запущені на контролері можуть поширювати правила контролю доступу 
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над комутаторами і керувати плануванням трафіку, що проходить через вузли 

мережі, за допомогою класів QoS. 

Моніторинг мережевого управління і білінгу. 

OpenFlow комутатори мають вбудовані лічильники байтів і пакетів. Open 

vSwitch можуть проводити моніторинг мережі, застосовуючи протоколи NetFlow, 

sFlow, SPAN тощо. Регулюючи правила обробки пакетів в SDN-комутаторах, 

провайдер ISP може ефективно здійснювати моніторинг трафіку на різних рівнях. 

Завдяки цьому, схеми контролю в SDN-контролері працюють в реальному часі. Крім 

того, асоціація типів трафіку з лічильниками трафіку є корисною для побудови 

білінгових рішень і дає можливість визначити коли користувач досягне ліміту 

трафіку за тарифом. 

Програмовість мережі. 

SDN дозволить програмувати мережу як єдине ціле, а адміністраторам не 

доведеться займатися окремими пристроями. Реалізація концепції SDN на практиці 

дозволить операторам мобільного зв'язку отримати незалежний від виробників 

обладнання контроль над всією мережею з єдиного місця, що значно спростить її 

експлуатацію. Що не менш важливо, конфігурування мережі сильно спроститься і 

адміністраторам не доведеться вводити сотні рядків коду окремо для різного 

мережевого обладнання. Характеристики мережі можна буде оперативно змінювати 

в режимі реального часу, відповідно, терміни впровадження нових додатків і 

сервісів значно скоротяться. 

Віртуалізація мобільних мереж. 

SDN забезпечує порівняно просту віртуалізацію мережі. Віртуалізація 

мобільної мережі вимагає віртуалізації мережевого обладнання, розділяючи ресурси 

на фізичному, канальному чи мережевому рівні. За допомогою SDN можна легко 

створити віртуальну мережу для проведення експериментів чи впровадженні 

інновацій, і в випадку їх провалу основна мережа провайдера залишиться 

неушкодженою. 

В роботі було розроблено два способи використання SDN для провайдерів.  
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Перший з них розроблений спеціально для провайдерів, що забезпечують 

широкосмуговий бездротовий доступ до Інтернету – тобто для мобільних операторів 

нового покоління 3G/4G. Метод полягає в віртуалізації фізичних ресурсів на єдиній 

апаратній платформі під керуванням SDN-контролера. Також використовується  

технологія SDR, що використовується для об’єднання різних BBU в один модуль. 

Все це значно зменшує кількість обладнання, спрощує його обслуговування. 

Другий метод розроблений для провайдерів, що мають оптичний 

транспортний сегмент OTN в своїй мережі. Метод полягає в використанні 

віртуальних транспортних комутаторів OTS для створення транспортної SDN-

мережі. Цей спосіб дає прямий контроль над опорною транспортною мережею 

мобільного оператора, побудованої на оптичній мережі.  

Метод побудови мережі провайдера безпроводових Інтернет-послуг з 

застосуванням SDR та SDN. 

Для більш ефективного використання SDN в мережах мобільного оператора, 

розумним рішенням є її комбінування з SDR (Software-Defined Radio – програмно-

конфігурована радіопідсистема) – близькою по духу технологією, розробленою 

спеціально для радіообладнання. Подібно до того, як SDN виникла, щоб 

позбавитись від недоліків КМ, так і SDR виникла через недоліки у використанні 

частотного спектру, що були сформульовані ще у 1995 році [15], але, на жаль, не 

втратили актуальності, а саме: 

- радіочастотний спектр використовується надзвичайно неефективно. Причина 

– обмеження, накладені ліцензуючими органами і недостатня функціональність 

радіопристроїв; 

- переважна частина радіочастот не використовується більшою частиною часу; 

- вільні ділянки спектра можна і потрібно використовувати, проводячи в 

реальному масштабі часу відповідні вимірювання і визначаючи моменти і частоти, 

відповідні для передачі даних. 

SDR – це технологія для радіообладнання, яка дозволяє за допомогою 

програмного забезпечення встановлювати або змінювати робочі радіочастотні 

параметри, включаючи діапазон частот, тип модуляції або вихідну потужність. 



118 

SDR використовується як в передавальному, так і в приймальному обладнанні. 

SDR-приймач може стати єдиним модулем у смартфоні, що замінить одночасно 

GSM, Wi-Fi, Bluetooth та GPS модулем, завдяки можливості оброблювати сигнали 

будь-яких широкого діапазону частот. Для застосування в  мобільних мережах нас, 

звичайно, цікавлять можливості цієї технології для передавачів – базових станцій.  

В теорії можливо було б створити компактну базову станцію, яка могла б 

одночасно поширювати сигнали для GSM, UMTS та LTE, адже потужність 

обчислювальних систем достатня для обробки алгоритмів, закладених в мобільні 

мережі цих трьох стандартів. Але виникають проблеми, пов'язані з 

використовуваним спектром і необхідної вихідною потужністю для мобільних 

мереж різних стандартів. Адже перекрити весь цей частотний спектр одним 

передавачем – завдання з технічної точки зору можливе, але при цьому обладнання 

буде абсолютно не придатне по масово-габаритним характеристикам для 

використання в існуючій мережі.  

Але технологія SDR може принести користь і інакше. Можливо до спільного 

головного процесорного модуля підключити декілька радіомодулів, кожен з яких 

забезпечує створення електромагнітного випромінювання в необхідному частотному 

діапазоні. Який стандарт зв'язку буде при цьому створюватися, визначається 

процесорним блоком і стратегією оператора по риформінгу одних стандартів в інші. 

Отже, використовуючи SDR в сотових мережах, ми зменшимо кількість 

модулів BBU (Baseband Unit), чим спростимо мережеве обладнання. Крім того, 

можливе використання спільного транспорту для передачі інформації по трьом 

різним інтерфейсам для мереж різних поколінь. Інтерфейс від процесорного блоку 

до радіопередавача стандартизований, і всі виробники пропонують свої варіанти 

реалізації протоколу CPRI – Common Public Radio Interface. Останні реалізації 

протоколу CPRI підтримуються також і виробниками обладнання транспортної 

мережі, наприклад, радіорелейних ліній, що дозволяє підключати радіопередавачі на 

значних відстанях від процесорного блоку. Дві архітектури представлені на рис. 3.23 

та рис. 3.24. 
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Рис.3.23 – Архітектура базових станцій з використанням SDR. 

 

Тепер розглянемо частину мережі оператора, призначену для прийому трафіку 

від мультистандартної радіомережі GSM/UMTS/LTE.  

Максимально спрощена архітектура мережі GSM/UMTS включає в себе такі 

основні компоненти [13]: 

GSM BSC ( Base Station Controller ) – Контролер базової станції.  

MGW (Media gateway) – Медіашлюз. 

MSC (Mobile switching centre) – Центр мобільної комутації. 

UMTS RNC  (Radio Network Controller) – Контролер радіомережі. 

SGSN (Serving GPRS Support Node) – Вузол обслуговування абонентів GPRS. 

GGSN (Gateway GPRS Support Node) – Вузол маршрутизації даних між GPRS 

Core network і зовнішніми IP мережами.  

Спрощена архітектура мережі LTE включає в себе: 

MME (Mobility Management Entity) – Вузол керування мобільністю. 

S-GW (Обслуживающий Шлюз Serving Gateway) – Обслуговуючий шлюз.  

P-GW(Packet Data Network Gateway) – Пакетний шлюз.   

При цьому кожен з цих компонентів являє собою стійку обладнання (а іноді і не 

одну) зі специфічними інтерфейсами, платами тощо. Постачальниками різних вузлів 

виявляються різні виробники, обладнання належить до різних поколінь і періодів 

розвитку мережі. Експлуатація такого обладнання складна, потребує кваліфікованих 

інженерів, що мають досвід експлуатації різного устаткування різних виробників. 
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Концепція SDN, здатна позбавитись від вищезазначених недоліків та оптимізувати 

таку архітектуру. 

Нова архітектура фактично означає заміну всіх типів різноманітного 

обладнання мобільних мереж (BSC, RNC, MSC, MGW, SGSN, GGSN, MME, S-GW, P-

GW та  ін.) загальною апаратною платформою, на якій віртуалізуються всі їхні 

функції. Фактично, замість великого різноманіття матимемо потужний гіпервізор з 

запущеними на ньому віртуальними машинами, кожна з яких виконуватиме одну з 

функцій апаратного обладнання.  

Для контролю за роботою цієї платформи буде під’єднаний SDN-контролер, що 

може бути спільним для одного кластеру чи навіть всієї національної мережі. 

Звичайно, необхідно враховувати вразливість візованих систем, тому контролер буде 

мати резерв та використовувати додатки API для захисту мережі, яких на даний 

момент існує багато. 

Архітектура мережі з використанням підходів SDR і SDN зображена на рис. 

3.24. 

Рисунок 3.24 – Архітектура мобільної мережі з використанням SDN та SDR. 
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Мобільна мережа, побудована таким чином, дозволяє створювати сучасні 

мобільні мережі, на яких легко можна переходити від стандарту до стандарту 

(GSM-UMTS-LTE) і надавати новітні послуги в найкоротші терміни. 

 

3.7.2 Модель побудови транспортної SDN-мережі із застосуванням OTS  

 

Програмно-конфігуровані мережі можуть докорінно змінити оптичні 

транспортні мережі. SDN дозволить застосовувати централізований контроль над 

мережею, забезпечить її програмовість та автоматизацію надання різних сервісів 

для  різних QoS.  

Так як SDN початково створена для Ethernet-мереж, її застосування в 

оптичних мережах потребує спосіб для контролю оптичної мережі 

централізованими SDN контролерами. Оптичні мережі часто відрізняються по 

архітектурі та протоколам, тому принцип розділення інформаційного та 

керуючого трафіку для них важче реалізувати. Також існують складнощі в 

застосуванні одного виду контролера для різних технологій.  

Тому ONF (Open Network Foundation) проводить розробку OTS (open 

transport switch), які працюють як посередники між контролером та  оптичним 

комутатором. OTS взаємодіє з контролером через протокол OpenFlow, а для 

взаємодії з оптичним комутатором використовується специфічний командний 

синтаксис для конкретного комутатора. 

В оптичній мережі OTS, що під’єднаний до комутатора, отримує відомості 

про параметри  цього комутатора і передає їх до контролера. Контролер отримує 

інформацію про кількість каналів, пропускну здатність, параметри QoS тощо. 

Таким чином контролер отримує повне бачення ресурсів мережі. Це дозволяє 

контролеру відповідати на запити програмних додатків з конкретною пропускною 

здатністю і вимогами QoS. Таким чином контролер звільнений від необхідності 

опрацьовувати неоднорідні дані від різного обладнання різних вендорів. 

Внутрішні модулі OTS передають параметри апаратного забезпечення 

контролеру, повідомляють контролер про зміни стану каналу,  здійснюють 

моніторинг продуктивності. Для оптичних комутаторів різних виробників 
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необхідні різні модифікації OTS, хоча більша частина коду однакова. 

Відрізняються ті модулі, що напряму взаємодіють з фізичними інтерфейсами 

комутатора. 

OTS представляє собою сервер з встановленим на нього віртуальним 

програмним комутатором. Його внутрішня структура зображена на рис. 3.25. 

Рис. 3.25 – Логіка побудови Open Transport Switch. 

 

Агент OTS Data відповідає за встановлення з’єднань площини трафіку (data-

plane), використання даних протоколу OpenFlow.  

Агент OTS Control –  відповідає за конфігурацію комутатора контролером, 

за експортування мережевої топології. 

Агент OTS Management –  відповідає за отримання інформації контролером 

про події в реальному часі. 

Система управлінння з використанням OTS може працювати в двох 

режимах: явному (explicit) і неявному (implicit). 

При використанні явного режиму роботи кожен транспортний комутатор 

має призначений для себе OTS. Тому мережевий контролер контролює напряму 

кожен  транспортний комутатор в мережі. Такий режим роботи є більш 

ефективним, адже всі можливості протоколу OpenFlow та програмних додатків (а 

отже і переваги SDN) можуть використовуються в повному обсязі. Але при цьому 

реалізація такого режиму є набагато дорожчою і в деяких випадках може бути 

надлишковою. 
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Такий режим роботи для топології провайдера ISP показаний на рис. 3.26.

Рисунок 3.26 – Явний режим роботи 

 

При неявному режимі роботи OTS з’єднуються лише з тими комутаторами, 

що знаходяться на краях доменів. При цьому також використовуються існуючі 

сигнальні протоколи та протоколи маршрутизації всередині транспортних 

доменів. Контролер керує  лише тими комутаторами, що під’єднані до OTS 

напряму. Всередині доменів маршрутизація здійснюється протоколами 

транспортної мережі. 

В такому випадку для керування мережею необхідно розбити її на окремі 

домени, в яких визначити граничні комутатори (рис. 3.27). Наша топологія 

розділена на 5 таких доменів. В вузлах,  що знаходяться в місцях стику кожного  з 

доменів ми розміщаємо OTS. При цьому бажано, щоб кожен з вузлів без OTS мав 

по сусідству хоча б один вузол з  OTS (щоб команди контролера доходили з 

меншою затримкою). Ця умова виконується. 

Рис. 3.27 – Неявний режим роботи 

 

Для управління вузлами мережі, що не мають приєднаних OTS, вирішено 

використовувати програмний додаток контролера, розроблений компанією Adva, 
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для конвертації команд контролера OpenFlow в SNMP і навпаки. Використовуючи 

такий метод, контролер може моніторити ресурси мережі шляхом регулярного 

відправлення SNMP-запитів, отримувати інформацію про зміну стану каналу 

шляхом відслідковування SNMP-Trap’ів тощо.  

Послідовність відправлення SNMP команди до вузла, що не має OTS 

відображена на рис. 3.28. 

 

 

Рисунок 3.28 – Відправлення команди контролером до вузла без OTS 

 

Звичайно, в такому випадку, можливості управління будуть обмежені 

можливостями протоколу SNMP, зате вартість такого рішення буде меншою. 

Визначимо вартість обладнання, яке буде  використовуватися в транспортній 

мережі. SDN-мережа за технологією Overlay має складатись з сервера для 

контролера, серверів для віртуальних комутаторів, гіпервізорів, мережевої ОС 

контролера та комутаторів OTS. В якості ОС контролера рекомендується 

використати контролер Beacon, який написаний на відкритих програмних кодах і є 

безкоштовним.  Ціна на програмні комутатори OTS не розголошується і є 

договірною. В майбутньому очікується поява безкоштовних аналогів OTS. 

В разі виникнення необхідності можливо поступово переходити від неявного 

до явного  управління мережею, поступово додаючи OTS-сервери до вузлів мережі. 
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Висновки до розділу 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 процесом якості передавання інформації та оптимально 

резервувати, розподілити  та визначати слабкі місця надійнісніх показників, 

оптимізація зв’язків і оновлення обладнання яка дозволяє підвищити надійність 

обслуговування абонентів мобільних мереж на основі архітектурі SDN. Розроблений 

метод має показники затримок що дало можливість підвищити надійнісні показники 

системи до 99,999%. що забезпечує резервування блоків системи. Але вартість 

мережі зростає на 300%. 

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 

впровадження обладнання на етапі бізнес плану. Метод дає можливість зменшити 

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

на обслуговування мережі в процесі планування, модернізації та обслуговування 

інфраструктури мобільної мережі, та підвищити ефективність використання спектру 

мережі в залежності від: кількості абонентів, факторів масштабованості 

інфраструктури. 
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РОЗДІЛ 4  

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГРАМОВАНОГО КОНФІГУРУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧОЇ СИСТЕМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 

 

В четвертому розділі представлена інформаційна технологію підвищення 

ефективності керування мережею мобільного зв’язку, проведення емітаційного 

моделювання, яке дозволяє проводити порівняльний аналіз різних проектних 

рішень. Розроблено програмне забезпечення для оцінки вартісних характеристик 

мережі LTE, що надає можливість підвищити ефективність транспортної мережі 

операторів мобільного зв’язку. 

 

4.1 представлена інформаційна технологія програмного конфігурування 

інформаційно – управляючої системи мобільного зв’язку 

 

Яка за рахунок послідовного використання методу планування опорного 

сегменту мережі мобільного зв’язку, моделі оцінки вартості керування опорною 

мережею оператора мобільного зв’язку, методу оцінки та підвищення надійнісних 

характеристик програмно-конфігурованого сегменту мереж мобільного зв’язку 

дозволяє підвищити ефективність керування мобільною мережею зв’язку. 

Удосконалено метод планування опорного сегменту мережі мобільного 

зв’язку за рахунок оцінки пропускної здатності радіопідмережі, побудови 

ієрархічної структури рівнів мережі, оцінки необхідних ємностей кожного із рівнів з 

урахуванням можливості масштабування та імплементації програмно-керованих 

пристроїв, виборі обладнання з урахуванням визначених обмежень, оцінки вартості 

та ефективності побудованих мереж, що дозволило підвищити ефективність 

планування фінансових витрат на побудови опорного сегменту мобільної мережі 

зв’язку та проводити її оптимізацію у відповідності до представлених вимог. 

Удосконалено модель оцінки вартості керування опорною мережею оператора 

мобільного зв’язку за рахунок врахування витрати на реконфігурацію мережі, 
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витрат на модернізацію та експлуатацію мережі, що дозволяє проводити оцінку 

сукупної вартості розгортання мережі із урахуванням витрат на адміністрування для 

різних типів транспортних мереж. 

Вперше розроблено метод оцінки та підвищення надійнісних характеристик 

програмно-конфігурованого сегменту мереж 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 до процесу розгортання системи та її модернізації, керувати процесом 

якості передавання інформації та оптимально резервувати, розподілити  та 

визначати слабкі місця надійнісніх показників, оптимізація зв’язків і оновлення 

обладнання, яка дозволяє підвищити надійність обслуговування абонентів 

мобільних мереж на основі архітектурі SDN. 

Здобула подальшого розвитку інформаційна технологія підвищення 

ефективності керування мережею мобільного зв’язку, яка за рахунок послідовного 

використання методу планування опорного сегменту мережі мобільного зв’язку, 

моделі оцінки вартості керування опорною мережею оператора мобільного зв’язку, 

методу оцінки та підвищення надійнісних характеристик програмно-

конфігурованого сегменту мереж мобільного зв’язку дозволяє підвищити 

ефективність керування мобільною мережею зв’язку.  
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Рисунок 4.1 – Інформаційна технологіяпідвищення ефективності мобільної мережі 

для операторів мобільного зв’язку  
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Рисунок 4.2 – Послідовна схема виконання інформаційної технології підвищення 

ефективності транспортної мережі для операторів мобільного зв’язку 

Другий етап (основний) полягає в проведенні послідовних або паралельних 

дій із застосуванням певних процедур обробки стосовно поставлених задач.  

1. Аналіз ефективності передачі даних в транспортних мережах стільникових 

операторів сімейства стандартів 3GPP показав проблематику використання існуючої 

інфраструктури транспортного сегмента мобільної мережі та можливість 

використання інформаційних технологій для її підвищення.  

2.  Метод планування опорного сегменту мережі мобільного зв’язку дозволяє 

за рахунок оцінки пропускної здатності радіопідмережі, побудови ієрархічної 

структури рівнів мережі, оцінки необхідних ємностей кожного із рівнів з 

урахуванням можливості масштабування та імплементації програмно-керованих 

пристроїв, виборі обладнання з урахуванням визначених обмежень, оцінці вартості 

та ефективності побудованих мереж, що дозволило підвищити ефективність 

планування фінансових витрат на побудови опорного сегменту мобільної мережі 

зв’язку та проводити її оптимізацію у відповідності до представлених вимог. 

3. Модель оцінки вартості керування опорною мережею оператора мобільного 

зв’язку. Дозволяє за рахунок врахування витрати на реконфігурацію мережі, витрат 

на модернізацію та експлуатацію мережі, що дозволяє проводити оцінку сукупної 

вартості розгортання мережі із урахуванням витрат на адміністрування для різних 

типів транспортних мереж. 

4. Метод оцінки та підвищення надійнісних характеристик програмно-

конфігурованого сегменту мереж мобільного зв’язку дозволяє оцінити послідовність 

розробки ієрархічної моделі надійності, яка враховує залежність програмного і 

апаратного комплексу системи, що дає можливість більш ефективно підходити до 

процесу розгортання системи та її модернізації, керувати процесом якості 

передавання інформації та оптимально резервувати, розподілити,  та визначати 

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

яка дозволяє підвищити надійність обслуговування абонентів мобільних мереж на 

основі архітектурі SDN. 
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5. Інформаційна технологія підвищення ефективності керування мережею 

мобільного зв’язку дозволяє за рахунок послідовного використання методу 

планування опорного сегменту мережі мобільного зв’язку, моделі оцінки вартості 

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

підвищення надійнісних характеристик програмно-конфігурованого сегменту мереж 

мобільного зв’язку дозволяє підвищити ефективність керування мобільною 

мережею зв’язку. 

6. Провести імітаційне моделювання розроблених методів, моделей та 

технологій. 

7. Розробити програмне забезпечення для оцінки ефективності мережі 

мобільного зв’язку. 

Розроблена UML – діаграма інформаційної технології підвищення 

ефективності керування мережею мобільного зв’язку потребують обробки ЦЗ.  
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Рисунок 4.3– Інтерфейс - діаграма інформаційна технологія підвищення 

ефективності транспортної мережі операторів мобільного зв’язку.  
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4.2 Дослідження основних характеристик передавання трафіку в IP та 

SDN мережах за допомогою моделювання в системі Mininet та MiniEdit 

 

-Дослідження архітектури Overlay-мереж SDN. 

-Визначити, що потрібно для побудови ПКМ мережі. 

-Проаналізовати переваги й недоліки методів архітектури SDN, визначитися в 

технічних можливостях  OpenFlow та Overlay. 

-Розробити модель Overlay мережі з використанням програмних комутаторів 

Open vSwitch з допомогою ПЗ Mininet та MiniEdit. Результати імітаційного 

моделювання, використати як вихідні дані для математичного моделювання у 

середовищі Mathcad. 

Overlay мережі SDN – це програмний спосіб реалізації SDN-мережі, 

заснований на використанні програмних комутаторів (наприклад Open vSwitch), що 

встановлюються на віртуальні машини (ВМ). На програмних комутаторах 

налаштовується комутація між віртуальними портами і відповідність віртуальних та 

фізичних портів, а вже фізичні порти зв'язуються між собою тунелями (рис. 4.4.) [1, 

2]. 

 

Віртуальна 

машина

SDN-контролер

OpenVirtualSwich
Віртуальна 

машина

OpenVirtualSwich
Віртуальна

 машина

Віртуальна 

машина

Гіпервізор

Гіпервізор

Фізична 

мережа

 

Рисунок. 4.4 – Архітектура Overlay мережі SDN 

 

Як видно з рис.4.4, Overlay мережа SDN  складається з наступних 

компонентів: SDN-контролер, гіпервізор, програмний комутатор. В такій 
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архітектурі використовуються протоколи тунелювання та можливості фізичної 

інфраструктури. Наразі можливим є моделювання роботи даної мережі в 

програмному середовищі MiniNet [3]. Тому скористаємось його можливостями для 

визначення основних характеристик мережі, зокрема затримки пакетів. 

Розрахунок середньої затримки пакета в мережах IP та SDN. Для порівняння 

якості передачі даних в КМ використовують такі параметри: смуга пропускання, 

затримка при передачі пакета, джитер та відсоток втрати пакетів. Затримка є 

найбільш важливим показником якості, тому для порівняння мереж SDN/OpenFlow, 

SDN/Overlay та IP корисно буде порівняти середню затримку пакета. 

Для оцінки середньої затримки пакета в Overlay мережі SDN скористаємось 

середовищем для моделювання мереж SDN – Mininet, та графічним редактором для 

нього – MiniEdit. Mininet – програма, яка забезпечує емуляцію роботи мережі SDN, 

дозволяє створити реалістичну віртуальну мережу, а також провести її 

налаштування та дослідження за допомогою командного рядка.  

Cтворимо просту мережеву топологію в середовищі MiniEdit, що складається 

з двох хостів h1, h2, чотирьох програмних комутаторів Open vSwitch s1, s2, s3, s4 та 

мережевого контролера c0. Побудована топологія зображена на рис 4.5. 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Мережева топологія в середовищі MiniEdit. 
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Для оцінки часу передавання пакету в такій мережі скористаємося утилітою 

ping. Запустимо мережу кнопкою “Start” в середовищі MiniEdit, після цього в 

програмі Mininet з хоста 1 пропонуємо хост 2, командою “h1 ping h2”. Результат 

вводу команди зображений на рис. 4.6. 

Як видно, перший пакет передається найдовше. Це спричинено тим, що 

контролер ще не встановив правила маршрутизації для потоку пакетів. При 

надходженні першого пакета до комутатора s1, комутатор звернеться до 

контролера. Контролер визначить правила маршрутизації для такого потоку пакетів 

і надішле їх всім комутаторам мережі. Далі всі комутатори будуть вже налаштовані 

і тому кожен наступний пакет передаватиметься значно швидше. 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Пінг від хоста 1 до хоста 2 у середовищі Mininet 

 

З рис. 4.6 видно, що перший пакет дійшов місця призначення за 25 мс. Можна 

зробити висновок, що середній час обробки пакету контролером становить 25 мс. 

Для визначення середнього часу передачі пакету по вже сконфігурованій 

контролером мережі ще раз скористаємось утилітою ping. Візьмемо більшу 

кількість пакетів (більшу вибірку) для отримання більш точних результатів. 

Результат пінгу 102 пакетами показаний на рис. 4.7. 
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Рисунок 4.7 – Передача 102 пакетів 

Як видно з рис. 4.7 середній час передачі пакета становить 0.115 мс. [4] 

 

4.3 Аналіз роботи класичної IP мережі SDN OFS та SDN OVS програмно- 

керованих мереж 

 

На основі отриманих даних можливо здійснити математичне моделювання в 

середовищі Mathcad. 

Визначимо вихідні дані для моделювання. 

Приймемо час передачі по каналу зв’язку за 0.002 мс (як задано в середовищі 

MiniEdit): 

linkt :=0.002мс    Затримка в КЗ  

Як було зазначено вище, час обробки контролером складає 25 мс: 
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t :=25мсctrl Час обробки контролером  

Вище було визначено середній час передачі по мережі з 4 комутаторами, який 

становить 0.115 мс. Звідси визначимо, скільки становить середній час обробки 

пакета одним комутатором. Врахуємо, що між хостами є 5 каналів зв’язку: 

link
OVS

0.115-5t
t := =0.026мс

4
   Час обробки пакету в OpenVSwitch комутаторі 

Нехай OpenFlow комутатор обробляє пакети з такою ж швидкістю, як і Open 

vSwitch. Час обробки пакета комутатором Open vSwitch включає в себе також і час 

передачі від фізичного комутатора до віртуального, і назад. Отже, для визначення 

часу обробки OpenFlow віднімемо дві затримки у КЗ: 

OFS OVSt :=t -2t =0.022мсlink    Час обробки пакета в OpenFlow комутаторі 

Для визначення часу обробки пакета традиційним комутатором візьмемо 

близький до характеристик комутатора, що використовується середовищем Mininet. 

Прикладом такого комутатора є DES-1005A, який обробляє 14880 пакетів за 

секунду. Час обробки пакета таким комутатором: 

switch

1000
t := =0.067мс

1488 Час обробки пакета в IP комутаторі 

В даній топології використовується 4 комутатори і 5 КЗ між хостами: 

n := 4 Кількість комутаторів; 

m:= n+1 Кількість КЗ. 

Обчислимо, скільки часу займає доставка пакетів для кожного типу мережі. 

Топології мереж IP, SDN/OpenFlow, SDN/Overlay зображені на рис. 4.8.– 4.9. 

Побудуємо залежності загального часу доставки пакетів та середньої затримки 

від кількості пакетів у потоку даних. Графіки залежностей для трьох типів мереж 

зображено на рис. 4.9. та 4.8. Графіки побудовані для кількості пакетів від 1 до 1000. 

Червона суцільна лінія – для IP-мережі, зелена пунктирна -  для SDN/Overlay-

мережі, лінія з синіх точок – для SDN/OpenFlow-мережі [5]. 
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Рисунок 4.8 – Загальний час передачі даних від кількості пакетів (при n=4) 

 

Рисунок 4.9 – Середня затримка пакета  від кількості пакетів (при n=4) 

З графіків залежностей можна зробити висновок, що середня затримка в SDN 

мережі зменшується зі збільшенням кількості пакетів у потоці. На середню 

затримку в традиційних мережах кількість пакетів в потоці не впливає. Отже, 

підтверджена гіпотеза, що SDN ефективніше використовувати в мережах з великим 

об’ємом трафіку. При цьому  мережі з OpenFlow-комутаторами мають більшу 

ефективність, ніж мережі побудовані на Overlay, як і було зазначено в аналізі 

переваг підходів до реалізації ПКМ. 

Далі обрахуємо, як змінюється затримка в мережі в залежності від кількості 

мережевого обладнання (комутаторів). Для чистоти обрахунків візьмемо кількість 

пакетів, при якій середня затримка приблизно однакова для усіх мереж. Як видно з 

графіків, лінії перетинаються приблизно на позначці у 150 пакетів. Отже, 

зафіксуємо кількість пакетів: 

P:=150 
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Загальний час 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 +npt

d :=(n+1)t +npt +2t +t

d :=(n+1)t +npt +2t +t

 

Для IP – комутаторів 

Для OpenFlow – комутаторів 

Для OpenVSwitch – комутаторів 

Середня затримка пакета в залежності від кількості комутаторів виражена 

функціями: 

link switch
average_IP(n)

link OFS link ctrl
average_SDN_OFS(n)

link OFS link ctrl
average_SDN_OFS(n)

(n+1)t +npt
d :=

p

(n+1)t +npt +2t +t
d :=

p

(n+1)t +npt +2t +t
d :=

p

 

Для IP – комутаторів 

Для OpenFlow – комутаторів 

Для OpenVSwitch – комутаторів 

Побудуємо залежності загального часу доставки пакетів та середньої затримки 

від кількості комутаторів у мережі. Графіки залежностей для трьох типів мереж 

зображено на рис. 4.10 та 4.11 Графіки побудовані для кількості комутаторів від 1 до 

16.  

 

Рисунок 4.10 – Загальний час передачі даних від кількості комутаторів 

 (при p=150) 
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Рисунок 4.11 – Середня затримка пакета від кількості комутаторів (при p=150) 

З вищенаведених графіків можна зробити висновок, що середня затримка в 

SDN мережі збільшується зі збільшенням кількості комутаторів набагато 

повільніше, ніж в традиційній мережі. При 16 комутаторах маємо виграш у 

затримці більш ніж у 2 рази. Отже,  SDN ефективніше використовувати в мережах з 

великою кількістю мережевого обладнання. Мережі з OpenFlow-комутаторами 

мають більшу ефективність, ніж мережі побудовані на Overlay. 

 

4.4 Порівняння вартості технологій SDN та IP мережі для ISP 

 

На графіку ми бачимо залежність вартості типу мережі від часу t (міс), основні 

затрати приходяться на період вводу мережі в експлуатацію, з годам цифри 

вирівнюються а згодом Overlay йде до низу. Мережа OpenFlow хоча і коштує на 

рівні має більшу виробність. Тому логічна буде сказати що модернізація до 

програмно – керованої мережі має сенс. 

На рис. 4.12 показаний графік вартості вже працюючої мережі, момент 

спадання вартості через деякий час. Найдешевша стає за часом, це як можна 

побачити Overlay (Синя смуга) вона ж сама дорожча на момент розгортання. До того 

ж найефективнішій. Середня (красна смуга) OpenFlow. Та найдешевша IP в момент 

розгортання. В статичний період вартість обслуговування OpenFlow та IP 

вірівнюєтся. 

Залежність вартості типу мережі від часу t (місяців), включає в себе основні 

затрати, що  приходять на період вводу мережі в експлуатацію, з роками цифри 

вирівнюються, а згодом Overlay йде до низу [6, 7].  

Мережа OpenFlow хоч і має відповідну вартість до Overlay, але має більшу 
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продуктивність. Тому можна зробити висновок, що модернізація до програмно-

керованої мережі має сенс.  

Так як вона відповідає своїм витратам, але треба враховати вартість 

розширення, та модернізації (рис. 4.12) 

На графіку побудована залежність вартості, SDN та IP мережі. 

 

Рисунок 4.12 – Залежність вартості мережі від часу 

 

Рисунок 4.13–  Найбільша динаміка вартості та часу 

 

Рисунок 4.14 –  Вартість вже працюючої мережі 
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Рисунок 4.15 –  Графік економічної ефективності мобільної мережі 

 

4.5 Методика впровадження та використання програмного забезпечення 

для керування мобільною мережею SDN 

 

Створення інформаційної системи керування фізичним об’єктом підвищує 

показники системи, так як має складний набір обладнання, яке відрізняється однин 

від одного. Керування такою системою являє собою дуже складний процес у 

децентралізованому вигляді, так як кожне обладнання має свої технічні 

характеристики та унікальні показники, та властивості. Тому, по-перше треба 

розуміти, що перехід до  централізованих систем з часом стає необхідним, 

особливо при переході до більш сучасних стандартів, таких як 4 або 5G. 

На сьогоднішній день мережі 3GPP мають дуже складну структуру. Мережі 

3GPP складаються з мікро рівня та макро рівня, що вже ускладнює контроль 

трафіку, так як принцип роботи цих рівнів відрізняється як обладнанням, так і 

програмними засобами. До того ж різні технічні засоби додають ускладнення в 

роботі, ці ускладнення перетворюються на помилки або затримки в мережі, що 

призводить до погіршення і впливає на якість послуг.  

Найуспішніший інструмент керування мережею - це автоматизовані чи 

програмні засоби керування, тому для роботи зі швидкісними мережами з такими 

типами трафіку вже необхідні програмні засоби керування процесами. А саме 

програмне забезпечення, котре буде за допомогою моделі процесу аналізувати 

показники та враховувати негативні критерії, які необхідно розробити, перевірити 

за допомогою впровадження програмно-керованих мереж, в яких все програмне 

забезпечення встановлене на гіпервізорі. 
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Система віртуалізації дуже зручна технологія для впровадження 

програмного забезпечення, яке зможе отримувати  практичні показники або дані 

не лише з фізичних датчиків, але й з програмних.   

Стандарти 3GPP розвивається в напрямку 5G, де дуже велику роль матиме 

надійність та можливість легкого керування значними об’ємами трафіку. Тому 

саме централізоване керування середовищем є актуальним в майбутньому та на 

даний час, яке позиціонує себе саме як інструмент для великих масивів 

інформації. Така технологія  має значно більші  характеристики, ніж 3 та 4G. 

Виходячи з цього,  актуально використовувати саме software-defined networking 

(SDN). Але не меншу актуальність для мережі 5G має надійність. Тому програмне 

забезпечення (ПЗ) допоможе автоматизувати дуже велику кількість процесів та 

зробить показники мережі кращими, дасть можливість відповідати вимогам 

вищезгаданого стандарту.   

Метою роботи є визначення негативних критеріїв, які можуть виникнути в 

наслідок експлуатації мобільної або стаціонарної мережі. Можливості керувати 

процесом та наслідки, які покращать можливість керування за допомогою 

програмного забезпечення, що буде аналізувати процеси та надавати змогу 

тримати явища в межах, які будуть встановлені за допомогою програмного 

забезпечення на прикладному рівні. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі: 

– Визначити негативні явища та критерії мобільної та стаціонарної мережі, 

які впливають на нормальну та безвідмовну роботу системи. 

– Визначити методи, за допомогою яких можливо керувати факторами 

сприяючими  нормальній роботі мережі. 

– Яким чином можливо встановити програмне забезпечення і які його  

можливості. 

– Проаналізувати покращення системи [8]. 

 



144 

4.5.1 Інформаційні процеси фізичної інфраструктури сучасної 3GPP 

мережі 

 

Процеси передавання даних в централізованих мережах відрізняються від 

процесів передавання трафіку в децентралізованих мережах, а саме, основна 

взаємодія централізованих процесів проходить за допомогою сервера або групи 

серверів, відповідаючи кожен за свої задачі. 

В централізованій або, якщо річ йде про мережу SDN, взаємодія керується 

сервером. Простий приклад даної системи - клієнт-серверна архітектура мережі.  

На рис. 4.16 зображена схема розподілу потоків трафіку в мобільних 

мережах. Треба зауважити, що SDN відокремлює сервісний трафік від трафіку 

користувачів, тому обчислювальної потужності треба набагато менше, ніж для 

роботи з величезними масивами, в яких капсульовано  користувацький і сервісний 

трафік.  

Варто зауважити, що  смуга передавання для кожного користувача в системі 

SDN на одного клієнта рівна стільки, скільки цьому користувачеві потрібно, що 

цим самим  робить роботу мережі більш оптимальною.  
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Рисунок 4.16 – Схема розподілу потоків трафіку 
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Сама методика централізованих систем в корінь відрізняється від класичних 

тим, що в класичній мережі немає прикладного рівня, централізовані системи 

керуються на прикладному рівні. 

В SDN мережі на прикладному рівні деякі фізичні функції віртуалізуються. 

Тому встановити на гіпервізор програмне забезпечення та ще й до цього його  

можливо перевірити за допомогою віртуальних машин та симуляції процесів. 

Треба зазначити, що EPC фактично не являє прикладний рівень, лише  тоді коли 

тип мережі openflow, в overlay ці процеси віртуалізуются, якщо – це IP, то EPC 

знаходиться на фізичному рівні. 

В даній схемі не розглянуті можливості гетерогенних мереж, які треба 

аналізувати окремо, так як вони можуть бути  дуже динамічними та  

використовуватись з різноманітного  обладнання. 

Гетерогенні мережі мають дуже складне налаштування, вони 

використовують технології WiFi, SmollSell. Дуже добре було б цю технологію 

віртуалізувати та під’єднати до SDN контролера, який би мав можливість 

розподіляти ресурси на мікрорівні [9]. 

 

4.5.2. Моделі для створення програмного забезпечення 

 

За кожним рівнем структура взаємодій збільшується та набагато. Також 

можливо побачити семантику зростання та розподіл цифрових потоків цієї мережі, 

яка зростає з кожним рівнем, що зображено на рис. 4.17.  
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Рисунок 4.17– Побудова семантичної моделі IP  мережі 

 

На моделі SDN (рис. 4.18) можна побачити, що взаємодія структурована 

таким чином, що контролер з’єднаний з кожним блоком, може керувати кожним 

блоком окремо та безпосередньо отримувати показники напряму.  
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Рисунок 4.18. Побудова семантичної моделі SDN  мережі 
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4.5.3 Модель розрахунку розгортання та модифікування мережі 

 

За допомогою формул розрахунку вартості досліджених типів мережевої 

інфраструктури, відображених в табл. 4.1, можливо розрахувати розгортання та 

модифікування мережі 3GPP. 

Таблиця 4.1  

Структура розразунку вартості досліджених типів мережевої інфраструктури 

Розрахунок вартості 

класичної IP мережі 

Розрахунок вартості ПКМ OpenFlow Розрахунок вартості  мережі Overlay 

{ }Q t P N ms   { } ( ) ( )Q t P N ms V R     { }Q t R N ms   

Найменшу вартість має 

класична мережа IP. За 

рахунок меншої вартості 

обладнання та менша 

кількість адміністраторів    

Більш потужна, але й дорожча за 

класичну мережу, має можливість 

накладення на діючу інфраструктуру. 

Надалі може бути модернізована до  

Overlay 

Найпродуктивніша мережа, має саму 

велику вартість обладнання, але 

вартість стабілізуйтеся за деяким 

часом, за рахунок меншої вартості 

обслуговування 

1 1comt t n N    

Вартість  конфігурації мережі однакова для усіх моделей мережі 

 

4.5.4 Модель розрахунку надійності мережі, дотримання стандарту 3 GPP 

 

Мобільна мережа – це складна система, яка працює доки працюють всі її 

компоненти, але базові поняття надійності показують, що система при старті, яка 

б сучасна не була, має дуже критичні вразливості, що можливо побачити на 

типовій прямій стану запуску системи. Але надійність системи можливо 

прорахувати за допомогою блоків надійності (рис. 4.19) за допомогою формули 

3.1 для незалежних подій [10]. 

Тому основна задача моделі надійності – можливість прорахувати 

вразливості математичними функціями та використати методику для підвищити 

показників (наприклад методику резервування або дублювання) даної системи.  
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Для розрахунку показників надійності спочатку треба абстрактувати 

архітектуру до блочного рівня, як показано на (рис. 4.19). 

a.Це класична IP мережа або децентралізована мережа. 

b.Це блок – схема SDN або централізована мережа. 

Де блоки Р – якийсь показник надійності. 
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Рисунок 4.19 – Розбивка на блоки послідовної/паралельної моделі для 

розрахунку надійності мобільної мережі: а –схема децентралізована мережа IP; b – 

централізована мережа SDN. 

Матиматична частина викладена в розділі 3.4. 

4.5.5 Методика створення програмного забезпечення за допомогою 

існуючих моделей та обробка цих показників і планування вищих рівнів 

 

Сучасні виробники, наприклад відомі бренди НР, Samsung, Xerox, Cisco 

створюють обладнання, яке під’єднується до мережі, та фіксує технічний стан 

обладнання. Це допомагає зменшити час, затрачений на обслуговування об’єкта та 

віддалено розуміти його налаштування, централізувати можливості обслуговування 

та налаштування. 

Основне призначення цих програм, зробити об’єкт більш керованим, 

зручнішим в налаштуванні та кращим в обслуговуванні. Програма стосується 

конкретного обладнання,  а не  системи в цілому, тобто обладнання мають свої 

мікросистеми, що вираховують технічний стан, саме ці показники технічного стану і 

аналізуються програмними рішеннями [15]. 
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Рисунок 4.20 – Семантична модель (мережі) блоків програмного забезпечення.  

 

Показники, які можливо вилучити з датчиків або з первинних моделей 

можливо використати для більш детального аналізу, алгоритм якого і буде 

працювати в програмі на прикладному рівні. Якщо налаштувати взаємодію  за 

допомогою програмних засобів, які будуть працювати з першообразними моделями 

– це дасть можливість аналізувати додаткові стани, наприклад розрахунок вартості 

розширення, або вартості ремонту, або вартості ТО в певний час. 

Тобто програмно – керована мережа стає набагато інтелектуальнішою та 

придатною до автоматизованого, оптимального  керування, де розподіл ресурсів 

буде керуватися на нижчому мікрорівні. 

Дана модель може моніторити стан мережі на підставі технічних даних або 

якщо оператор взяв на себе відповідальність; продовжив термін експлуатації, на 

підставі технічного огляду або введення додаткових заходів чи модернізації. 

При отриманні практичних даних система може контролювати стан мережі і 

тримати показники в межах, встановленими користувачем або стандартом. 

Комплексне програмне забезпечення допоможе зменшити годину граничного стану 

мережі,  зменшити терміни реконфігурації мережі, розрахувати затрати, необхідні на 

ремонт або обслуговування обладнання.  
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Використовуючи першеобразні моделі (моделі, про які йде річ, а саме модель 

надійності та вартості комп’ютерних мереж),  можемо вивести додаткові функції, 

які будуть розраховувати вартість ремонту та період подовження експлуатації після 

ремонту або технічного обслуговування. 

На рисунку 4.21 зображена типова пряма – це модель, яка з’явилась 

експериментальним шляхом багатьох запусків обладнання або системи та зведена до 

загального типу [11]. 

 

 

Рисунок 4.21  – Типова пряма. Стан запуску любого обладнання або системи 

 

На рис. 4.21 три ділянки 0- t1 – це період запуску або «Обкатки» обладнання 

або системи, цей період має дуже нестабільний стан, період 0 - t2 – це виведення 

обладнання або системи з періоду експлуатації, бо її інтенсивність відмов не дає нам 

можливості використовувати це обладнання.  

Приклад розрахунку вартості обслуговування мережі за певний період часу. 

При розгляді відмов, мова йде лише про випадкові відмови, які знаходяться в 

періоді t1 - t2, на ділянці «нормальної» роботи, де constt )(  (відкидаються ділянки 

припрацювання  та зношення). Отже, перше припущення виконується. Для нього 

ймовірність безвідмовної роботи системи чи елементу визначається 

експоненціальним законом: 

 tetP           (4.1) 

де   – інтенсивність відмов 

constt )(   

t – час роботи системи чи її елемента 

t1 t2 t 

( )Q t  

0 
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2

1

1 2

t

t

t

e dx Pt Pt С                                                        (4.2) 

Розрахунок інтенсивності відмов за період t1 - t2, 

1 2( ) { } { }P N ms dx Q t Q t С     

1 2( ) ( ) { } { }P N ms V R dx Q t Q t С                                (4.3) 

1 2( ) { } { }R N ms dx Q t Q t С     

Розрахунок вартості обслуговування мережі за певний період часу.  

За допомогою цих моделей можливо побудувати алгоритм розрахунку 

технічних заходів та розрахунку вартості проведення, ТО, ремонту або модернізації 

обладнання. Враховуючи коли саме це потрібно зробити, за який певний час та 

наслідки виконання або не виконання необхідних робіт в цілому.  

Велика кількість систем підлягають ремонту і потребують профілактичних 

заходів. Для таких систем велике значення має величина, що називається 

коефіцієнтом готовності, яка виражає ймовірність того, що виріб буде готовий до 

роботи в довільний момент часу, коефіцієнт готовності Кг може бути розрахований 

за формулою: 

вв

г
ΛttТ

Т
К







1

1
,                                                 (4.4) 

де Tt  , вt  – середній час відновлення апаратури. 

Дослідження сучасних стандартів комп’ютерних мереж показали, що критерії 

та вимоги, які висувають мережам 4Gта 5G повинні буди дуже великі, та добитися 

таких показників важко. Але за допомогою сучасних інструментів це можливо. 

SDN мережі мають показники набагато вищі, ніж показники класичної IP або 

IP мережі [12]. Але вартість обладнання централізованої мережі на сьогоднішній 

день дуже велика. Цей недолік компенсується зменшенням витрат на розгортання та 

обладнання, та необхідністю меншими потребами кількості адміністраторів мережі. 

Що значно зменшує затрати на роботу мережі за часом і дає можливість 

прорахувати мінімальну величину мережі. 
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Але централізована система має дуже низькі показники надійності, де 

централізована система має послідовну основу, а децентралізована незалежну 

паралельну. Винятком є система overlay, але якщо екстренно перейти до класичної 

системи, при виході з ладу контролера, як це описано в роботі 2. Але автор не 

врахував перевантаження мережі, в якому режимі мережа навряд буде працювати 

стабільно та якісно. Тому треба впроваджувати додаткові інструменти. 

Так як SDN мережа має прикладний рівень, а саме гіпервізор, де можливо 

встановити додаткове програмне забезпечення, ми можемо використати 

пешеобразні моделі для аналізу стану та вартості мережі. 

Всі ці моделі можливо об’єднати в комплексне програмне забезпечення. За 

допомогою показників та результатів сенсорів мережі розрахувати процеси та 

своєчасно робити обслуговування та модернізацію мережі. Робити розрахунок 

вартості з можливістю планування вкладів в транспортну системи, за допомогою 

розрахунку інтенсивності відмов в період t1 - t2, на рис 3.8. 

На рис 4.20 показана схема взаємодії моделей програмного забезпечення та 

під’єднання всіх моделей до ядра, яке в свою чергу і буде розраховувати додаткові 

функції та розширить можливість обслуговування об’єкта.  

На наступному етапі можливо показати зручність планування мобільної 

мережі за допомогою ПЗ та за участю існуючих моделей проаналізувати додаткові 

можливості програмного забезпечення [13].  

Треба відмітити що: 

Методика має такі переваги: 

 повністю адаптована система керування технічними процесами в для SDN 

мережі; 

 можливість підвищення технічних показників за допомогою об’єднання 

первинних моделей; 

 зменшення затрат на модернізацію інфраструктури SDN мережі; 

 програма дає можливість бачити технічний стан об’єкта і планувати процеси 

автоматично, що допоможуть підтримувати надійність об’єкта в заданих стандартом 

межах. 
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Недоліки системи: 

 як і усі проекти по розробці програмного забезпечення має складну 

реалізацію; 

 несе недолік програмно-керованої мережі, а саме, повинен бути високо-

кваліфікований персонал; 

 на даний час не так багато реалізованих програмно-керованих мереж; 

 велика вартість обладнання ПКМ, але за популярністю ця вартість 

зменшується. 

Перспектива дослідження: 

 розробка ПЗ; 

 вдосконалення ПЗ за допомогою існуючих методів та моделей;  

 використання методики в інших сферах, наприклад консалтингових 

послугах; 

 доведення моделі до уніфікації, та можливість полегшення використання 

[16].  

 

4.6 Розробка програмного забезпечення для планування апаратної частини 

мобільної мережі стандарту 3GPP 

 

Створення інформаційної системи керування фізичним об’єктом підвищує 

показники системи, так як система має складний набір блоків, які складаються з 

різноманітного обладнання, що в свою чергу відрізняється однин від одного. 

Керування такою системою являє собою дуже складний процес 

Обладнання ділиться за класом показників виробником, кожен з яких має свої 

технічні характеристики та унікальні показники й властивості. Тому по-перше, 

треба розуміти, перехід до інтелектуальної системи керування мобільною мережею з 

часом стає необхідним, особливо при переході до більш сучасних стандартів, таких 

як 4 або 5G. 

На сьогоднішній день мережі 3GPP мають дуже складну структуру. Мережі 

3GPP складаються з мікрорівня та макрорівня, що вже ускладнює контроль трафіку, 
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так як принцип роботи цих рівнів відрізняється як обладнанням, так і програмними 

засобами. До того ж різні технічні засоби додають ускладнення в роботі, ці 

ускладнення перетворюються на помилки або затримки в мережі, що призводить до 

погіршення і впливає на якість послуг.  

Найуспішніший інструмент керування мережею це автоматизовані чи 

програмні засоби керування, тому для роботи зі швидкісними мережами з такими 

типами трафіку вже необхідні програмні засоби керування процесами. А саме, 

програмне забезпечення, котре буде за допомогою моделі процесу аналізувати 

показники та враховувати негативні критерії, які необхідно проаналізувати. 

Дуже зручно використати  різного роду програмне забезпечення в програмно-

керованих системах керування мобільною мережею. Ця система має прикладний 

рівень, тому встановити різного роду ПЗ на гіпервізор, яке зможе моніторити 

процеси системи не є складним. 

Системи віртуалізації - дуже зручна технологія для впровадження програмного 

забезпечення, яке зможе отримувати практичні показники або дані з програмних 

засобів. 

Стандарти 3GPP розвиваються в напрямку 5G, де дуже велику роль матиме 

надійність та можливість легкого керування значними об’ємами трафіку. Тому саме 

централізоване керування середовищем за допомогою програмного забезпечення є 

актуальним в майбутньому та на даний час, яке позиціонує себе саме як інструмент 

для великих масивів інформації. Така технологія має значно більші  характеристики 

ніж 3 та 4G. Виходячи з цього  актуально використовувати саме software-defined 

networking (SDN).  

Тому програмне забезпечення (ПЗ) допоможеавтоматизувати процеси та 

зробить показники мережі кращими, за рахунок можливості зручного планування 

мережі  від етапу бізнес-плану до етапу повної роботи мережі та її модернізації й 

обслуговування. 

ПКМ –мережа являє собою централізовану систему, тому проблеми, які є в усіх 

централізованих системах є і в системі керування SDN. Але ці недоліки можливо 
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вирішити за допомогою додаткових засобів та інструментів. Наприклад, додаткове 

програмне забезпечення.  

4.6.1 Формули які використовувались в розробці ПЗ 

 

Побудова первинного наближення радіо сегменту.  

Таблиця 4.2  

Структура пропускної здатність комплексів бездротової мережі 

Елементи мережі 

Критерії 

пропускної 

здатності 

Кількість 

елементів 
Пропускна здатність 

ПКМ - 

мережі 

Класичної 

мержі 

Абонентські прилади C1аб Nаб C1аб = ∆F · β   

eNB ≥ C1eNB NeNB CeNB = C1аб · Nаб   

Комутація ≥ C1Ком NКом CКом = C1eNB · NeNB    

Рівень агрегація ≥ C1Агр NАгр CАгр = C1Ком · NКом   

Вартість мережі  TX TX RX BODY RX fid slowL P G P B G B IM L         

Вартість всього обладнання розраховується за формулою (4.5):  

 P P N P N P Ncom comeNB eNB ahr ahr
                  (4.6) 

 

де, Р – загальна вартість обладнання, 

PeNB – вартість однієї базової станції, 

NeNB – кількість базових станцій, 

Pcom – вартість одного комутатора, 

Ncom – кількість комутаторів, 

Pahr – вартість одного обладнання агрегації, 

Nahr – кількість обладнання агрегації. 

Розрахунок площу SeNB покриття три секторного сайту за формулою: 

 
3 29

8
S d
eNB

                                                                             (4.7) 

де, SeNB – площа покриття однієї базової станції, 

d – діаметр дії станції. 
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4.6.2 Побудова транспортного сегменту мережі LTE Київської області 

 

Вихідними даними для моделі є:  

– частотна – територіальне планування та розміщення базових станцій eNB на 

території Київської області; 

– територія Київської області складає 28 131 км²; 

– потужність кожного передавача – 40 Вт; 

– висота підвісу антени – 30 метрів; 

– кількість прийомо – передавачів TRX – 3 (по одному на кожний сектор); 

– системна полоса для одного сектора – 20 МГц (10 МГц для лінії «вгору» та 

10 МГц для лінії «вниз»); 

– лінія «вниз» підтримує  технологію MIMO 2×2; 

– пропускна здібність: лінія «вниз» – 87,9 Мбит/с, лінія «вгору» – 37,6 Мбит/с. 

 

Для організації широкосмугового доступу за технологією LTE в Київській 

області розраховано ємності мережі, визначено зони радіопокриття. 

 

4.6.3 Алгоритм програми та код реалізації основних питань 

 

На рис. 4.22 зображено блок-схему загального алгоритму роботи програми. 

Після запуску програми, необхідно ввести дані для розрахунку і натиснути 

відповідну кнопку. Якщо було обрано розрахунок максимально допустимих втрат у 

каналі, то програма проводить розрахунок і виводить відповідь на екран. Якщо було 

введено дані для розрахунку пропускної здатності бездротової мережі, то програма 

робить розрахунок та, після натиснення відповідної кнопки, завантажує карту.  
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Рисунок 4.22 – Блок-схема алгоритму програми 

 

Більша частина - алгоритм, що описаний вище, реалізується на мові С++ у 

вигляді звичайного додатку для операційної системи Windows. Виключенням  є 

підпрограма «Завантаження карти» на рис. 4.22.  

На рис. 4.22, 4.23 зображено алгоритм підпрограми «Завантаження карти». 

Після натиснення кнопки «Завантажити карту», у браузері за замовченням, 

завантажується Google-карта, на якій знаходиться прямокутних, що може бути 

перетягнений у інше місце та збільшений у розмірах. Якщо було натиснено кнопку 

«Показати», то прямокутник заповнюється базовими станціями. Кількість базових 

станцій отримано від отриманих розрахунків у програмі. Залежно від кількості, 

визначається радіус. На екран виводиться повідомлення, який потрібно обрати 

радіус. Якщо було натисненню кнопку «Очистити», то на екрані завантажується 

карта з поточним положенням та розмірами прямокутника. 
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Рисунок 4.23 – Алгоритм підпрограми «Завантажити карту» 

 

У розробці використовувалась документація GoogleAPI JavaScript та API-ключ 

для некомерційної розробки.  

На рис. 4.24 представлено частини кодів для передавання значення з мови С++ 

до браузера.  

Кожен блок має коментарі для зручності роботи групи програмістів, які за 

допомогою коментарів без зайвих проблем зможуть вносити зміни та корегування в 

коді та в сходинку програмного засобу. 

Воно було виконано наступним чином: 

– отримано значення кількості базових станцій; 

– значення збережено у файл «NeNB.js»; 

– в html-коді додано рядок підключення файлу «NeN.js»; 
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– так як оголошення змінної є глобальним, то її можна використовувати з 

іншого документу (main.js).  

 

 

Рисунок 4.24 – Код передачі кількості базових станцій 

 

Далі описано розроблений алгоритм заповнення прямокутника базовими 

станціями. Всі розрахунки будуть проводитися на площині координат (х – 

географічна довгота, у – географічна широта). В першу чергу необхідно розуміти, 

що для ефективного покриття прямокутної площі необхідно, щоб сума площ 

покриття базових станцій була більшою, ніж сама площа прямокутника. Це 

обумовлене тим, що базові станції мають спільні частини площ. Також певна 

частина площі покриття базової станції виступає за межі прямокутника. 

Створюється цикл, який буде під час кожного кроку виковувати додавання 

(виведення на карті) дії базової станції. Перед тим, як додати станцію, перевіряється 

умова: чи виступає широта розміщення станції, за східну широту прямокутника. 

Якщо так, то відбувається зміна координат наступної станції (довгота і широта 

зменшуються, таким чином відбувається перехід на наступний рядок). Якщо ні – 

широта наступної станції збільшується, а довгота – залишається без змін.  Наступна 

умова - чи  виступає довгота наступної базової станції за південну довготу 

прямокутник. Якщо так, то відбувається вихід з циклу і прямокутник вважається 

заповненим [17]. 
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4.6.4 Визначення середи розробки програмного забезпечення та мови 

програмування 

 

Програмне забезпечення повинно розраховувати максимально допустимі 

втрати в каналу та пропускну здатність мережі. Після того, як користувач заповнив 

необхідні для розрахунків поля, завантажується карта місцевості. На карті є 

прямокутник, який заповнюється стільниками покриттям базових станцій 

необхідною кількістю (в залежності від радіусу покриття). 

Для реалізації поставленого завдання було вирішено поділити розробку 

програми на дві частини: вікно для розрахунків та відображення карти. Вікно 

розрахунків розроблено на мові С++.  

Середовищем розробки було обрано програмне забезпечення Embarcadero 

RAD Studio 10.2 Tokyo. Це середовище розробки має досить великий функціонал і 

дає можливість створювати програми для різних операційних систем на мові С++ , 

Delhpi. Бібліотека візуальних компонентів (англ.  Visual Component Library, VCL) – 

об'єктно-орієнтована бібліотека для розробки програмного забезпечення. По суті, є 

частиною середовища розробки, хоча розробка додатків в цих середовищах можлива 

і без використання VCL. VCL надає величезну кількість готових до використання 

компонентів для роботи в самих різних областях програмування, таких, наприклад, 

як інтерфейс користувача (екранні форми і елементи), робота з базами даних, 

взаємодія з операційною системою, програмування мережевих додатків та інше.  

Другу частину програми було розроблено у вигляді веб-сайту. Основний 

каркас створювався на мові HTML, а власне реалізація поставленого завдання була 

розроблена на  мові JavaScript. JavaScript – це мова програмування, що дозволяє 

зробити Web – сторінку інтерактивною, тобто такою, що реагує на дії користувача. 

Послідовність інструкцій (що називається програмою, скриптом або 

сценарієм) виконується інтерпретатором, вбудованим в звичайний Web-браузер. 

Іншими словами, код програми вбудовується в HTML-документ і виконується на 

боці клієнта. Для виконання програми не потрібно навіть перезавантажувати Web-

сторінку, всі програми виконуються в відповідь на будь-яку подію. JavaScript - 
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об'єктно-орієнтована скриптова мова програмування і є діалектом мови 

ECMAScript. 

JavaScript зазвичай використовується як вбудована мова для програмного 

доступу до об'єктів додатків. Найбільш широке застосування знаходить у браузерах 

як мова сценаріїв для надання інтерактивності веб-сторінкам.  

Основні архітектурні риси: 

– динамічна типізація; 

– автоматичне керування пам'яттю; 

– функції, як об'єкти першого класу. 

Структурно JavaScript можна представити у вигляді об'єднання трьох частин, 

що чітко різняться одна від одної :  

– ядро (ECMAScript );  

– об'єктна модель браузера (Browser Object Model або BOM);  

– об'єктна модель документа (Document Object Model або DOM).  

ECMAScript не є браузерною мовою і насправді в ній не визначаються методи 

введення і виведення інформації. Це скоріше основа для побудови скриптових мов. 

Специфікація ECMAScript описує типи даних, інструкції, ключові і зарезервовані 

слова, оператори, об'єкти, регулярні вирази, не обмежуючи авторів похідних мов від 

розширення їх новими складовими. 

Об'єктна модель браузера – специфічна частина мови, яка являється 

прошарком між ядром і об'єктною моделлю документа. Основне призначення 

об'єктної моделі браузера - керування вікнами браузера і забезпечення їх взаємодії. 

Кожне з вікон браузера представляється об'єктом window, центральним об'єктом 

BOM. Об'єктна модель браузера на даний момент не стандартизована, проте 

специфікація знаходиться в розробці WHATWG та W3C. Крім управління вікнами, в 

рамках об'єктної моделі браузера, браузерами зазвичай забезпечується підтримка 

наступних сутностей:  

– керування фреймами;  

– підтримка затримки у виконанні коду і зациклювання з затримкою;  

– системні діалоги;  
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– управління адресною відкритої сторінки;  

– управління інформацією про браузер;  

– управління інформацією про параметри монітора;  

– обмежене керування історією перегляду сторінок;  

– підтримка роботи з HTTP cookie.  

Об'єктна модель документа - інтерфейс програмування додатків для HTML і 

XML-документів. Згідно DOM документом можна поставити у відповідність дерево 

об'єктів, які мають ряд властивостей, які дозволяють робити з ним різні маніпуляції:  

– отримання вузлів;  

– зміна вузлів;  

– зміна зв'язків між вузлами;  

– видалення вузлів. 

Середовищем розробки на мові JavaScript може бути звичайний текстовий 

редактор, але для зручності програмування було використано програму SablimeText. 

SablimeText – багатофункціональний текстовий редактор з широким набором 

зручних інструментів для виділення, маркування та обробки текстових фрагментів 

коду. 

Інтерфейс цього редактора дуже лаконічний. Зате швидкість роботи і відгуку 

на всі дії на досить високому рівні. Підтримує величезну кількість мов (C ++, Dylan, 

Erlang, HTML, Haskell, Java, JavaScript, Lua, Markdown, MATLAB, Perl, PHP, Python, 

Ruby, SQL, XML та ін.). Пропонує на вибір близько 20 колірних схем. Реалізований 

повноекранний режим – дуже корисно, щоб нічого не відволікало від повноцінної 

роботи. Можна паралельно працювати з декількома файлами в одному вікні, що 

набагато зручніше, ніж використовувати кілька окремих вікон. 

Утиліта має багато переваг: підтримка сніпетів, автозавершення введення 

функцій, робота з макросами, зручний пошук, перевірка орфографії, 

мультивиділення, закладки потрібних місць, функція автозбереження і інше. Набір 

функцій легко розширити за рахунок плагінів. 
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Програма дуже гнучка в налаштуванні, практично всі опції редактора 

налаштовуються вручну в текстових файлах. Для часто виконуваних операцій 

доступні комбінації клавіш. 

 

4.6.5 Структура програмного забезпечення  

 

Одразу після запуску файлу «Оцінка ефективності мережі» перед 

користувачем з’являється головне вікно програми рис. 4.25. Умовно його можна 

поділити на дві колонки.  

На рис. 4.25 зображено першу колонку, а саме розрахунок максимально 

допустимих втрат при поширенні в каналі. Розрахунок проводиться за формулою 

(2.1), після натиснення кнопки «Розрахувати», показано другу колонку – розрахунок 

пропускної здатності мережі. Розрахунок проводиться за формулами (2.2), (2.3) та 

(2.4), після натиснення кнопки «Розрахувати». 

 

 

Рисунок 4.25 – Головне вікно програми. Розрахунок максимально допустимих 

втрат при поширенні в каналі. Розрахунок пропускної здатності мережі 
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На рис. 4.25 та рис. 4.26 показано головне вікно з виведеним результатом. 

 

Рисунок 4.26 – Результат розрахунку втрат 

 

 

Рисунок 4.27 – Результат розрахунку пропускної здатності 
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На рис. 4.28 представлено головне меню програми. Воно має 4 кнопки: 

– «Завантажити карту» – після натиснення завантажується карта у браузері, що 

встановлений за замовченням; 

– «Допомога» – після натиснення відкривається файл у форматі pdf, у якому 

описано як користуватися програмою; 

– «Про програму» – відкривається вікно, у якому описано мету створення 

програми та розробника; 

– «Вихід» – закривається вікно програми. 

 

Рисунок 4.28 – Головне меню програми 

 

Як було вище сказано, після натиснення на кнопку «Завантажити карту» 

завантажується карта у браузері за замовченням. На рис. 4.29 показано вікно 

браузера з завантаженою картою.  

На карті зображено прямокутник, який можна редагувати та переміщати. Щоб 

редагувати, необхідно натиснути праву кнопку миші (ПКМ) на необхідній стороні 

прямокутника та провести мишкою в необхідну сторону. Для того, щоб перемістити 

прямокутник, необхідно натиснути ПКМ в межах прямокутника, і провести 

мишкою. Для зміни масштабу карти необхідно покрутити колесо мишки у 

відповідному напрямку. 

Вікно має дві кнопки: «Показати» та «Очистити». На рис. 4.30 та рис. 4.31 

показано, якщо натиснути «Показати», то виводиться повідомлення про необхідний 

радіус та прямокутник заповнюється базовими станціями. На рис. 4.32 показано, 

якщо натиснути «Очистити» – карта перезавантажиться зі збереженням поточного 

розташування та форми прямокутника.  
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Рисунок 4.29 – Вікно браузера з картою 

 

Рисунок 4.30 – Виведення повідомлення з необхідним радіусом 

 

Рисунок 4.31 – Заповнення базовими станціями прямокутника 
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Рисунок 4.32 – Результат натиснення кнопки «Очистити» 

Порядок користування програмою: 

1.Заповнити поля для розрахунку максимально допустимих втрат чи 

пропускної здатності. 

2. Натиснути кнопку «Завантажити карту», яка стає доступною тільки після 

розрахунків пропускної здатності. 

3. Вибрати зону, яку необхідно покрити зв’язком. 

4. Натиснути кнопку «Показати». 

5. При необхідності можна переміщати базові станції. 

6. Натиснути кнопку «Очистити» для видалення всіх базових станцій. 

7. Після закінчення роботи закрити вікно браузера та вікно розрахунків. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Удосконалено інформаційну технологія програмного конфігурування 

інформаційно-управляючої системи мобільного зв’язку шляхом послідовного 

використання методу планування багаторівневого опорного сегменту мережі 

мобільного зв’язку, методу оцінювання та підвищення надійнісних характеристик 

програмно-конфігурованої інформаційно-управляючої системи мережі мобільного 
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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 конфігурування інформаційно-управляючої системи. 

Проведено імітаційне моделювання розроблених методів, моделей та 

технологій. Виявлено що, з вищенаведених графіків можливо зробити висновок, 

середня затримка в SDN мережі збільшується зі збільшенням кількості комутаторів 

набагато повільніше ніж в традиційній мережі. При 16 комутаторах маємо виграш у 

затримці більш ніж 150%. Отже, що SDN ефективніше використовувати в мережах з 

великою кількістю мережевого обладнання. Мережі з OpenFlow-комутаторами 

мають більшу ефективність, ніж мережі які побудовані за принципом Overlay 

технології.  

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. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 

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

наукового завдання, щодо розробки інформаційної технології програмованого 

конфігурування інформаційно – управляючої системи мобільного зв’язку. 

 У дисертаційній роботі отримані такі теоретичні та практичні результати.  

1. Проаналізована ефективність передачі даних в транспортних мережах 

мобільних 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, оптимізувавши показники надійності та вартості мобільної 

мережі. А за допомогою методу планування опорного сегменту мережі мобільного 

зв’язку - підвищити ефективність використання мережі за допомогою 

інформаційного-управління мережею. 

2. Удосконалено метод планування опорного сегменту мережі мобільного 

зв’язку за рахунок оцінки пропускної здатності радіопідмережі, побудови 

ієрархічної структури рівнів мережі, оцінки необхідних ємностей кожного із рівнів з 

урахуванням можливості масштабування та імплементації інформаційно-

управляючої пристроїв, вибору обладнання з урахуванням визначених обмежень, 

оцінцки вартості та ефективності побудованих мереж, що дозволило підвищити 

ефективність планування фінансових витрат на побудови опорного сегменту 

мобільної мережі зв’язку та проводити її оптимізацію 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 SDN даних на 150% швидшие 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 
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враховує залежність програмного і апаратного комплексу системи, що дає 

можливість більш ефективно підходити до процесу розгортання системи та її 

модернізації, керувати процесом якості передавання інформації та оптимально 

резервувати, розподілити  та визначати слабкі місця надійнісніх показників, 

оптимізації зв’язків і оновлення обладнання, що дозволяє підвищити надійність 

обслуговування абонентів мобільних мереж на основі архітектури SDN. 

Розроблений метод має показники затримок, це дало можливість підвищити 

надійнісні показники системи до 99,999%, що забезпечує резервування блоків 

системи. Але вартість мережі зростає на 300%. 

4. Удосконалено модель економічної ефективності мережі оператора 

мобільного зв’язку, яка робить процес планування, розгортання, модернізації та 

резервування більш можливим та плановим. Тобто дає можливість побачити 

ефективність впровадження обладнання на етапі бізнес - плану. Метод дає 

можливість зменшити витрати до 25% за рахунок віртуалізації фізичних функцій та 

зменшити витрати на обслуговування мережі в процесі планування, модернізації та 

обслуговування інфраструктури мобільної мережі, та підвищити ефективність 

використання спектру мережі в залежності від: кількості абонентів, факторів 

масштабованості інфраструктури. 

5. Удосконалено інформаційну технологію програмного конфігурування 

інформаційно-управляючої системи мобільного зв’язку шляхом послідовного 

використання методу планування багаторівневого опорного сегменту мережі 

мобільного зв’язку, методу оцінювання та підвищення надійнісних характеристик 

програмно-конфігурованої інформаційно-управляючої системи мережі мобільного 

зв’язку, модель оцінки економічної 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 

технологій. Виявлено, що з вищенаведених графіків можна зробити висновок: 

середня затримка в SDN мережі збільшується зі збільшенням кількості комутаторів 
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набагато повільніше ніж в традиційній мережі. При 16 комутаторах маємо виграш у 

затримці більш ніж 150%. Отже, що SDN ефективніше використовувати в мережах з 

великою кількістю мережевого обладнання. Мережі з OpenFlow комутаторами 

мають більшу ефективність, 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 можливість підвищити ефективність транспортної мережі операторів 

мобільного зв’язку. 

8. Результати досліджень прийняті в ТОВ «РДЛ» (акт від 30 серпня 2018 

року), а також використовуються у навчальному процесі в Національному  

авіаційному університеті (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 

інформаційно-комунікаційних системах мобільного зв’язку за рахунок 

програмованого конфігурування 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 

інформаційних технологій керування мобільною мережею, за допомогою яких 

можливо робити рентабельні проектні рішення. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 
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ДОДАТОК Б 
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ДОДАТОК В 



177 

ДОДАТОК Г 

Код частини програмного забезпечення на мові С++ 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <iomanip> 

#include "Unit1.h" 

#include "ShellAPI.h" 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

 

inline void __fastcall SimpleOpenIt(const String& Object) 

{ 

ShellExecute(NULL, L"open", Object.c_str(), NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL); 

} 

 

 

float Inpower(int &a, float &b) 

{ 

for (int i = 0; i < 15; i++) { 

if (b < 10) break; 

else {b = b / 10; a++;} 

} 

returna; 

returnb; 

} 

 

TForm1 *Form1; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 

: TForm(Owner) 

{ 

Form1->WindowState=wsMaximized; 

Application->Title="Увага!"; 

 

 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::N1Click(TObject *Sender) 

{ 

 String MyFile = "main.html"; 

 String FileName = ExtractFilePath(GetModuleName(NULL)) + MyFile; 

 SimpleOpenIt(FileName); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::N4Click(TObject *Sender) 

{ 

 exit(0); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 
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{ 

float L, Ptx, Gtx, Prx, Bbody, Grx, Bfid, IM, Lslow; 

 

if (Edit1->Text == "" || Edit2->Text == "" || Edit3->Text == "" || Edit4->Text == "" || Edit5->Text == "" || Edit6-

>Text == "" || Edit7->Text == "" || Edit8->Text == "") ShowMessage("Заповніть всі поля!"); 

 

else { 

 

Ptx = StrToFloat(Edit1->Text); 

Gtx = StrToFloat(Edit2->Text); 

Prx = StrToFloat(Edit3->Text); 

Bbody = StrToFloat(Edit4->Text); 

Grx = StrToFloat(Edit5->Text); 

Bfid = StrToFloat(Edit6->Text); 

IM = StrToFloat(Edit7->Text); 

Lslow = StrToFloat(Edit8->Text); 

 

L = Ptx + Gtx - Prx - Bbody + Grx - Bfid - IM - Lslow; 

 

Label28 -> Caption = Label10 -> Caption +": " + FormatFloat("0.00",L) + " дБ"; 

Label28 -> Visible = True; 

} 

void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 

{ 

int poweNB, powCom, powAhr, Nab, Ncom, Nahr; 

float delF, Beta, Cab, CeNB, Ccom, Cahr, Call, NeNB, CosteNB, CostCom, CostAhr, CosteNBall, CostComall, 

CostAhrall; 

 

if (Edit9->Text == "" || Edit10->Text == "" || Edit11->Text == "" || Edit12->Text == "" || Edit13->Text == "" || 

Edit14->Text == "" || Edit15->Text == "" || Edit16->Text == "" || Edit17->Text == "" || Edit18->Text == "" || 

Edit19->Text == "") ShowMessage("Заповніть всі поля!"); 

 

else { 

delF = StrToFloat(Edit9->Text); 

Beta = StrToFloat(Edit10->Text); 

Nab = StrToFloat(Edit11->Text); 

CeNB =  StrToFloat(Edit12->Text); 

Ccom = StrToFloat(Edit13->Text); 

Cahr = StrToFloat(Edit14->Text); 

CosteNB = StrToFloat(Edit15->Text); 

CostCom = StrToFloat(Edit16->Text); 

CostAhr = StrToFloat(Edit17->Text); 

poweNB = StrToInt(Edit18->Text); 

powCom = StrToInt(Edit19->Text); 

powAhr = StrToInt(Edit20->Text); 

//------------------------------------------- 

               Cab = delF * Beta; 

Call = Cab * Nab; 

NeNB =  (Call / CeNB); 

Edit21->Text = FormatFloat("0", NeNB); 

NeNB = StrToInt(Edit21->Text); 

if (NeNB == 0) NeNB = 1; 

Ncom = Call / Ccom; 

Edit21->Text = FormatFloat("0", Ncom); 

Ncom = StrToInt(Edit21->Text); 

if (Ncom == 0) Ncom = 1; 

Nahr = Call / Cahr; 
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Edit21->Text = FormatFloat("0", Nahr); 

Nahr = StrToInt(Edit21->Text); 

if (Nahr == 0) Nahr = 1; 

//------------------------------------------- 

Label16->Caption = FormatFloat("0.00", Cab); 

Label17->Caption = FormatFloat("0", Nab); 

Label18->Caption = FormatFloat("0.00", Call); 

//------------------------------------------- 

Label21->Caption = FormatFloat("0.00", CeNB); 

Label22->Caption = FormatFloat("0", NeNB); 

Label23->Caption = FormatFloat("0.00", Call); 

 

Inpower(poweNB, CosteNB) ; 

 

Label24->Caption = FormatFloat("0.000", CosteNB) + " * 10"; 

Label42->Left = Label24->Left + Label24->Width; 

Label42->Caption = poweNB; 

CosteNBall = CosteNB * NeNB; 

Inpower(poweNB, CosteNBall); 

Label25->Caption = FormatFloat("0.000", CosteNBall) + " * 10"; 

Label46->Left = Label25->Left + Label25->Width; 

Label46->Caption = poweNB; 

//------------------------------------------- 

Label26->Caption = FormatFloat("0.00", Ccom); 

Label27->Caption = FormatFloat("0", Ncom); 

Label33->Caption = FormatFloat("0.00", Call); 

Inpower(powCom, CostCom) ; 

Label34->Caption = FormatFloat("0.000", CostCom) + " * 10"; 

Label43->Left = Label34->Left + Label34->Width; 

Label43->Caption = powCom; 

CostComall = CostCom * Ncom; 

Inpower(powCom, CostComall); 

Label35->Caption = FormatFloat("0.000", CostComall) + " * 10"; 

Label47->Left = Label35->Left + Label35->Width; 

Label47->Caption = powCom; 

//------------------------------------------- 

 

Label36->Caption = FormatFloat("0.00", Cahr); 

Label37->Caption = FormatFloat("0", Nahr); 

Label38->Caption = FormatFloat("0.00", Call); 

Inpower(powAhr, CostAhr) ; 

Label39->Caption = FormatFloat("0.000", CostAhr) + " * 10"; 

Label44->Left = Label39->Left + Label39->Width; 

Label44->Caption = powAhr; 

CostAhrall = CostAhr * Nahr; 

Inpower(powAhr, CostAhrall); 

Label40->Caption = FormatFloat("0.000", CostAhrall) + " * 10"; 

Label48->Left = Label40->Left + Label40->Width; 

Label48->Caption = powAhr; 

//------------------------------------------- 

Image1 -> Visible = True; 

Label16 -> Visible = True; 

Label17 -> Visible = True; 

Label18 -> Visible = True; 

Label19 -> Visible = True; 

Label20 -> Visible = True; 

Label21 -> Visible = True; 
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Label22 -> Visible = True; 

Label23 -> Visible = True; 

Label24 -> Visible = True; 

Label25 -> Visible = True; 

Label26 -> Visible = True; 

Label27 -> Visible = True; 

Label33 -> Visible = True; 

Label34 -> Visible = True; 

Label35 -> Visible = True; 

Label36 -> Visible = True; 

Label37 -> Visible = True; 

Label38 -> Visible = True; 

 

 

                N1->Enabled = true; 

 

ofstream f; //відкриття потоку для запису даних у файл 

f.open("NeNB.js", ios::out); // відкриття файлу у режимі запису 

f<<"var NeNB = "<<NeNB<<";\n"; // записання у файл 

f.close();   // закриття потоку 

} 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

void __fastcall TForm1::Edit1KeyPress(TObject *Sender, System::WideChar &Key) 

{ 

if(!((Key>='0'&&Key<='9')||Key==VK_BACK||Key==',')) Key=0; 

if (Key==',') { if (((TEdit*)Sender)->Text.Pos(',')!=0) Key=0; 

else Key=',';} 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

void __fastcall TForm1::Edit11KeyPress(TObject *Sender, System::WideChar &Key) 

{ 

if(!((Key>='0'&&Key<='9')||Key==VK_BACK)) Key=0; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

void __fastcall TForm1::N2Click(TObject *Sender) 

{ 

 String MyFile = "help.pdf"; 

 String FileName = ExtractFilePath(GetModuleName(NULL)) + MyFile; 

 SimpleOpenIt(FileName); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

void __fastcall TForm1::N3Click(TObject *Sender) 

{ 

    Application->Title="Інформація"; 

    ShowMessage("Мета: полегшити оцінку ефективності використання мережі LTE стільникового 

оператора.\nРозробник: Храпа Максим Юрійович.\nРік: 2018"); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 
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ДОДАТОК Д 

Код частини програмного забезпечення на мові HTML 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no"> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>Карта ефективності</title> 

    <style> 

 

      #map { 

        height: 95%; 

      } 

      html, body { 

        height: 100%; 

        margin: 0; 

        padding: 0; 

      } 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <div> 

      <form align="center"> 

          <input type="button" id="btnrad"  value="Показати" onclick="icircle()"> 

          <input type="button" id="btnres"  value="Очистити" onclick="newMap()"> 

      </form> 

    </div>    

    <div id="map"></div> 

    <script src="NeNB.js"></script> <!-- підключення файлу зі змінною --> 

    <script src="main.js"></script> <!-- підключення головного файлу  --> 

    <script async defer src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSy 

CPZJBgszOXXIVjUAErTfGhd_6ATf6rzo0&language=uk&callback=initMap"> 

    </script> 

  </body> 

</html> 
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ДОДАТОК Ж 

Код частини програмного забезпечення на мові JavaScript 

 

      var rectangle, map, bounds, сircle, ne, sw, n1, r1, i, k, ugol, radius, rad, R, dLat, dLong, a, c, d, a1, c1, d1, S 

      

       // Завантаження карти та створеня редагованого прямокутника 

 

      function initMap() { 

        map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), { 

          center: {lat: 50.4501, lng: 30.5234}, 

          zoom: 11 

        }); 

        bounds = { 

          north: 50.48, 

          south: 50.42, 

          east: 30.60, 

          west: 30.54 

        }; 

        rectangle = new google.maps.Rectangle({ 

          bounds: bounds, 

          editable: true, 

          draggable: true, 

          strokeColor: '#000000', 

          fillOpacity: 0.1, 

        }); 

        rectangle.setMap(map); 

        } 

 

    // Додати круг, радіус якого у точці...      

 

    function icircle() {        // функція додавання круга на карту        

 

      ne = rectangle.getBounds().getNorthEast();     // отримання нових координат 

        sw = rectangle.getBounds().getSouthWest();     // отримання нових координат 

 

        rad = function(x) { 

  return x * Math.PI / 180; 

}; 

 

 R = 6378137;  

 dLat = rad(sw.lat() - ne.lat()); 

 dLong = rad(ne.lng() - ne.lng()); 

  a = Math.sin(dLat / 2) * Math.sin(dLat / 2) + Math.cos(rad(ne.lat())) * Math.cos(rad(sw.lat())) * Math.sin(dLong / 

2) * Math.sin(dLong / 2); 

  c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a)); 

   d = R * c; 

dLat = rad(ne.lat() - ne.lat()); 

dLong = rad(sw.lng() - ne.lng()); 

a1 = Math.sin(dLat / 2) * Math.sin(dLat / 2) + Math.cos(rad(ne.lat())) * Math.cos(rad(sw.lat())) * Math.sin(dLong / 

2) * Math.sin(dLong / 2); 

c1 = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a1), Math.sqrt(1 - a1)); 

d1 = R * c1; 

    

    S = d * d1; 
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    radius = Math.sqrt(S /(NeNB * Math.PI))*1.1;  // знаходження радіусу   

 

    alert("Необхідний радіус дії однієї станції: " + radius); // виведення радіуса 

 

ugol = radius / R;  

 

        n1 = ne.lat() - ugol*40, // записання широти точки верхня права зі здвигом 

        r1 = sw.lng() + ugol*65, // записання долготи точки нижня ліва зі здвигом 

 

        k = 0;  // для визначення який рядок заповнюється 

         

for (i = 0; i < NeNB; i++) {    // цикл 

                       

        if (r1> ne.lng()) { n1 = n1 - ugol*85; // якщо долгота центру круга лівої більше границі прямокутника, то 

широна опусакється вниз 

        if (k == 0)  {r1 = sw.lng(); k=1 }  // якщо к = 0, то долгота центру круга... 

        else {r1 = sw.lng() + ugol*65; k=0;}  // якщо к = 1, то долгота центру круга... 

      }; 

 

      if (n1 < sw.lat()) break; // якщо центр нового круга має широту менше ніж нижня границя, то вихід з 

циклу 

        circle = new google.maps.Circle({  // додавання на карту круга 

          strokeColor: '#FF0000',   // властивості круга 

          strokeOpacity: 0.8, 

          strokeWeight: 2, 

          fillColor: '#FF0000', 

          fillOpacity: 0.35, 

          map: map, 

          draggable: true,                // можна перетягувати по карті 

          center: {lat: n1, lng: r1},     // координати центру круга 

          radius: radius                  // радіус в метра 

          }); 

          r1 = r1 + ugol*160;               // довгота центру наступного круга збільшується на... 

 function newMap() { 

         

        ne = rectangle.getBounds().getNorthEast();     // отримання нових координат точки північ (долгота) та схід 

(широта) 

        sw = rectangle.getBounds().getSouthWest(); 

        zm = map.getZoom();  

        mc = map.getCenter();  

        map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), { 

          center: mc, 

          zoom: zm 

        }); 

        bounds = { 

          north: ne.lat(), 

          south: sw.lat(), 

          east: ne.lng(), 

          west: sw.lng(), 

        }; 

        rectangle = new google.maps.Rectangle({ 

          bounds: bounds, 

          editable: true, 

          draggable: true, 

          strokeColor: '#000000', 

          fillOpacity: 0.1, 
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        }); 

        rectangle.setMap(map); 

        }      var rectangle, map, bounds, сircle, ne, sw, n1, r1, i, k, ugol, radius, rad, R, dLat, dLong, a, c, d, a1, c1, d1, 

S 

      

       // Завантаження карти та створеня редагованого прямокутника 

 

      function initMap() { 

        map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), { 

          center: {lat: 50.4501, lng: 30.5234}, 

          zoom: 11 

        }); 

        bounds = { 

          north: 50.48, 

          south: 50.42, 

          east: 30.60, 

          west: 30.54 

        }; 

        rectangle = new google.maps.Rectangle({ 

          bounds: bounds, 

          editable: true, 

          draggable: true, 

          strokeColor: '#000000', 

          fillOpacity: 0.1, 

        }); 

        rectangle.setMap(map); 

        } 

 

    // Додати круг, радіус якого у точці...      

 

    function icircle() {        // функція додавання круга на карту        

 

      ne = rectangle.getBounds().getNorthEast();     // отримання нових координат 

        sw = rectangle.getBounds().getSouthWest();     // отримання нових координат 

 

        rad = function(x) { 

  return x * Math.PI / 180; 

}; 

 

 

 

 R = 6378137;  

 dLat = rad(sw.lat() - ne.lat()); 

 dLong = rad(ne.lng() - ne.lng()); 

  a = Math.sin(dLat / 2) * Math.sin(dLat / 2) + Math.cos(rad(ne.lat())) * Math.cos(rad(sw.lat())) * Math.sin(dLong / 

2) * Math.sin(dLong / 2); 

  c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a)); 

   d = R * c; 

dLat = rad(ne.lat() - ne.lat()); 

dLong = rad(sw.lng() - ne.lng()); 

a1 = Math.sin(dLat / 2) * Math.sin(dLat / 2) + Math.cos(rad(ne.lat())) * Math.cos(rad(sw.lat())) * Math.sin(dLong / 

2) * Math.sin(dLong / 2); 

c1 = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a1), Math.sqrt(1 - a1)); 

d1 = R * c1; 

    

    S = d * d1; 
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    radius = Math.sqrt(S /(NeNB * Math.PI))*1.1;  // знаходження радіусу   

   alert("Необхідний радіус дії однієї станції: " + radius); // виведення радіуса 

 

ugol = radius / R;  

        n1 = ne.lat() - ugol*40, // записання широти точки верхня права зі здвигом 

        r1 = sw.lng() + ugol*65, // записання долготи точки нижня ліва зі здвигом 

        k = 0;  // для визначення який рядок заповнюється 

        for (i = 0; i < NeNB; i++) {    // цикл 

                       

        if (r1> ne.lng()) { n1 = n1 - ugol*85; // якщо долгота центру круга лівої більше границі прямокутника, то 

широна опусакється вниз 

        if (k == 0)  {r1 = sw.lng(); k=1 }  // якщо к = 0, то долгота центру круга... 

        else {r1 = sw.lng() + ugol*65; k=0;}  // якщо к = 1, то долгота центру круга... 

      }; 

 

      if (n1 < sw.lat()) break; // якщо центр нового круга має широту менше ніж нижня границя, то вихід з 

циклу 

        circle = new google.maps.Circle({  // додавання на карту круга 

          strokeColor: '#FF0000',   // властивості круга 

          strokeOpacity: 0.8, 

          strokeWeight: 2, 

          fillColor: '#FF0000', 

          fillOpacity: 0.35, 

          map: map, 

          draggable: true,                // можна перетягувати по карті 

          center: {lat: n1, lng: r1},     // координати центру круга 

          radius: radius                  // радіус в метра 

          }); 

          r1 = r1 + ugol*160;               // довгота центру наступного круга збільшується на... 

    } 

} 

 

 function newMap() { 

         

        ne = rectangle.getBounds().getNorthEast();     // отримання нових координат точки північ (долгота) та схід 

(широта) 

        sw = rectangle.getBounds().getSouthWest(); 

        zm = map.getZoom();  

        mc = map.getCenter();  

        map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), { 

          center: mc, 

          zoom: zm 

        }); 

        bounds = { 

          north: ne.lat(), 

          south: sw.lat(), 

          east: ne.lng(), 

          west: sw.lng(), 

        }; 

        rectangle = new google.maps.Rectangle({ 

          bounds: bounds, 

          editable: true, 

          draggable: true, 

          strokeColor: '#000000', 

          fillOpacity: 0.1, 

        }); 

        rectangle.setMap(map); 
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