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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасний стан розвитку мереж зв’язку веде до різкої 

зміни структури трафіку завдяки впровадженню сервісів інтернету речей, 

перенесення номерів та сервісів віртуалізації, що значною мірою вплине на 

ринок сучасних послуг зв’язку. Зокрема, як наслідок, відбувається розширення 

функцій мобільних мереж. 

Сьогодні, як ніколи, на ринку мобільних послуг спостерігається тенденція 

до постійного зростання кількості користувачів, так, тільки у третьому кварталі 

2016 року кількість підключень до мереж 4G збільшилася на 160 млн, досягнув 

загальносвітового показника в 1,5 млрд. До 2022 року очікується, що їх 

кількість зросте до 4,6 млрд та буде складати орієнтовано 49% від загальної 

кількості мобільних підключень. 

За прогнозами, з розвитком мобільних технологій в світі, очікується, що 

кількість користувачів, що використовують 4G, зрівняється з кількістю 

користувачів 3G в світі аж в 2020-му році; у 2017-му році ще немає великої 

кількісті пристроїв, що підтримують 5G. Ще один важливий аспект проблеми 

—складність в обхваті великих територій 5G-зв’язком. Для значного 

збільшення швидкості передачі даних необхідні значно більші діапазони частот 

і п’яте покоління буде достатньо “нішевим” рішенням, яке ніяк не замінить 

собою 4G, що оптимізоване для задач покриття значних територій; за 

прогнозами, до 2022 року на планеті буде 29 млрд. підключених пристроїв, 18 

млрд. з яких — це пристрої інтернету речей. Це означає, що на кожного 

активного користувача припадатиме одразу декілька "розумних" речей. Для їх 

ефективної та надійної роботи необхідно буде щось більше, чим 

високошвидкісна мережа. 

Активний еволюційний розвиток технологій в найближчий перспективі 

призведе до створення мультисервісних макромереж, метою яких буде 

вирішення принципово нових задач. Почнуть з’являтися нові вимоги й задачі, 

які вже зараз можна визначити та позначити. Згідно концепції «неруйнівного» 

переходу від традиційних мереж з комутацією каналів до мереж з комутацією 

пакетів, подібні рішення повинні дозволяти частково переводити окремі 

сегменти на нові технології без кардинальної зміни всієї структури мережі.  

Зміщення до хмарних технологій й перехід на рівень IT-сервісів призведе 

до зміни навантаження на оператора сервісів. Зміниться корпоративний сегмент 

за рахунок використання сервісів віртуалізації, що призведе до того, що 

суцільний тариф стане невигідним.  

У корпоративному середовищі одним з пріоритетних завдань для 

багатьох ІТ-директорів є досягнення максимальної економії за рахунок 

реалізації переваг, які дають хмарні обчислення і технології, які роблять 

можливими створення хмарних платформ. Віртуалізація серверів, систем 

зберігання даних і мережевої інфраструктури дозволяють більш рівномірно 

розподіляти обчислювальні ресурси, а значить більш ефективно 

використовувати обладнання, що, в свою чергу, допомагає знизити обсяг 
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коштів, що виділяються на нього з ІТ-бюджету організації. Крім того, в 

операторів почав рости “середній чек” з користувача, а тарифні плани 

переходять від "роздрібного" продажу хвилин, повідомлень та мегабайтів до 

пакетних пропозицій. 

З розвитком мікросервісів та після впровадження послуги перенесення 

номерів, користувачі зможуть використовувати свій номер без прив'язки до 

оператора, що суттєво посилить конкуренцію на ринку - оператори сервісів 

почнуть змагатися за тарифи.  

Для ефективного ведення бізнесу оператору сервісів знадобиться 

розрахунок оптимального розподілу мережевих ресурсів, тобто визначення  

мінімального обсягу мережевих ресурсів, які необхідні для забезпечення 

заданих параметрів якості при наданні сервісу користувачам. В свою, чергу для 

користувача можливе отримання заданої якості сервісу за мінімально 

доступною вартістю.  

Особливості функціонування різних засобів управління ресурсами та 

облік різних мережевих параметрів дозволять забезпечити, крім раціонального 

використання мережевих ресурсів та необхідні показники якості 

обслуговування. При цьому до основних засобів традиційно відносяться методи 

управління чергами (буферний ресурс), методи розподілу пропускної здатності 

трактів передачі (канальний ресурс), методи управління трафіком 

(інформаційний ресурс). 

Також необхідною умовою для забезпечення покриття мобільного зв'язку 

та якості сервісів, що надаються є питання синхронізації транспортних мереж.   

Необхідність забезпечення сигналами точного часу вкрай важлива, а 

саме: - для забезпечення технологічності функціонування рівня сервісів 

інформаційних технологій; - якість синхронізації впливає на ресурси мережі, 

оскільки напряму вказує на кількість помилок; - для обліку мережевих ресурсів 

виконується синхронізація всіх пристроїв на мережі. А також необхідною 

вимогою до реалізації системи управління розподілом мережевих ресурсів 

мультисервісної макромережі є синхронізація мережевих вузлів від єдиного 

джерела.   

В даному випадку для визначення мінімального обсягу задіяних під 

сервіс мережевих ресурсів не раціонально використовувати існуючі моделі. 

Виникає необхідність нового підходу до раціонального розподілу мережевих 

ресурсів мультисервісної макромережі при наданні сервісу користувачам, що є 

актуальним на сучасному етапі розвитку науки і техніки. 

Методи забезпечення процесу управління розподілом ресурсів 

мультисервісної макромережі будуються за принципами: застосування основної 

теореми в області цифрової обробки сигналів - теореми Котельникова; 

застосування методу аналіза марківських процесів з дискретними станами та 

дискретним часом, запропонованим академіком А.Н. Колмогоровим; 

використання методу Р.Л. Стратоновича для отримання ймовірностей переходу 

з одного стану в інший в певні проміжки часу; використання алгоритму 

програмно-конфігурованих мереж; впровадження теорії складності пошукових 
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алгоритмів; застосування алгоритму "Кошик маркерів"; використання 

розподілу з "важкими хвостами". 

У роботах зарубіжних і вітчизняних вчених, таких як 

Менаске Д., Алмейда В., Вегешна Ш., Седжвик Р., О'Лірі Д., Меггелен Д.В., 

Мадсен Л., Джаред С., Камер Д., Вентцель Е.С., Оліфер В.Г., Оліфер Н.А., 

Овчаров Л.А., Стратонович Р.Л., Капітонова Ю.В., Летичевський 

А.А., Конахович Г.Ф.,  Чуприн В.М., Кучерявий Е.А, Калянов Г.Н., Гайфуллин 

Б.Н., Обухов И.А., Балахонова И.В., Волчков С.А., Капитуров В.А., та інших 

представлені варіанти розробки й  впровадження різноманітних рішень, 

методів, моделей та алгоритмів управління мережами зв’язку.  

Однак, при виникненні протиріч між завантаженістю послугами 

мультисервісної макромережі та оптимальним розподілом ресурсів мережі під 

сервіс, актуальним є питання розробки методології управління розподілом 

ресурсів мультисервісної макромережі при наданні послуг користувачам. 

Науково-прикладною проблемою, вирішенню якої присвячена 

дисертаційна робота, є необхідність розробки методологічних основ щодо 

ефективного управління розподілом ресурсів мультисервісної макромережі на 

основі запровадження системи збору й обліку інформації з мережевих рівнів у 

реальному часі. 

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

виконана в рамках Закону України  “Про телекомунікації”, діяльності 

Українського науково-дослідного інституту зв’язку, річних планів наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності Державного університету 

телекомунікацій на 2016 та 2017 роки. Дослідження проведено в межах 

науково-дослідної роботи (0114U000757) “Система управління 

телекомунікаційною мережею”, а також реалізовано в проектній роботі 

“Модернізація B6” ПрАТ “Укртелеком”.  

 Мета та наукові задачі дослідження. Метою дисертаційної роботі є 

розробка методу ефективного управління розподілом ресурсів мультисервісної 

макромережі за рахунок створення відповідного науково апарату. 

Вирішення науково-прикладної задачі реалізується шляхом розв’язання 

таких наукових завдань: 

1. Проведення аналізу сучасного стану й основних тенденцій зміни 

навантаження на оператора сервісів. 

2. Проведення оцінки впливу синхронізації на мережеві ресурси на рівнях 

доступу, агрегації та ядра мережі. 

3. Розробка математичної моделі адаптивного мультишвидкісного кодеку. 

4. Розробка методики з визначення оптимального значення ресурсу, 

необхідного для роботи кодеку. 

5. Розробка алгоритму транскодування, що використовує мінімальний 

обсяг ресурсів необхідних для функціонування конкретного сервісу. 

6. Розробка методики проведення повного обліку процесорного часу. 

7. Розробка алгоритму динамічного переконфігурування мережі, що 

дозволяє визначити затрачений об’єм ресурсів, який використовується для 

забезпечення заданої надійності. 
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     8. Проведення оцінки ефективності розробленої Методології управління 

розподілом ресурсів мультисервісної макромережі.  

9. Визначення основних функціональних блоків управління та вимог до 

них, необхідних для створення системи управління розподілом ресурсів на 

основі збору й обліку інформації з мережевих рівнів мультисервісної 

макромережі.  

10. Розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо запровадження 

системи управління розподілом ресурсів на основі збору й обліку інформації з 

мережевих рівнів мультисервісної макромережі у реальному часі.  

Об’єктом дослідження є процес управління мережевими ресурсами 

мультисервісної макромережі. 
Предметом дослідження є система управління оптимального розподілу 

ресурсів мультисервісної макромережі при наданні послуг користувачам. 

Методи дослідження. Методологічною основною наукових досліджень є 

аналітичні методи дослідження, системний синтез. Використовувались методи 

структурно-функціонального, аналітичного та імітаційного моделювання, теорії 

ймовірності, теорії графів, теорії алгоритмів, основи теорії математичного 

моделювання, методи диференціального перетворення у напрямку побудови 

математичних моделей тощо. Для всіх розроблених алгоритмів, а також 

імітаційного моделювання була використана програма Matlab. Інформаційною 

базою досліджень слугували наукові публікації вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, закони України та законодавчі документи державних установ 

України. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних 

результатів полягає у наступних положеннях: 

1. Вперше розроблено метод оптимального розподілу ресурсів 

мультисервісної макромережі при наданні послуг користувачам, який на 

відміну від відомих враховує мінімальний обсяг ресурсів, задіяних під сервіс. 

  

2. Вперше розроблено ймовірнісну адаптивну модель кодеку, що на 

відміну від існуючих дозволяє спрогнозувати навантаження мережі, що буде 

використано сервісом. 

3. Удосконалено відомий алгоритм транскодування й споживання 

процесорного часу, який на відміну від відомих враховує використання 

мінімального обсягу ресурсів, необхідних для функціонування конкретного 

сервісу.  

4. Вперше розроблено методику проведення повного обліку процесорного 

часу, нормативних значень за якістю послуги, яка на відміну від відомих 

дозволяє отримати значення про завантаження ресурсів конкретним 

користувачем під час зайнятості його в мережі. 

5. Удосконалено відомий алгоритм динамічного переконфігурування 

мережі, який на відміну від існуючих дозволяє визначити затрачений об’єм 

ресурсів, що використовується для забезпечення заданої надійності.  

6. Вперше запропоновано складові елементи площини управління та їх 

функціональні моделі, вхідні та вихідні параметри, які на відміну від існуючих 
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дозволять розробити систему збору й обліку інформації з мережевих рівнів 

мультисервісної макромережі в реальному часі.  

7. Вперше розроблено методику розрахунку варіацій часу затримки 

пакетів в мультисервісній макромережі при наданні послуг користувачам, яка 

на відміну від існуючих надає можливість здійснити вибір оптимального 

значення ваги черги, що призведе до мінімізації джитеру на черзі при обробці 

пакетів в мультисервісній макромережі. 

8. Виконано задачу оцінювання ефективності методики розрахунку 

варіацій часу затримки пакетів в мережі, яка на відміну від відомих враховує 

особливості управління оптимального розподілу ресурсів мультисервісної 

макромережі при наданні послуг користувачам. 

Отриманий метод, методики, моделі у поєднанні з алгоритмами їх 

застосування формують Методологію управління розподілом ресурсів 

мультисервісної макромережі при наданні послуг користувачам, що визначено 

предметом дисертаційного дослідження. 

Вірогідність отриманих результатів досягається завдяки коректному 

використанню методів досліджень та математичного апарату. Адекватність 

обраних моделей підтверджується узгодженістю аналітичних досліджень, 

імітаційного моделювання та експериментальних перевірок, а відповідність  

Практична реалізація і впровадження результатів роботи.  

1. Модель адаптивного мультишвидкісного кодеку, що  являє собою 

систему станів, в яких може знаходитися кодек, дозволяє оцінити у реальному 

часі ймовірність навантаження на мережу в залежності від зміни 

інтенсивностей переходу між станами. Результатом є отримання ймовірнісної 

картини переходу між станами кодеку для конкретного користувача. 

2. Методика з визначення оптимального значення використання ресурсу 

для роботи кодеку (задаючи параметри функціонування системи у вигляді 

вимог до сервісу, а саме час затримки та ймовірність втрат пакетів) дозволяє 

отримати оптимальне значення завантаження ресурсу. А для користувача 

можливе отримання заданої якості сервісу за мінімально доступною вартістю.  

3. Реалізація транскодеру, що використовує мінімальний обсяг ресурсів 

необхідних для функціонування конкретного сервісу з моделлю розрахунку 

оптимального завантаження мережі дозволяє на відміну від системи зв'язку, що 

побудована за принципом виділення заздалегідь фіксованого обсягу 

процесорного часу здійснити оптимальний розподіл мережевих ресурсів.  

Для збільшення ймовірності достовірної передачі, яка є зворотною 

функцією величини втрат, необхідно збільшити продуктивність системи. 

Наприклад, виділення продуктивності, що витрачається для черги, відбувається 

фіксовано є не оптимальною і, при використанні кодеку, що працює на 

швидкості 4,75 кбіт/с, користувач буде платити стільки ж скільки і користувач, 

що працює на кодеку 12,2 кбіт/с. При цьому якість мовлення при роботі на 

кодеку 4,75 кбіт/с буде гірше, ніж на кодеку 12,2 кбіт/с. 

4. Методика проведення повного обліку процесорного часу, нормативних 

значень за якістю послуги дозволяє отримати значення про завантаження 

ресурсів конкретним користувачем під час зайнятості його в мережі. 
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При встановленні вартості для використання конкретного сервісу, 

інтенсивність обробки (завантаження процесора) не повинна перевищувати 

певні значення. Тому основним завданням "Органу регулювання" є прийняття 

даних технічних показників, таких як ймовірність простою і час затримки, в 

відповідні нормативні документи, щоб дозволити розраховувати вартість 

сервісу незалежно від організації (оператор сервісу або провайдер), системи 

черг, що реалізуються на БС. 

Використовуючи більш раціональні методи управління розподілом 

продуктивності, можна домогтися, з одного боку, виконання вимог, а з іншого 

боку - залишити вартість за ресурс на прийнятному рівні для користувача. 

5. Алгоритм динамічного переконфігурування мережі на рівні ядра 

дозволяє визначити затрачений об’єм ресурсів, необхідний для забезпечення 

заданої надійності.  

Основною проблемою є те, що існують вимоги на час відновлення лінії 

зв’язку, які становлять 50мс. Забезпечити даний час відновлення 

маршрутизатори рівня ядра не можуть, оскільки час збіжності (перерозрахунок 

усіх маршрутів) складає не менше 1,5 – 2 хвилини, що, в свою чергу, 

призводить до великої втрати даних. Тому організація захисного переключення 

здійснюється на фізичному рівні, а логічна архітектура ядра повинна бути 

організована так, щоб зміни при надходженні даних не призвели до змін 

маршрутів (перерозрахунок маршрутів). 

6. Розроблено метод оцінки ефективності алгоритму динамічного 

переконфігурування мережі. Інтегроване рішення передбачає формування 

чіткого плану побудови маршрутів, які динамічно змінюються зі заздалегідь 

складеним сценарієм й можливістю вироблення управляючих рішень на основі 

таблиць маршрутизації. Основою побудови логічного маршруту є алгоритми 

функціонування маршрутизаторів. 

Для виміру якісних характеристик може служити система параметрів, яка 

має всебічно характеризувати розроблений алгоритм динамічного 

переконфігурування мережі. Наявність обґрунтованих параметрів є 

передумовою наступного дослідження факторів й умов, що визначають ці 

параметри та дозволяють знайти практичнi підходи для ефективного 

застосування алгоритму в цілому та по його частинах.  

Використання розробленого алгоритму динамічної переконфігурації 

мережі, що є модифікованим алгоритмом Дейкстри, дозволить на 25% 

збільшити надійність та живучість мережі при виникненні аварійних ситуацій 

під час надання послуг. 

7. Розроблено методику розрахунку варіацій часу затримки пакетів в 

мережі, яка надає можливість здійснити вибір оптимального значення ваги 

черги, що призведе до мінімізації джитеру на черзі при обробці пакетів в 

мультисервісній макромережі. А також виконано задачу оцінювання 

ефективності методики розрахунку варіацій часу затримки пакетів в мережі, що 

передбачає два етапи: а) створення єдиної бальної системи пріоритетів 

експертів; б) одержання в цій шкалі кількісних оцінок показників 

функціонування порівнюваних варіантів.  
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8. Запропоновані складові елементи площини управління та їх 

функціональні моделі, вхідні та вихідні параметри, а саме визначені блоки:  

Ймовірнісна модель користувача даних – БІМКД; Блок управління 

транскодером – БУТ; Блок управління інтенсивностями – БУІ; Блок управління 

ресурсами маршрутизатору- БУРМ; Блок управління надійністю і живучістю – 

БУНіЖ; дозволили розробити модель системи управління розподілом ресурсів 

на основі збору й обліку інформації з мережевих рівнів мультисервісної 

макромережі.  

Використання системи управління розподілом ресурсів мультисервісної 

макромережі дозволить оптимізувати за вартістю та  ефективністю 

використання смуги пропускання на 15%, завдяки зменшенню ймовірності 

втрат пакетів при застосуванні операції рефреймування (розділ 2 даної 

дисертаційної роботи).  

Основні результати роботи реалізовані у ПрАТ “Укртелеком” та під час  

науково-технічної та інноваційної діяльності Державного університету 

телекомунікацій у 2016 - 2017 роках. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота – це підсумок 

самостійно виконаних досліджень. Усі положення, які виносяться на захист, 

отримано автором особисто. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, 

для дисертації взято ті ідеї та положення, які одноосібно розроблені автором-

здобувачем. Матеріали досліджень опубліковано у 33 друкованих працях. 

В роботах, що написані в співавторстві особистий внесок здобувача 

полягає у: [1] застосуванні моделі мережевого пристрою для аналізу схем 

синхронізації; [2] проведенні аналізу схем вимірювання якості сервісів, що 

надаються користувачам; [3] визначенні методів забезпечення синхронізацією 

базових станцій від різних ієрархічних рівнів мережі з комутацією пакетів; [7] 

дослідженні принципу розповсюдження опорних сигналів синхронізації в IP-

мережах; [12] визначенні параметрів синхронізації в мультисервісних мережах 

з транспортною технологією IP/MPLS; [15] запропонуванні чотирьохрівневої 

системи управління мультисервісною макромережею; [16] дослідженні 

загальносвітових показників впровадження та використання мобільних 

технологій.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертації, практичні висновки і рекомендації, які одержані в ході роботи, 

апробовані та оприлюднені в ході: 22-ої міжнародної конференції "СВЧ-

техника и  телекоммуникационные  технологии”, Партеніт, Україна 2012; VІІІ 

міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-

комунікаційні технології» / СОМINFО'2012”, Київ, Україна, 2012; ІХ наукової 

конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та 

освіті», Київ, Україна, 2012; 23-ої міжнародної конференції "СВЧ-техника и  

телекоммуникационные  технологии", Форос, Україна 2013; ІV міжнародної 

науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації» Київ, Україна, 2015; 

міжнародної науково-технічна конференції “Сучасні інформаційно-

комунікаційні технології” Київ, Україна, 2015; регіонального семінару МСЕ для 

стран СНД та Грузії “Тенденции развития конвергентных сетей: потс-NGN, 4G 
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и 5G”, Київ, Україна, 2016; регіональної конференції МСЕ “Перспективы 

предоставления услуг на основе сетей пост-NGN, 4G и 5G. Организационные и 

технические решения по их построению и защите”, Київ, Україна, 2017, а також 

на семінарах та розширеному засіданні кафедри телекомунікаційних технологій 

Державного університету телекомунікацій. 

Публікації результатів роботи і рівень новизни. Основні результати 

дисертаційного дослідження опубліковані після захисту кандидатської 

дисертації в 33 наукових працях, серед них 10 одноосібних. Всього 

опубліковано в наукових фахових виданнях України 20 статей, з яких 2 у 

фахових виданнях віднесенних до науково-метричних баз даних. Зроблено 11 

доповідей на наукових конференціях та семінарах. 

    Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків, що містять 

основні результати. Загальний обсяг дисертації – 417 сторінок. Робота містить 

107 рисунків, 20 таблиць та 12 додатків. Бібліографічний список містить 207 

найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет і 

методи дослідження, описано наукову новизну й практичне значення 

одержаних результатів. Наведено відомості про впровадження результатів 

роботи, апробацію, особистий внесок здобувача та публікації.  

У першому розділі проведено аналітичний огляд сучасного стану й 

основних тенденцій зміни навантаження на оператора сервісів. 

Визначено тенденції сьогодення, а саме запровадження сервісів MNP, IoT 

та сервісів віртуалізації з різкою зміною структури трафіку, що значною мірою 

вплине на ринок сучасних сервісів.  

Аналіз сучасного стану мереж зв’язку дозволив визначити передумови 

створення мультисервісних макромереж: 

1. З розвитком мобільних мереж та їх адаптацією до нових пристроїв та 

послуг до них висуваються нові та   найрізноманітніші вимоги;   

2. Підхід «одна технологія для всіх» навряд чи буде ефективною для 

забезпечення зростаючого числа різноманітних потреб з боку бізнесу, 

суспільства і окремих користувачів;  

3. Прозора інтеграція існуючих та нових технологій буде сприяти 

підвищенню якості користувацького досвіду і появи цілого ряду нових послуг;  

4. Активний розвиток та функціонування технологій, що з'єднують 

суспільство в єдиному просторі, сприяє і веде до створення мультисервісної 

макромережі оператора. 

Згідно концепції «неруйнівного» переходу від традиційних мереж з 

комутацією каналів до мереж з комутацією пакетів, такі рішення повинні 

дозволяти частково переводити окремі сегменти на нові технології без 

кардинальної зміни всієї структури мережі.  
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Згідно визначень, мультисервісна мережа – це єдина телекомунікаційна 

структура, що здатна передавати різну інформацію (голос, відео, дані) 

незалежно від транспортних технологій (будь-який сервіс через будь-який 

транспорт), а макромережа формується зі спеціалізованих мереж для 

можливості надання різних сервісів оператора зв’язку. На рис.1 показано 

мультисервісну макромережу мобільного оператора, що синхронізована від 

єдиного джерела синхронізації. 

 

 
 

Рис. 1 Мультисервісна макромережа мобільного оператора 

У розділі визначено основні вимоги до мультисервісної макромережі, що 

спрямовані на досягнення наступних цілей: 

- збільшення в рази максимальної швидкості передачі даних; 

- забезпечення доступу в мережу Інтернет у будь-якій точці; 

- перехід на хмарну інфраструктуру; 

- використання масштабованої та економічної транспортної мережі; 

- забезпечення гарантованої якості обслуговування для будь-яких видів 

сервісів. 

Розглянуто основні сервіси мультисервісної макромережі, а саме 

“класичні” сервіси: передача голосу по мобільним мережам; сервіс VoIP через 

мобільну мережу оператора сервісів; сервіс IP-телефонія; сервіс IPTV; передача 

відео за запитом VoD по мобільних мережах; передача потокового відео за 

запитом VideoStream по мобільних мережах, а також сервіси віртуалізації: 

віртуалізація Desktop (стандартизоване віртуальне робоче місце); сервіс CRM 

(управління відносинами з клієнтами); сервіс ERP (система управління 

ресурсами компанії); сервіс Office 365 (програмний продукт, що поєднує набір 

веб-сервісів). 

В розділі проведено аналіз тарифів “класичних” сервісів оператора 

зв’язку: 1. В умовах демонополізації галузі та розвитку конкуренції виникає 

проблема взаєморозрахунків через значний ріст кількості операторів, що мають 

ліцензії на діяльність у галузі зв'язку. 2. Введення послуги MNP - перенесення 
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номерів, де користувачі зможуть використовувати свій номер без прив'язки до 

оператора, що суттєво посилить конкуренцію на ринку - оператори сервісів 

почнуть змагатися за тарифи. 3. На даний час у операторів сервісів ціни на 

послуги формуються незалежно від задіяння мережевих ресурсів даною 

послугою - голос або e-mail.  

В розділі уточнена i сформульована науково-прикладна проблема 

дослідження, яка полягає у необхідності розробки Методології, як об’єднання 

за метою, сукупністю методів, методик, моделей і алгоритмів, а також їх 

застосування задля  надання можливості ефективного управління розподілом 

ресурсів мультисервісної макромережі на основі запровадження системи збору 

й обліку інформації з мережевих рівнів у реальному часі.  

Загальна структурно-логічна схема дисертаційного дослідження 

“Методологія управління розподілом ресурсів мультисервісної макромережі 

при наданні послуг користувачам” наведена на рис. 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Загальна структурно-логічна схема дисертаційного дослідження 

 

На рис. 3 наведено  архітектуру Методології управління оптимальним 

розподілом ресурсів мультисервісної макромережі. 
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Рис. 3  Архітектура Методології управління оптимальним розподілом ресурсів мультисервісної макромережі 
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Другий розділ присвячено оцінці впливу синхронізації на мережеві 

ресурси на рівнях доступу, агрегації та ядра мережі. 

Так як забезпечення сигналами точного часу вкрай важливе, а також є  

необхідним для створення надійних умов щодо покриття мобільного зв'язку й 

якості сервісів, що надаються користувачеві, тому в розділі 2:   

- проведено аналіз особливостей синхронізації сучасних транспортних 

мереж, що характеризуються використанням високошвидкісних систем 

передавання інформації на базі новітніх технологій; 

- розглянуто загальні властивості, основні принципи побудови й 

функціонування мереж синхронізації в мережах синхронної цифрової ієрархії 

та мережах пакетної технології IP/MPLS; 

- проведено вимірювання параметрів стабільності сигналів синхронізації 

в пакетних мережах. 

Сучасною тенденцією в розвитку первинної мережі є підвищення ролі 

мережі синхронізації і ця тенденція збережеться в найближчому майбутньому.  

Більш того, проблеми синхронізації не обмежуються тільки первинною 

мережею, але мають важливе значення при побудові мереж доступу з 

урахуванням різних технологій і протоколів, реалізованих в конкретній IP / 

MPLS-мережі.  Однак, при збільшенні кількості пристроїв (наприклад, базових 

станцій мобільного зв'язку), що підключаються по IP-мережі, проблеми 

синхронізації повинні розглядатися системно.   

З цим пов'язана певна локальна революція в підході: поява певної 

"критичної маси" споживачів сигналів синхронізації на IP / MPLS-мережі 

призводить до необхідності розглядати систему синхронізації як окрему 

складову частину системи електрозв'язку.  З подальшим збільшенням кількості 

цифрових пристроїв починають змінюватися концепції побудови мережі 

синхронізації і принципи управління нею.   

До основних методів забезпечення синхронізації в транспортному оточенні 

IP / MPLS належать:  

• функціонуючий на фізичному рівні механізм Sync-E не залежить від 

завантаження мережі і дозволяє передавати сигнал синхронізації через 

транзитні пристрої, але забезпечує тільки частотну синхронізацію.   

Крім того, перехід на технологію Sync-E передбачає повну заміну 

обладнання IP / MPLS-мережі або його суттєве оновлення; 

  • протокол PTP (Precision Time Protocol) працює на рівні каналу передачі 

даних та забезпечує як частотну, так і тимчасову синхронізацію, але 

стабільність розповсюджуваного сигналу залежить від рівня завантаження 

мережі, а також від відстані між вузлами мережі і кількості переприйомів;   

• протокол NTP (Network Time Protocol) працює на прикладному рівні та 

широко використовується, як правило, для тимчасової синхронізації в пакетних 

мережах.  Але в ряді рішень різних виробників обладнання (наприклад, базові 

станції виробництва Ericsson), протокол NTP може бути використаний також і 

для частотної синхронізації.   

На мережі оператора зв’язку ПрАТ "Київстар" було реалізовано ряд 

пілотних проектів для синхронізації базових станцій з метою визначення 
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оптимального методу синхронізації. На даному етапі також є актуальним 

питання проведення вимірювань параметрів стабільності сигналів синхронізації 

в транспортному оточенні IP / MPLS.  Також на перший план виходить і 

функція контролю цих показників в режимі реального часу.  На рис. 4, 5, 6 

показано результати вимірювань параметрів стабільності на ділянках Sync-E, 

PTP, NTP відповідно. 

 
Рис. 4 Вимірювання параметрів стабільності на ділянці Sync-E 

 

 
Рис. 5 Вимірювання параметрів стабільності на відрізку PTP 
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Рис. 6 Вимірювання параметрів стабільності на ділянці NTP 

В третьому розділі розроблено методологічні засади щодо: - 

математичної моделі адаптивного мультишвидкісного кодеку; методики з 

визначення оптимального значення ресурсу, необхідного для роботи кодеку; - 

алгоритму транскодування, що використовує мінімальний обсяг ресурсів 

необхідних для функціонування конкретного сервісу; методики проведення 

повного обліку процесорного часу: операції рефреймування пакетів на вузлі 

доступу та удосконалення алгоритму роботи вузла агрегації з використанням 

моделі “On-Off”; алгоритму динамічного переконфігурування мережі; методики 

з визначення затраченого об’єму ресурсів, що використовується для 

забезпечення заданої надійності.  

Розроблено модель адаптивного мультишвидкісного кодеку (AMR – 

Adaptive Multi-Rate), що  являє собою систему станів, в якому може 

знаходитися кодек та представляється у вигляді графу переходів між 

можливими з його станів. Відповідно до алгоритму роботи даного кодеку, він 

має можливість переходу між сусідніми чотирма станами, а також має стан при 

якому голос не передається (SID – пакети пауз).   

Алгоритм адаптації кодеку - це вибір оптимізованої швидкості мовлення 

(або режим кодеку) в залежності від якості каналу. Найгірша якість 

передавання сигналу відповідає режиму кодека AMR, що обраний в поганих 

умовах розповсюдження. Режим кодеку AMR, що забезпечує кращу якість - 

обрано в хороших умовах розповсюдження. Адаптація кодеку AMR спирається 

на вимірювання якості каналу. Виходячи з концепції кодека AMR випливає, що 

голосовий кодек AMR має можливість адаптуватися до стану радіоканала. 

Адаптація досягається за рахунок зміни числа канальних помилок, які система 

може виправити, і швидкостей, з якими може працювати голосовий кодек. 

В таблиці 1 наведено режими роботи кодеку AMR.  
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                                                            Таблиця 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для розрахунку ймовірності знаходження кодеку в конкретних станах 

формується та розв'язується система диференційних рівнянь, що надає змогу 

оцінити у реальному часі ймовірність навантаження на мережу в залежності від 

зміни інтенсивностей переходу між станами. Результатом є отримання 

ймовірнісної картини переходу між станами кодеку для конкретного 

користувача (рис.7). 

 

Рис. 7 Граф розмічених станів 

 

Удосконалено алгоритм транскодування й споживання процесорного 

часу. Якщо система зв'язку побудована за принципом виділення заздалегідь 

фіксованого обсягу процесорного часу (вирішення прямої задачі), то вартість 

сервісу не відповідає принципу справедливості, оскільки користувач за гіршу 

якість платить аналогічні гроші, як і за хорошу якість послуги. 

На рис. 9 наведено конфігурацію транскодеру. 
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7.40 кбіт/с  

6.70 кбіт/с 
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6.70 кбіт/с 
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Рис. 8 Конфігурація транскодеру 

 

Пряма задача – якщо припустити, що система функціонує відповідно до 

схеми, наведеної на рисунку, де на кожну чергу виділено певний обсяг ресурсу. 

Інтенсивність обробки пакетів μ становить 24,4 кбіт/с, а довжина буфера 

складає 120 кбіт (11 чарунок). Ймовірність втрати пакету визначається як:   

 














 0PPk

  

- середній час затримки пакету: 

Таким чином система розподілу ресурсів повинна бути гнучкою і 

залежати від швидкості надходження пакетів при виконанні заданих параметрів 

- ймовірність втрати пакета і затримка пакета (вирішення оберненої задачі).  

Обернена задача, наприклад, вимога до затримки становить 1мс, а 

ймовірність втрати пакета дорівнює 10-6, визначається інтенсивність обробки 

пакета μ за умови, що розмір буфера складає 120 кбіт / с. Також за умови, що 

ймовірність простою системи не повинна перевищувати 30%. 
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Запропоновано, що в якості моделі розрахунку оптимального 

завантаження системи можна використовувати алгоритм рішення оберненої 

задачі. Це допоможе здійснити оптимальний розподіл мережевих ресурсів.  

На рис. 10 надано результати моделювання щодо залежностей: - часу 

затримки від інтенсивності обробки пакетів; - ймовірності втрат від 

інтенсивності обробки.  

 

        
Рис. 10 Результати моделювання 

 

Для користувача можливе отримання заданої якості сервісу за мінімально 

доступною вартістю. Так як, в даному випадку, оптимальність визначає 

мінімальний обсяг використання ресурсів, які необхідні для забезпечення 

заданих параметрів якості.  

Розроблено метод “рефреймінг пакетів” на вузлі доступу. Як вимірювач 

трафіку використовується алгоритм "Кошик маркерів".  

Реалізація “класичного” алгоритму  "Кошик маркерів" дозволяє оцінити 

швидкість переходу пакетів з метою недопущення перевищення заздалегідь 

встановленої швидкості для даного типу трафіку. Таким чином робота даного 

алгоритму безпосередньо пов'язана з погіршенням параметрів якості, які 

пред'являються до даного трафіку. 

Трафік від користувача має випадковий характер, пов'язане це з паузами в 

розмові, які транслюються у вигляді SID - пакетів на транскодер і далі 

поширюються по мережі. Тому від кожного користувача формується 

випадковий потік, який характеризується двома параметрами: 

1. Випадкова швидкість (тип кодеку). 

2. Час приходу корисного навантаження, пов’язаного з SID. 

На пристрої доступу відбуватиметься об’єднання таких потоків в одну 

чергу. В наслідок чого, вийде випадковий процес з параметрами, що змінюють 

швидкість і час приходу. В результаті це все може бути перетворено до 

сумарної зміни швидкості приходу пакетів (зміняться будуть λ). 

На практиці відомо, що λ буде підпорядковуватися закону розподілу "з 

важкими хвостами". 

Таким чином на вхідному буфері вимірювача трафіку буде присутній 

випадковий процес, який може бути віднесений до процесів з "важкими 
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хвостами". Негативним наслідком цього явища є те, що яким би не був розмір 

буфера існує ненульова ймовірність перевантаження даного буфера. Таким 

чином необхідна система, яка дозволить змінювати ймовірнісний характер 

даного процесу у бік розподілення, яке повинно бути зручним для 

використання.  

Одним з доступних методів є метод рефреймування вхідних пакетів. Дана 

система може бути представлена у вигляді наведеному на рис. 11. 

 
 

Рис. 11 Операція рефреймування 

 

Основною системою, яка б дозволила підтримувати задані параметри 

якості є система зворотного зв'язку, що дозволяє здійснювати рефреймінг 

пакетів, що виходять від БС. Під рефреймінгом розуміється система, що 

дозволяє об’єднувати (переформатувати) інформаційні пакети, змінюючи їх 

тривалість.  

Використання операції рефреймування на вузлі доступу надало 

можливість зміни розмірів пакетів, так як важливим є вибір найкращого 

розміру пакету для кожного джерела інформації (транскодери БС). Основна 

мета даного перетворення - це формування заданого закону розповсюдження. 

Ключовим параметром є швидкість спадання хвоста розподілення трафіку.  

На рис. 12 а) показано заданий закон розповсюдження з “важки хвостом”, 

а на рис. 12 б) показано закон розповсюдження після застосування операції 

рефреймування. 

 
                             

                              а)                                                     б) 

Рис. 12 Закони розповсюдження трафіку 

 

Pвтр. 

tзатр. tвар

. 

tзатр. tвар

. 

Pвтр. 
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При відомих параметрах рефреймінгу можна встановити існуючу якість 

передачі голосового трафіку. І, даний параметр повинен бути узгоджений з 

параметрами вхідного і вихідного буферів на транскодері, а також узгоджений 

зі швидкістю, що виділяється на дану чергу. У класичній схемі параметри 

рефреймінга задаються вручну оператором. 

В розділі удосконалено алгоритм роботи вузла агрегації з використанням 

моделі “On-Off”. Трафік в мережі являє собою сукупний потік навантажень від 

кожного джерела. Дані джерела працюють згідно моделі On-Off (рис. 13) та 

мають випадковій характер розподілу ймовірностей перебування в одному із 

станів. Саме це створює найбільшу складність у визначенні статистичних 

характеристик розподілу розміру пакетів, які надходять у буфер 

маршрутизатора. 

При дослідженні та вивченні різних властивостей і характеристик систем 

передачі інформації виникає завдання побудови моделей вхідного трафіку, 

характеристики яких були б найбільш близькими до характеристик реальних 

потоків даних.  

 
Рис. 13 Модель On-Off 

 

C1 та C2 – інтенсивності переходу із одного стану в інший. 

 ON-OFF модель передбачає, що джерела перемикаються між двома 

станами: ON-стан, в якому джерела генерують трафік з постійною швидкістю 

(час початку пакета), OFF-стан, в якому вони мовчать (час закінчення пакету). 

Складаючи різні варіанти надходження пакету по різних лініях зв'язку 

можна отримати сумарну інтенсивність надходження пакетів в буфер (рис. 14). 
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Рис. 14 Схематичне представлення процесу отримання агрегованого трафіку 

(розглянуто три джерела). 

 

 Після проведення процедури формування пакетів для кожного джерела, 

потоки мультиплексуються (агрегуються) та надходять в буфер.  

 Параметри потоку від l джерел станів активності можуть бути визначені: 

 

𝜆𝑙 = 𝑃𝑂𝐹𝐹
𝑙 𝜆𝑚𝑖𝑛 + 𝑃𝑂𝑁

𝑙 𝜆𝑙−1 , 

𝜎𝑙
2 = 𝑃𝑂𝐹𝐹

𝑙 (𝜆min)
2 + 𝑃𝑂𝑁

𝑙 (𝜆𝑙−1)
2 − 𝜆1 , 

 

де (𝜆𝑙) і (𝜆𝑙−1) – інтенсивності потоку від l-того та (l-1)-того джерел відповідно; 

𝑃𝑂𝐹𝐹
𝑙 , 𝑃𝑂𝑁

𝑙  – ймовірність перебування в пасивному та активному станах; 

𝜎𝑙
2 – дисперсія потоку l-того джерела. 

 

В розділі проведено аналіз надійності мepeжі рівня ядpa та розроблено 

методику з визначення затраченого об’єму ресурсів для забезпечення заданої 

надійності мультисервісної макромepeжі. 

Основною проблемою є те, що існують вимоги на час відновлення лінії 

зв’язку, які становлять 50 мс. Забезпечити даний час відновлення 

маршрутизатори рівня ядра не можуть, оскільки час збіжності (перерозрахунок 

усіх маршрутів) складає не менше 1,5 – 2 хвилини, що, в свою чергу, 

призводить до великої втрати даних. Тому організація захисного переключення 

здійснюється на фізичному рівні, а логічна архітектура ядра повинна бути 

організована так, щоб зміни при надходженні даних не призвели до змін 

маршрутів (перерозрахунок маршрутів). 

На рис. 15 показано приклад топології рівня ядра мультисервісної 

макромережі. 
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Рис. 15 Приклад топології рівня ядра мультисервісної макромережі 

 

Інтегроване рішення передбачає формування чіткого плану побудови 

маршрутів, що динамічно змінюються за заздалегідь складеним сценарієм з 

можливістю вироблення управляючих рішень на основі вимірів і з врахуванням 

таблиць маршрутизації. Основою побудови логічного маршруту є алгоритми 

функціонування маршрутизаторів.  

Розроблена методика при визначенні затраченого об’єму ресурсів для 

забезпечення заданої надійності мультисервісної макромepeжі базується на 

теорії марківських процесів. На рис. 16 наведено граф розмічених станів. 

S0 = a1 • a2 • a3 • a4, де a1 – це повідомлення працездатності лінії зв’язку 

1, a2 – лінії зв’язку 2, a3 – лінії зв’язку 3, a4 – лінії зв’язку 4; а – відсутність 

працездатності: 

 

 
 

Рис. 16 Граф розмічених станів 
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На рис. 17 наведено результати моделювання впливу логічної архітектури 

на об’єм ресурсів, що використовується для забезпечення заданої надійності. 

 

Рис. 17 Результати моделювання 

 

Наприклад, мультисервісна мережа IP/MPLS може використовуватися для 

транспортної інфраструктури з набагато меншими витратами. Висока 

доступність мережі зв'язку забезпечується завдяки контролю та управлінню 

навантаженням, і використанню механізмів перенаправлення трафіку у разі 

перевантажень мережі або відмови у вузлах мережі.   

Четвертий розділ присвячено оцінці ефективності розробленої 

методології управління розподілом ресурсів мультисервісної макромережі, а 

саме в розділі: 

- розглянуто концепцію Traffic Engineering в IP/MPLS; 

- вирішено основні завдання теоретичного дослідження процесу передачі 

та маршрутизації пакетів в IP/MPLS мережі; 

- досліджено алгоритми побудови маршрутів в мережі IP/ MPLS; 

- запропоновано алгоритм динамічного переконфігурування мережі 

маршрутизації для забезпечення необхідного рівню надійності та живучості 

мультисервісної макромережі; 

- розроблено метод оцiнки ефективності алгоритму динамічного 

переконфігурування мережі; 

- розроблено методику розрахунку варіацій часу затримки пакетів в 

мережі; 

- виконано задачу оцінювання ефективності методики розрахунку 

варіацій часу затримки пакетів в мережі.  

 На рис. 18 представлено удосконалений алгоритм динамічного 

переконфігурування мережі на базі модифікованого алгоритму Дейкстри. 
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Рис. 18 Модифікований алгоритм Дейкстри 

 

Для більш ефективного вибору маршруту для прокладання тунелю LSP, 

алгоритм Дейкстри SPF модифікується, в нього додаються нові метрики 

(максимальна пропускна здатність ланки, а також максимальна пропускна 

здатність ланки, що доступна для резервування, поточне використання 

пропускної здатності, «колір»). Це дозволяє кожному класу трафіку надавати 

свій маршрут, завдяки чому трафік передається із заданою якістю не 

перевантажуючи вузли мережі, а також підвищити “логічний” критерій 

працездатності з врахуванням надійності та живучості даної мережі в цілому.  

Модифікований алгоритм Дейкстри на початку роботи накладає 

обмеження й позначає найкоротший шлях. Даний обмежений напрямок 

знаходиться вхідним маршрутизатором онлайн. Модифікований алгоритм 

Дейкстри обчислює оптимальний явний маршрут (ER), що заснований на 

певних обмеженнях. Згідно Traffic Engineering Database (TED) алгоритм 

Дейкстри CSPF виконує необхідні обчислення для знаходження необхідного 

маршруту (рис.19).  

Dijkstra(G, w, s):                 

   Initialize-single-source(G,s); 

   S = empty set; 

   Q = V[G]; 

   Path 1: While Q is not empty { 

       u = Extract-Min(Q); 

       S = S union {u}; 

       for each vertex v in Adj[u] { 

           relax(u, v, w); 

       } 

Delete P(umax); 

Path 2: While Q is not empty { 

       u = Extract-Min(Q); 

       S = S union {u}; 

       for each vertex v in Adj[u] { 

           relax(u, v, w); 

       } 

   } 

У якому:  

• G: граф мережі; 

• W - відстань (вага) для кожного 

краю (u, v); 

• S - (маленький s): стартова 

вершина (джерело); 

• S - (великий S): ряд вершин, що 

заключають в себе найкоротші шляхи; 

• Q - набір вершин, що 

залишилися, Q союз S = V; 

• P – ребро графу. 
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Рис. 19 Зображення роботи модифікованого алгоритму Дейкстри  

 

В запропонованому модифікованому алгоритмі Дейкстри -динамічного 

переконфігурування мережі, є три фази: 

- всі зв'язки, які не задовольняють обмеженням смуги пропускання, 

виключені з мережевої топології, а також в цій фазі досліджується й близькість 

зв'язків; 

- виконується алгоритм Дейкстра.  

- віднімається ребро з найбільшою вагою, і заново виконується алгоритм 

Дейкстра для знаходження маршруту.  

В результаті маємо два альтернативні маршрути для балансування 

трафіку й виконання умови надійності та живучості мережі. 

Модифікація алгоритму полягає у врахуванні надійності або живучості 

мережі. Динамічне переконфігурування мережі засноване на виключенні ребра 

з найбільшою вагою. Алгоритм заново розраховує другий маршрут. Якщо 

маршрут не знайдений, то виключається наступне ребро з максимальною 

вагою. 

Використання розробленого алгоритму динамічної переконфігурації 

мережі, що є модифікованим алгоритмом Дейкстри, дозволить на 25% 

збільшити надійність та живучість мережі при виникненні аварійних ситуацій 

під час надання послуг. 

Також в розділі розроблено методику розрахунку варіацій часу затримки 

(джитеру) пакетів в мережі, яка надає можливість здійснити вибір 

оптимального значення ваги черги, що призведе до мінімізації джитеру на черзі 

при обробці пакетів в мультисервісній макромережі.  
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На рис. 20 наведено графік розподілу щільності ймовірності в залежності 

від кількості пакетів. 

 
Рис. 20 Графік розподілу щільності ймовірності пакетів в 

залежності від їх кількості 

 

 1. Значення вагового коефіцієнту черги дорівнює величині відміченій 

червоним кольором, при такому розмірі ваги черги вірогідність того, що розмір 

пакету не перебільшить задану величину дорівнює: 

 

                                             р(х ≤ ∆) = ∑ рі
6
і=0 ,                                          (1) 

 

а вірогідність того, що довжина пакету перевищить відповідне значення 

дорівнює: 

 

                                                р(х > ∆) = ∑ рі
20
і=7                                           (2) 

 

 Дана вірогідність характеризує вірогідність виникнення джитеру. При 

чому середня величина джитеру буде складатись: 

                                                   

                                             М[Dj]=∑ 𝛿𝑖𝑝𝑖
14
𝑖=1  ,                                     (3) 

a𝛿𝑖=xi - ∆. 

 Згідно рис. 20 вся решта сум не вносить в джитер пакетів жодних 

додаткових величин, адже вірогідність прийому двох та більше пакетів 

дорівнює нулю. 

 2. Вага черги дорівнює значенню, що відмічене на рис. 20 зеленим 

кольором, ∆= 11. В даному випадку можлива наступна ситуація: 

- коли перший пакет перевищує значення ∆=11; 
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- коли перший пакет не перевищує ∆, а другий – перевищує. У цьому 

випадку джитер буде розраховуватись наступним чином: вірогідність 

виникнення джитеру буде дорівнювати:   

 

                 р𝐷𝑗 = 𝑝(𝑥 > ∆) + 𝑝(𝑥 ≤ ∆)𝑝(𝑦 > ∆),                       (4) 

 

де 𝑦 – випадкова величина, що характеризує значення суми двох пакетів в 

байтах: 

 

                                 р𝐷𝑗 = ∑ рі + (∑ рі
11
і=0 )(∑ рі

30
і=12 )20

і=12                                 (5) 

 

 Середня величина джитеру обраховується по вище наведеній формулі. 

3. Вага черги дорівнює значенню, що відмічене на рис. 20 помаранчевим 

кольором, ∆= 19. В даному випадку ймовірність виникнення джитеру 

визначається наступною формулою: 

 

                       р𝐷𝑗 = 𝑝(𝑦 > ∆) + 𝑝(𝑦 ≤ ∆)𝑝(𝑧 > ∆),                         (6) 

 

               р𝐷𝑗 = ∑ рі + (∑ рі
19
і=6 )(∑ рі

40
і=20 )30

і=20                              ( 7) 

 

Таким чином, пересовуючи значення вагового коефіцієнту вздовж осі 

довжини пакетів, можна отримати значення ймовірності виникнення джитеру 

та його середню довжину для кожного значення ваги черги. Це надає 

можливість здійснити вибір оптимального значення ваги черги. Що призводить 

до мінімізації джитера в черзі. 

Також в розділі виконано задачу оцінювання ефективності методики 

розрахунку варіацій часу затримки пакетів в мережі, що передбачає два етапи: 

а) створення єдиної бальної системи пріоритетів експертів; б) одержання в цій 

шкалі кількісних оцінок показників функціонування порівнюваних варіантів.  

У п’ятому розділі надано обгрунтування рекомендацій щодо 

практичного застосування запропонованої методології управління розподілом 

ресурсів мультисервісної макромережі при наданні послуг користувачам. 

Запропоновано функціональну модель системи управління ресурсами на 

базі розробленої методології управління розподілом ресурсів мультисервісної 

макромережі. Розроблено складові елементи площини управління та їх 

функціональні моделі, вхідні та вихідні параметри. Розроблено модель 

елементу мережі синхронізації та визначено алгоритм її роботи. Надано 

економічне обгрунтування запропонованої системи управління ресурсами. 

 В залежності від функціонування реальної мультисервісної макромережі 

може бути сконструйований функціональний блок під конкретну реалізацію 

сервісу. 

Узагальнена функціональна модель системи управління розподілом 

ресурсів на основі збору й обліку інформації з мережевих рівнів 
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мультисервісної макромережі буде складатися з таких функціональних блоків 

(рис. 21): 

1) блок імовірнісної моделі користувача даних (БІМКД); 

2) блок управління транскодером (БУТ); 

3) блок управління інтенсивностями (БУІ); 

4) блок управління ресурсами маршрутизатору (БУРМ); 

5) блок управління надійністю і живучістю мережі (БУНіЖ). 

До структури опису блоків відноситься: 

- функціональне призначення блоку; 

- математичний апарат, що реалізується в блоці; 

- вхідні параметри блоку; 

- вихідні параметри блоку. 

 

ФБ1 - функціональний блок 1 – блок імовірнісної моделі користувача даних;               

ФБ2 - функціональний блок 2 – блок транскодування; 

ФБ3 - функціональний блок 3 – блок управління інтенсивностями; 

ФБ4 - функціональний блок 4 - блок управління ресурсами маршрутизатору; 

ФБ5 - функціональний блок 5 - блок управління надійністю та живучістю мережі 

РМ1 – рівень мережі 1 – мобільний термінал; 

РМ2 – рівень мережі 2 – базова станція, транскодування; 

РМ3 – рівень мережі 3 – комутатор доступу; 

РМ4 – рівень мережі 4 – агрегація; 

РМ5 – рівень мережі – ядро. 

 

Рис. 21 Площина управління й рівні мультисервісної макромережі 

 

На рис. 22 місце системи управління в структурі оператора сервісів. 
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Рис. 22 Місце системи управління в архітектурі оператора сервісів 

В розділі розроблено функціональні блоки для моделі системи управління 

розподілом ресурсів мультисервісної макромережі: 

Блок 1. Імовірнісна модель користувача даних. Базою моделі блоку 

імовірнісної моделі користувача даних (БІМКД) буде слугувати модель, що 

описує поведінку користувача з точки зору використання їм сервісів (тобто 

певного об’єму даних). В якості такої моделі необхідно взяти модель реалізації 

сервісів з врахуванням градації якості надання даних сервісів. Таким чином, до 

реального об’єму даних будуть додані правила проходження цих даних через 

мережу. 

Правила проходження даних через мережу будуть грати основну роль в 

об’ємі ресурсів, що задіяні для одного й того ж сервісу, наприклад, передача 

потокового відео може реалізовуватися оператором в якості 360 пікселей/дюйм 

або 720, що потребує більшого об’єму ресурсів, що виділяється на даних сервіс. 

Таким чином, представимо дану модель користувача через сервіси та 

вимоги до них. Аналітичне представлення даної моделі може бути у вигляді 

багатошарового графу, де кожний шар відповідає певному типу сервіса, а 

переходи між вершинами графу (станів) відповідають зміні правил 

проходження для даного трафіку (рис. 23). 

 Таким чином, кожний користувач буде представлений в системі 

прийняття рішень (управління ресурсами) через набір показників в даній 

структурі (рис. 23), а саме дозволений стан, в який може потрапити користувач, 

а також види сервісів, які не доступні користувачеві. Наприклад, користувачі, 

що мають “кнопковий” телефон не будуть підключені послуги роботи кодеків 

на найвищих швидкостях. Тому, для даного користувача частина графа 

залишиться недоступною та його модель буде визначена переходами тільки в 

дозволеній частині графа. Таким чином, використовуючи апарат теорії 

марківських процесів, а саме оцінка умовних ймовірностей переходу з одного 

дозволеного стану в інший можливо буде оцінити об’єм трафіку, який буде 

використовувати даний користувач по даному ресурсу та провести відповідний 

розрахунок кількості ресурсів, що виділяються зі сторони мережі. 
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Вхідні параметри: 

1. Структура сервісів, за які оператор телекомунікацій отримує додаткові 

гроші. 

2. Параметри якості, що застосовуються до даних сервісів. 

3. Тарифні плани, що обмежують конкретного користувача при 

використанні конкретного сервісу.  

4. Значення інтенсивностей переходів між вузлами конкретного сервісу. 

Вихідні параметри: 

Ймовірності завантаження ресурсу даними користувача. 

Всередині блоку здійснюється розрахунок ймовірностей використання 

певного користувача з конкретним сервісом. Даний розрахунок здійснюється 

шляхом вирішення системи диференційних рівнянь для конкретного сервісу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23 Аналітичне представлення імовірнісної моделі користувача даних 
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Блок 2. Блок управління транскодером - БУТ 

Функціональне призначення – проведення транскодування інформації від 

джерела даних незалежно від технології в потік даних, що транслюється по 

мережі. Основна характеристика траскодеру – відображення (mapping) 

швидкості передачі даних від джерела в швидкість передачі  даних по мережі. 

Для конкретного сервісу транскодер може мати різну реалізацію, а також 

бути присутнім чи відсутнім в залежності від сервісу. На рис. 24 показано 

символьне позначення блоку БУТ. 

Основні задачі: 

- можливість перекодування інформації, що транслюється в заданий 

формат із заданою втратою якості інформаційного сигналу; 

- формування різних розмірів пакетів та частоту їх надходжень. 

Блок БУТ здійснює перетворення із одного виду кодування в інший. 

Вхідні параметри: 

- інформація про тип кодеку, що використовує кінцевий пристрій; 

- потік даних від кінцевого пристрою; 

- вимоги до втрати якості передачі інформації сигналу; 

- розмір та час передачі пакету (інформаційного сигналу); 

Вихідні параметри: 

- потік даних із заданим розміром пакету; 

- інформація про тип трафіку та початковий кодек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24 Символьне позначення блоку управління транскодером 

 

Блок 3.  Блок управління інтенсивностями. 

Основна задача даного блоку – це вимірювання інтенсивностей трафіку 

певного користувача згідно конкретного сервісу, а також управління розміром 

повідомлення, що передається. 

Блок управління інтенсивностями (БУІ) вирішує задачу синтезу 

необхідного розподілення довжин пакетів для забезпечення оптимального 

режиму функціонування мережі. А також БУІ формує керуючий вплив згідно 

протоколу, що використовується на мережі для передачі даної інформації 

джерелу даних. Прикладом такого впливу є БС, що керує типом кодека 

телефону; в дротовому зв’язку – маршрутизатор доступу керує клієнтським 

обладнанням. 

Дані 

Вимоги до 

втрати якості 

БУТ 

Інформація про тип 

кодеку, а також про тип 

кодеку, що був до цього. 

Вимоги до розміру  пакету 

та затримки 

Інформація про тип 

кодеку 

Дані 



33 
 

 

Також БУІ взаємодіє з блоком БІМКД для інформування про можливий 

розмір пакету, що в свою чергу, необхідно для здійснення прогнозу змін 

інтенсивностей (рис. 25). 

Таким чином, блок БУІ реалізує математичний метод вибору 

оптимального розміру пакету для змін варіацій затримки пакетів. 

Вхідні параметри: 

- ймовірність завантаження; 

- зміни інтенсивностей вхідних пакетів на портах обладнання; 

- об’єм ресурсів, що використовується: об’єм процесорного часу та 

об’єм операційної пам’яті. 

Вихідні параметри – керуюча інформація в форматі, що використовується 

для зв’язку, яка інформує джерело про необхідний розмір пакету. 

На рис. 25 показано взаємодія даного блоку з блоком БІМКД.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25 Взаємодія між блоками БІМКД та БУІ 

 

Блок 4. Блок управління ресурсами маршрутизатору. 

Функціональне призначення - блок управління ресурсами 

маршрутизатору (БУРМ) здійснює передачу керуючого впливу на систему черг 

мережевого елементу (маршрутизатору). 

Керуючий вплив можна розділити на: 

- управління об’ємом процесорного часу, що виділяється; 

- управління об’ємом оперативної пам’яті, що виділяється на конкретну 

чергу. 

Результатом роботи є формування об’єму ресурса, що виділяється для 

забезпечення заданої якості функціонування системи з врахуванням інформації 

прогнозу про зміни об’єму трафіка, що надходить в систему. 

Даний блок вирішує задачу синтезу керуючого впливу на основі 

вирішення зворотної задачі з визначення необхідної кількості ресурсів для 

підтримки заданої якості.  

Вхідні параметри: 

- значення інтенсивностей вхідних параметрів; 

- значення ймовірностей змін об’єму ресурсів, що використовуються; 

- інформація про зміни інтенсивностей певних потоків. 
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Вихідні параметри: 

- керуючий вплив на елементи структури черг в частині збільшення 

зменшення об’єму операційної пам’яті, що виділяється на певний тип черги; 

- збільшення зменшення об’єму процесорного часу, що виділяється на 

даний тип черги. 

На рис. 26 показано взаємодія даного блоку з блоками БІМКД та БУІ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26 Взаємодія між блоками БУРМ, БІМКД та БУІ 

 

Блок 5. Блок управління надійністю і живучістю - БУНіЖ 

Функціональне призначення – побудова резервних маршрутів для 

кожного сервісу/користувача, що забезпечують задану надійність або стійкість 

функціонування системи (рис. 27). 

Блок БУНіЖ вирішує задачу побудови резервних маршрутів, а також 

задачу оптимального завантаження маршрутизаторів. Синтез маршрутів 

здійснюється, за рахунок використання теорії “гри” на графі розмічених станів. 

Вхідні параметри: 

- фізична топологія мережі; 

- логічна топологія мережі; 

- інтенсивності відмов та відновлення ліній зв’язку та обладнання; 

- вимоги до надійності сервісу; 

- вимоги до живучості сервісу. 

Вихідні параметри –топологія передачі інформації заданого сервісу із 

заданою надійністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27 Символьне позначення блоку управління надійністю і живучістю 
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Задача синтезу блоком БУНіЖ із заданою надійністю забезпечує 

побудову динамічної відмовостійкої топології, що дозволяє використовувати 

резервні лінії у випадку необхідності, а також – оптимізувати інтенсивності 

відновлення, що необхідні для правильного функціонування мережі. 

Блок БУНіЖ функціонує на основі системи диференційних рівнянь, що 

описують стани, в яких перебуває дана система. 

В розділі розроблена функціональна модель системи управління 

розподілом ресурсів що реалізована в програмі Matlab на базі методології 

управління розподілом ресурсів мультисервісної макромережі (рис. 28). 

 

Рис. 28 Функціональна модель системи управління розподілом ресурсів 

мультисервісної макромережі 

 

Сучасна мультисервісна  макромережа є достатньо складною за своєю 

структурою, базується на нових технологіях та має можливість задовольняти  

постійно зростаючі та швидко плинні вимоги до передачі послуг користувачам 

з гарантованим рівнем якості обслуговування. 

Так як мультисервісна макромережа призначена для передачі різнорідної 

інформації, то для якісного функціонування даної мережі необхідно мати 

систему управління ресурсами.  Саме тому, в даній дисертаційній роботі було 

розроблено Методологію управління розподілом ресурсів мультисервісної 

макромережі при наданні послуг користувачам й запропоновано систему 

управління розподілом ресурсів на основі збору й обліку інформації з 

мережевих рівнів.  

На рис. 29 наведено узагальнений алгоритм роботи системи управління  

оптимального розподілу ресурсів мультисервісної макромережі при наданні 

послуг користувачам. 
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Рис. 29  Узагальнений алгоритм роботи системи управління оптимального 

розподілу ресурсів мультисервісної макромережі при наданні послуг 

користувачам 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційна робота є закінченим науковим дослідженням, присвяченим 

вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми, яка має національну 

значимість і направлена на визначення методології оптимального управління 

розподілом мережевих ресурсів мультисервісної макромережі. 

У процесі теоретичних і експериментальних досліджень у дисертаційній 

роботі отримані наступні наукові-практичні результати: 

1. Розроблено модель адаптивного мультишвидкісного кодеку (AMR – 

Adaptive Multi-Rate), що  являє собою систему станів, в якому може 

знаходитися кодек та представляється у вигляді графу переходів між 

можливими з його станів. Для розрахунку ймовірності знаходження кодеку в 

конкретних станах формується та розв'язується система диференційних 
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рівнянь, що надає змогу оцінити в реальному часі ймовірність навантаження на 

мережу в залежності від зміни інтенсивностей переходу між станами. 

Результатом є отримання імовірнісної картини переходу між станами кодеку 

для конкретного користувача. 

2. В роботі розроблено методику з визначення оптимального значення 

використання ресурсу для роботи кодеку, задаючи параметри функціонування 

системи у вигляді вимог до сервісу, а саме час затримки і ймовірність втрат 

пакетів дозволяє отримати оптимальне значення завантаження ресурсу. А для 

користувача можливе отримання заданої якості сервісу за мінімально 

доступною вартістю. 

2. Оцінено навантаження сервісу на інфраструктуру базової станції під час 

транскодування. Система розподілу ресурсів повинна бути гнучкою і залежати 

від швидкості надходження пакетів при виконанні заданих параметрів - 

ймовірність втрати пакета і затримка пакета.  

4. В роботі запропоновано реалізацію транскодера, що використовує 

мінімальний обсяг ресурсів необхідних для функціонування конкретного 

сервісу з моделлю розрахунку оптимального завантаження мережі, дозволяє на 

відміну від системи зв'язку, що побудована за принципом виділення заздалегідь 

фіксованого обсягу процесорного часу, здійснити оптимальний розподіл 

мережевих ресурсів.  

Для збільшення ймовірності достовірної передачі, яка є зворотною 

функцією величини втрат, необхідно збільшити продуктивність системи. 

Наприклад, виділення продуктивності, що витрачається для черги відбувається 

фіксовано є не оптимальною і, при використанні кодеку, що працює на 

швидкості 4,75 кбіт/с, користувач буде платити стільки ж скільки і користувач, 

що працює на кодеку 12,2 кбіт/с. При цьому якість мовлення при роботі на 

кодеку 4,75 кбіт/с буде гірше, ніж на кодеку 12,2 кбіт/с. 

4. Методика проведення повного обліку процесорного часу, нормативних 

значень за якістю послуги дозволяє отримати значення про завантаження 

ресурсів конкретним користувачем під час зайнятості його в мережі. 

При встановленні вартості для використання конкретного сервісу, 

інтенсивність обробки (завантаження процесора) не повинна перевищувати 

певні значення. Тому основним завданням "Органу регулювання" є прийняття 

даних технічних показників, таких як ймовірність простою і час затримки, в 

відповідні нормативні документи, що дозволити розраховувати вартість сервісу 

незалежно від організації (оператор сервісу або провайдер), системи черг, що 

реалізуються на БС. 

Використовуючи більш раціональні методи управління розподілом 

продуктивності, можна домогтися, з одного боку, виконання вимог, а з іншого 

боку - залишити вартість за ресурс на прийнятному рівні для користувача. 

5. Алгоритм динамічного переконфігурування мережі на рівні ядра 

дозволяє визначити затрачений об’єм ресурсів, необхідний для забезпечення 

заданої надійності.  

Основною проблемою є те, що існують вимоги на час відновлення лінії 

зв’язку, які становлять 50 мс. Забезпечити даний час відновлення 
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маршрутизатори рівня ядра не можуть, оскільки час збіжності (перерозрахунок 

усіх маршрутів) складає не менше 1,5 – 2 хвилини, що, в свою чергу, 

призводить до великої втрати даних. Тому організація захисного переключення 

здійснюється на фізичному рівні, а логічна архітектура ядра повинна бути 

організована так, щоб зміни при надходженні даних не призвели до змін 

маршрутів (перерозрахунок маршрутів). 

6. На основі аналітичної моделі алгоритму маршрутизації мережевого 

трафіку запропоновано інтегроване рішення, що передбачає формування 

чіткого плану побудови маршрутів, які динамічно змінюються за заздалегідь 

складеним сценарієм й можливістю вироблення управляючих рішень на основі 

таблиць маршрутизації. Основою побудови логічного маршруту є алгоритми 

функціонування маршрутизаторів.  

7. Для виміру якісних характеристик може служити система параметрів, 

яка має всебічно характеризувати розроблений алгоритм динамічного 

переконфігурування мережі. Наявність обґрунтованих параметрів є 

передумовою наступного дослідження факторів й умов, що визначають ці 

параметри та дозволяють знайти практичнi підходи для ефективного 

застосування алгоритму в цілому та по його частинах.  

Використання розробленого алгоритму динамічної переконфігурації 

мережі, що є модифікованим алгоритмом Дейкстри, дозволить на 25% 

збільшити надійність та живучість мережі при виникненні аварійних ситуацій 

під час надання послуг. 

8. Розроблено методику розрахунку варіацій часу затримки пакетів в 

мережі, яка надає можливість здійснити вибір оптимального значення ваги 

черги, що призведе до мінімізації джитеру на черзі при обробці пакетів в 

мультисервісній макромережі. А також виконано задачу оцінювання 

ефективності методики розрахунку варіацій часу затримки пакетів в мережі, що 

передбачає два етапи: а) створення єдиної бальної системи пріоритетів 

експертів; б) одержання в цій шкалі кількісних оцінок показників 

функціонування порівнюваних варіантів.  

9. Запропоновані складові елементи площини управління та їх 

функціональні моделі, вхідні та вихідні параметри, а саме визначені блоки:  

Ймовірнісна модель користувача даних – БІМКД; Блок управління 

транскодером – БУТ; Блок управління інтенсивностями – БУІ; Блок управління 

ресурсами маршрутизатору- БУРМ; Блок управління надійністю і живучістю – 

БУНіЖ; дозволили розробити модель системи управління розподілом ресурсів 

на основі збору й обліку інформації з мережевих рівнів мультисервісної 

макромережі.  

Застосування системи управління розподілом ресурсів мультисервісної 

макромережі при наданні послуг користувачам дозволить оптимізувати за 

вартістю та  ефективністю використання смуги пропускання на 15%, завдяки 

зменшенню ймовірності втрат пакетів при застосуванні операції 

рефреймування.  

10. Проведено оцінку впливу синхронізації на мережеві ресурси на рівнях 

доступу, агрегації та рівню ядра мережі. 
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Необхідність забезпечення сигналами точного часу вкрай важлива, а 

саме: - якість синхронізації впливає на ресурси мережі, оскільки напряму вказує 

на кількість помилок; - для обліку мережевих ресурсів виконується 

синхронізація всіх пристроїв на мережі. А також необхідною вимогою до 

реалізації системи управління розподілом мережевих ресурсів мультисервісної 

макромережі є синхронізація мережевих вузлів від єдиного джерела.   

Виходячи з отриманих в дисертаційній роботі на тему “Методологія 

управління розподілом ресурсів мультисервісної макромережі при наданні 

послуг користувачам” нових наукових і практичних результатів, сукупності 

публікацій у фахових виданнях України та закордоном, реалізації та апробації 

мета дисертаційної роботи досягнута, науково-прикладна проблема вирішена.  
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Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальній науково-

прикладній задачі - розробка методу ефективного управління розподілом 

ресурсів мультисервісної макромережі на основі запровадження системи збору 

й обліку інформації з мережевих рівнів в реальному часі. 

В роботі розроблено методологічні засади щодо: - математичної моделі 

адаптивного мультишвидкісного кодеку; методики з визначення оптимального 

значення ресурсу, необхідного для роботи кодеку; - алгоритму транскодування, 

що використовує мінімальний обсяг ресурсів необхідних для функціонування 

конкретного сервісу; методики проведення повного обліку процесорного часу: 

операції рефреймування пакетів на вузлі доступу та удосконалення алгоритму 

роботи вузла агрегації з використанням моделі “On-Off”; алгоритму 

динамічного переконфігурування мережі; методики з визначення затраченого 

об’єму ресурсів, що використовується для забезпечення заданої надійності.  

В роботі надано обгрунтування рекомендацій щодо практичного 

застосування запропонованої методології управління розподілом ресурсів 

мультисервісної макромережі при наданні послуг користувачам. 

Запропоновано функціональну модель системи управління ресурсами на 

базі розробленої методології управління розподілом ресурсів мультисервісної 

макромережі. Розроблено складові елементи площини управління та їх 

функціональні моделі, вхідні та вихідні параметри. Надано економічне 

обгрунтування запропонованої системи управління ресурсами. 

Також в роботі була проведена оцінка впливу синхронізації на мережеві 

ресурси на рівнях доступу, агрегації та рівню ядра мережі. Розроблено модель 

елементу мережі синхронізації та визначено алгоритм її роботи. 

Що в цілому формує Методологію управління розподілом мережевих 

ресурсів мультисервісної макромережі при надані послуг користувачам.  

Зазначене формує необхідність створення концепції оптимального 

розподілу мережевих ресурсів мультисервісної макромережі при надані послуг 

користувачам.  

Ключові слова: мультисервісна макромережа, рівень доступу, рівень 

агрегації, рівень ядра, мережеві ресурси, оптимальний розподіл, методологія 

управління, навантаження на мережу, ймовірнісна адаптивна моделі, алгоритм 

транскодування, “рефреймінг пакетів”, модель “On-Off”, динамічне 

переконфігурування мережі, синхронізація, мережеві вузли, єдине джерело 

синхронізації.  
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Диссертационная работа посвящена решению актуальной научно-

прикладной задачи - разработка метода эффективного управления 

распределением ресурсов мультисервисной макросети на основе внедрения 

системы сбора и учета информации с сетевых уровней в реальном времени. 

В работе разработаны методологические основы касающиеся: - 

математической модели адаптивного мультискоростного кодека; методики 

определения оптимального значения ресурса, необходимого для работы кодека; 

- алгоритма транскодирования, который использует минимальный объем 

ресурсов, необходимых для функционирования конкретного сервиса; - 

методики проведения полного учета процессорного времени: операция 

рефреймирования пакетов на узле доступа и усовершенствование алгоритма 

работы узла агрегации с использованием модели “On-Off”; - алгоритма 

динамического переконфигурирования сети; - методики определения 

затраченного объема ресурсов, используемых для обеспечения заданной 

надежности.  

В работе представлено обоснование рекомендаций, касающихся 

практического применения предложенной Методологии управления 

распределением ресурсов мультисервисной макросети при предоставлении 

услуг пользователям. 

Предложено функциональную модель системы управления ресурсами на 

базе разработанной Методологии управления распределением ресурсов 

мультисервисной макросети. Разработано составные элементы плоскости 

управления и их функциональные модели, входные и выходные параметры. 

Предоставлено экономическое обоснование предложенной системы управления 

ресурсами. 

Также в работе была проведена оценка влияния синхронизаци на сетевые 

ресурсы на уровнях доступа, агрегации и уровня ядра сети. Разработано модель 

элемента сети синхронизации и определено алгоритм ее работы. 

Это в целом формирует Методологию управления распределением сетевых 

ресурсов мультисервисной макросети при предоставлении услуг 

пользователям.  

Указанное формирует необходимость создания концепции оптимального 

распределения сетевых ресурсов мультисервисной макросети при 

предоставлении услуг пользователям.  

Ключевые слова: мультисервисная макросеть, уровень доступа, уровень 

агрегации, уровень ядра, сетевые ресурсы, оптимальное распределение, 

методология управления, нагрузка на сеть, вероятностная адаптивная модель, 

алгоритм транскодирования, “рефрейминг пакетов”, модель “On-Off”, 

динамическое переконфигурирование сети, синхронизация, сетевые узлы, 

единый источник синхронизации.  
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ANNOTATION 

 

 Fedorova Natalia Volodimirovna Management methodology for allocation 

resources of multiservice macro network in providing services to users. 

 Thesis for the degree of doctor technical sciences on specialty 05.12.02 

"Telecommunication systems and networks". - The State University of 

telecommunications, Kyiv, 2017. 

 Annotation content.  Research of this dissertation is focused on solving 

actual scientific and applied tasks, such as development of effective method of 

management allocation  multiservice resource of macro network on the basis of the 

system collection and registration of information from networked levels in real time.  

The work is devoted to development of methodological foundations of the: - 

mathematic model for adaptive multi speed codec; - methods to determine the 

optimum level of usage for work of codec; - algorithm transcoding that uses the 

minimum amount of resources necessary for functioning; - methodology of full 

accounting CPU time: operation reframing packets for access node and improvement 

of algorithm of the aggregation node operation with “On-Off” model; - dynamic 

network reconfiguration algorithm; - methodology for calculating variations delay 

time packages in the network. 

In work provided justification for recommendations concerning the practical 

application of the proposed Management methodology for allocation resources of 

multiservice macro network in providing services to users. 

A functional model of the management system based on the developed 

Management methodology for allocation resources of multiservice macro network. 

Developed elements of the control plane and their functional models, input and 

output parameters. Provided an economic justification for the proposed resource 

management system. 

Also in the work an assessment of the impact of synchronization on network 

resources on the access levels, aggregation and core level of the network. The 

synchronization element model is developed and the algorithm of its work is 

determined. 

 That creates a whole Management methodology for allocation resources of 

multiservice macro network in providing services to users. 

 The above forms the need to justify the concept for optimal allocation 

resources of multiservice macro network in providing services to users. 

   Key words: Multiservice macro network, level of access, the level of data 

aggregation, Core layer, network resources, optimal distribution, methodology of 

management, load on the network, probabilistic adaptive model, the algorithm 

transcoding, “reframing packets”, “On-Off” model, dynamic reconfiguration 

network, synchronization, network units, the only source synchronization. 

 


