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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Сучасний етап суспільного розвитку нерозривно пов'язаний з 
рухом по шляху побудови глобального інформаційного суспільства. Побудова 
інформаційного суспільства в значній мірі забезпечується за рахунок розвитку і 
вдосконалення архітектури мереж і систем телекомунікацій, істотного поліпшення їх 
експлуатаційних характеристик, до яких насамперед належать характеристики якості 
телекомунікаційних послуг, що надаються в цих мережах. 

Для підвищення ефективності надання телекомунікаційних послуг постає 
необхідність реалізувати глобальну мультисервісну мережу (МСМ) зв'язку для 
обслуговування як споживачів послуг, так і постачальників контенту з метою забезпечення 
надвисокої оперативності, гнучкості та ефективності надання всього спектру сучасних 
послуг. Очевидно, що провідну роль у наданні інформації користувачам займатиме 
глобальна МСМ, заснована на протоколі IP. При цьому найбільш динамічним є сегмент 
Інтернет. Мультисервісні мережі забезпечать перехід на єдину пласку мережу передачі 
даних. Джерела і отримувачі послуг в такій мережі перетворюються на 
мультифункціональні кінцеві мережеві пристрої із значним ступенем уніфікації. 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що МСМ та послуги, які вона 
надає, стають все більше і більше життєво необхідними для людей, країн і всього світу в 
цілому, що підтверджується включенням Міжнародним союзом телекомунікацій індексів 
Інтернет-охоплення у щорічний звіт «Показників розвитку світового Інформаційного 
суспільства» (ITU «Measuring the Information Society Report»). 

При цьому, ринок телекомунікаційних послуг на базі технологій і протоколів мережі 
Інтернет в Україні зростає швидше, ніж інші послуги зв'язку, але йому ще далеко до 
домінування. Не дивлячись на впевнене зростання аудиторії користувачів МСМ на базі 
стека протоколів TCP/IP в Україні, що вже випереджає середньосвітовий показник, 
проникнення залишається дуже низьким, що вимагає дослідження, пояснення та 
виправлення. 

Відомо, що протокол IP відповідає третьому рівню моделі OSI з виконанням 
основного завдання - маршрутизації і передачі IP-пакетів. Проведений аналіз дозволяє 
провести чітку грань між «послугами мультисервісної мережі» і «сервісами на базі 
мультисервісних мереж» та можна стверджувати, що:послугами мультисервісних мереж є 
передача інформації за допомогою пакетних мереж, в тому числі мережі Інтернет, при 
цьому, клієнтами є рівні моделі OSI від четвертого і вище;сервісами на базі 
мультисервісних мереж будуть послуги, які надаються кінцевим додаткам. При цьому будь-
який сервіс формується з набору протоколів рівнів з четвертого по сьомий моделі OSI і має 
два інтерфейси – один з кінцевим додатком, другий з мережею Інтернет. 

Загальновідомо, що МСМ, які використовують технології та протоколи стеку TCP/IP, 
не мають єдиного адміністратора і єдиної уніфікованої основи. А отже, проблеми 
вимірювання та забезпечення параметрів якості послуг в МСМ стоять досить гостро. 

Таким чином, не дивлячись на непогані результати рівня розвитку Інтернет в Україні, 
можна виділити ряд проблем: а) цифровий розрив територій; б) незбалансованість 
капітальних інвестицій; в) недобросовісна конкуренція або її повна відсутність; г) 
відсутність загальновизнаних методів та критеріїв оцінки якості надання 
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телекомунікаційних послуг в сучасних МСМ на базі протоколу ІР, що забезпечували б 
відтворюваність та порівнюваність результатів незалежно від технології мереж доступу. 

Вирішення цих проблем дозволить українському сегменту загальносвітової МСМ, в 
тому числі українському сегменту Інтернет, зайняти лідируюче положення, а національна 
ІТ індустрія стане локомотивом відродження української економіки і підвищення рівня 
життя населення. 

Проблематиці побудови телекомунікаційних систем та мереж присвячено ряд 
наукових досліджень видатних вчених, а саме Л.Н. Беркман, Г.П. Башаріна, В.І. Неймана, 
С.І. Самойленко, В.М. Вишнєвского, А.Н. Дудіна, О.І. Шелухіна, Г.П. Захарова, 
О.С. Чугреєва, Г.Г. Яновського, Б.С. Гольдштейна, А.Є. Кучерявого, Є.А. Кучерявого, 
Т.І. Алієва, Н.А. Соколова, L. Kleinrock, W. Bux, W. Leland, M. Taggu, I. Norrosта iнших. 
Проте, дослідження проблематики підвищення ефективності надання телекомунікаційних 
послуг в МСМ, які спираються на знання процесів побудови мереж та систем для надання 
телекомунікаційних послуг на базі технологій мережі Інтернет не проводилися. 

Отже виникає протиріччя, з одного боку необхідно підвищити показники якості 
телекомунікаційних послуг, а з іншого зменшити витрати на побудову та підтримку 
мультисервісних телекомунікаційних мереж та систем. 

На сьогодні дане протиріччя можливо розв’язати шляхом оптимального вибору 
способів реалізації надання всього спектру телекомунікаційних послу в мультисервісних 
мережах, що в свою чергу підвищить ефективність їх надання. 

Виходячи з зазначеного, актуальним питанням дослідження є розроблення 
методології підвищення ефективності надання телекомунікаційних послуг в 
мультисервісних мережах, що є перспективним, важливим i економічно обґрунтованим 
напрямом розвитку науки i техніки на сучасному етапі. 

Науково-прикладною проблемою, вирішенню якої присвячена дисертаційна 
робота, є необхідність розробки Методології підвищення ефективності надання 
телекомунікаційних послуг в мультисервісних мережах на базі технологій мереж передачі 
даних (Інтернет), що забезпечує зменшення витрат на побудову інфраструктури мереж та 
обслуговування абонентів з одночасним підвищенням якості надання телекомунікаційних 
послуг. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика 
дисертаційної роботи безпосередньо пов’язана з положеннями Постанови Верховної Ради 
України про «Концепцію національної інформаційної політики», «Концепції конвергенції 
телефонних мереж і мереж з пакетною комутацією в Україні», «Стратегії розвитку 
інформаційного суспільства в Україні», Закону України «Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», діяльністю Українського 
інституту із проектування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури 
«Діпрозв’язок» при розробці галузевих будівельних норм та реалізації Стратегії розвитку 
інфраструктури ПАТ «Укртелеком», річних планів наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності Державного університету телекомунікацій на 2018 рік. Дослідження 
проведено в межах науково-дослідних робіт «Розробка ефективних способів організації 
будинкових розподільчих мереж доступу з використанням багатопарних кабелів п’ятої 
категорії» (реєстр. номер 0116U006280), «Дослідження ефективності передачі інформації в 
системі управління інфокомунікаційною мережею» (реєстр. номер 0114U000397) та 
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«Розробка методики з виконання вимірювання параметрів якості послуг передачі даних та 
доступу до Інтернет» (реєстр. номер 0114U004180). 

Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є підвищення 
функціональної ефективності структури Мультисервісних мереж, шляхом впровадження 
широкосмугових оптичних, проводових і гібридних технології, що створять передумови 
для підвищення якості надання телекомунікаційних послуг. 

Для досягнення поставленої мети і вирішення зазначеної проблеми необхідно 
вирішити наступні задачі: 

Дослідити умови та фактори, що впливають на побудову та надання 
телекомунікаційних послуг мультисервісними мережами. 

Здійснити аналіз існуючих наукових підходів до підвищення ефективності надання 
телекомунікаційних послуг в мультисервісних мережах. 

Розробити загальні принципи надання телекомунікаційних послуг в мультисервісних 
мережах на базі технологій мереж передачі даних (Інтернет). 

Розробити узагальнену структурно-організаційну Модель мультисервісної мережі 
для надання телекомунікаційних послуг на базі технологій мереж передачі даних (Інтернет). 

Розробити Методику інтегральної оцінки характеристик ефективності надання 
послуг мультисервісними мережами. 

Удосконалити Методику вимірювання параметрів ефективності телекомунікаційних 
послуг в мультисервісних мережах. 

Розробити Методику розрахунку та побудови пасивних оптичних сегментів 
мультисервісних мереж. 

Розробити Метод оцінки ефективності телекомунікаційних послуг в 
мультисервісних мережах. 

Провести верифікацію Методології підвищення ефективності надання 
телекомунікаційних послуг в мультисервісних мережах України на прикладі київської філії 
ПАТ Укртелеком. 

Розробити Концепцію побудови мультисервісних мереж в Україні. 
Об'єктом дослідження є процес побудови мультисервісних мереж. 
Предметом дослідження є показники ефективності надання телекомунікаційних 

послуг в мультисервісних мережах на базі технологій пакетних мереж. 
Методи досліджень. У дисертацiйнiй роботі нові наукові результати й висновки 

отримані на єдиній методологiчнiй основі математичного аналізу й синтезу складних 
технічних систем. Також використовувалися сучасні i класичні методи теорії масового 
обслуговування, теорії сигналів i систем, математичного й функціонального аналізу, теорії 
зв’язку, теорії ймовірності i математичної статистики, методу аналізу iєрархiй, методів 
моделювання на ЕОМ, методів перевірки результатів дослідження для підтвердження 
основних положень теоретичних досліджень. 

Наукова новизна роботи. У процесі теоретичних досліджень i моделювання у 
дисертацiйнiй роботі отримані наступні нові наукові результати, а саме: 

Удосконалена узагальнена модель мультисервісної мережі для надання 
телекомунікаційних послуг на базі технологій пакетних мереж, яка на відміну від існуючих 
враховує рівень сервісутворюючих систем. 
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Вперше розроблена методика інтегральної оцінки характеристик ефективності 
надання послуг мультисервісними мережами, яка враховує: показники доступності; 
питомий показник проникнення мережі; мінімальні, середні і пікові значення швидкостей 
доступу до мереж. 

Набула подальшого розвитку методика вимірювання параметрів якості 
телекомунікаційних послуг в мультисервісних мережах, яка на відміну від існуючих 
дозволяє вимірювати параметри мереж доступу, внутрішньомережевого та міжмережевого 
рівнів. 

Набула подальшого розвитку методика побудови пасивних оптичних мереж, а саме 
на базі розробленої моделі пасивних оптичних сплітерів вперше розроблено аналітичний 
метод балансування пасивних оптичних мереж. 

Вперше розроблено Метод оцінки ефективності телекомунікаційних послуг в 
мультисервісних мережах, який дозволяє здійснювати синтез і оптимізацію мереж з 
різними технологіями доступу. 

Удосконалена методика оцінки надійності функціонування МСМ, яка на відміну від 
існуючих враховує умови виділення найменшої частини ресурсів мережі для доставки 
повідомлень за необхідний час із заданою надійністю. 

Вперше розроблено способи побудови будинкових розподільчих сегментів 
мультисервісних мереж, які основані на технологіях структурованих кабельних систем, та 
методику вибору оптимальної конфігурації мережі. 

Вперше розроблено способи побудови будинкових розподільчих сегментів 
мультисервісних мереж, які основані на технологіях будинкових ліній електропередач. 

Удосконалено концепцію побудови транспортних мереж та мереж доступу на базі 
ліній електропередач середньої та низької напруги, яка на відміну від існуючих передбачає 
спільне застосування низько та високошвидкісних технологій. 

Отриманий метод, методики, модель у поєднанні з алгоритмами їх застосування 
формують Методологію підвищення ефективності надання телекомунікаційних послуг в 
мультисервісних мережах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що: 
Розроблена узагальнена модель мультисервісної мережі для надання 

телекомунікаційних послуг на базі технологій пакетних мереж дозволила 
врахувати/порівняти мінімально необхідну достатню швидкість передачі каналів 
мультисервісних мереж на різних рівнях ієрархії відповідно до встановлених норм якості 
обслуговування. Встановлено, що ефективність використання мультисервісних мереж 
залежить від параметрів внутрішньомережевого тяготіння, та може заощадити до 46% 
ресурсів зовнішньомережевого трафіку за рахунок введення системи розподілу контенту. 

Отримала подальший розвиток методика вимірювання параметрів якості 
телекомунікаційних послуг в мультисервісних мережах. Вона дозволяє національному 
регулятору вимірювати крім параметрів мереж доступу, ще й параметри 
внутрішньомережевого та міжмережевого рівнів з втричі більшою точністю, адже виміри 
проводяться не в одній, а в трьох точках мережі. 

Способи побудови будинкових розподільчих сегментів мультисервісних мереж, які 
основані на застосуванні гібридних способів використання технологій розподільчих 
телефонних мереж, структурованих кабельних систем та будинкових ліній електропередач, 
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дозволяє створювати більш ефективні мережі доступу в залежності від наявної 
телекомунікаційної інфраструктури. Встановлено, що в середньому досягається 
економічний ефект в розмірі до 10% по капітальним витратам та до 5% по загальних 
витратах. 

Розроблена нова модель пасивних оптичних сплітерів дозволила створити методику 
балансування пасивних оптичних мереж. За рахунок використання аналітичного розв'язку 
задачі балансування на практиці стало можливим максимально наблизитись до 
теоретичних значень, що закладені в технології PON, а саме до 25% збільшити рівень 
автоматизації проектування, та зменшити до 10дБ динамічний діапазон систем 
автоматичного регулювання рівня. 

Концепція побудови транспортних мереж і мереж доступу на базі ліній 
електропередач середньої та низької напруги дозволяє вирішення задач збору даних для 
автоматизованих систем контролю і обліку електроенергії та надавати послуги 
широкосмугового доступу до телекомунікаційних мереж. Проведене моделювання 
показало значну економічну доцільність запропонованих рішень. 

Рекомендації до концепції побудови уніфікованої єдиної транспортної мережі і 
мережі ядра для систем і мереж 2G, 2,5G, 3G, 4G та 5G на базі технологій Metro Ethernet 
операторського класу та IP/MPLS для передачі як синхронного, так і асинхронного трафіку, 
дозволяють отримати максимально простий перехід та міграцію від мереж з комутацією 
каналів до мереж з комутацією пакетів, вартість яких у 5 разів менша. 

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи реалізовані в рамках 
виконання науково-дослідних робіт «Розробка ефективних способів організації будинкових 
розподільчих мереж доступу з використанням багатопарних кабелів п'ятої категорії» 
(реєстр. номер 0116U006280), «Дослідження ефективності передачі інформації в системі 
управління інфокомунікаційною мережею» (реєстр. номер 0114U000397) та «Розробка 
методики з виконання вимірювання параметрів якості послуг передачі даних та доступу до 
Інтернет» (реєстр. номер 0114U004180), а також використовуються в навчальному процесі 
Державного університету телекомунікацій. Впровадження результатів дослідження 
підтверджуються відповідними актами, наведеними в додатку до дисертаційної роботи. 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опублiкованi після 
захисту кандидатської дисертації в 40 наукових працях, серед них 26 одноосібних. Всього 
опубліковано в наукових фахових виданнях 24 статті, з яких 4 у фахових виданнях 
віднесених до науковометричних баз даних. Зроблено 15 доповідей на наукових 
конференціях, з яких 1 Всеукраїнська та 14 мiжнароднi. В рамках досліджень 
опублікований 1 навчальний посібник. 

Особистий внесок здобувача. В роботах, що написані в спiвавторствi, особистий 
внесок здобувачу належить: [1, 4] розробка моделі оптичного сплітера та аналітичний 
розв’язок задачі балансування складних топологій; [3] розроблена узагальнена модель 
мультисервісної мережі для надання телекомунікаційних послуг на базі технологій 
пакетних мереж, проаналізовані сучасні технології доступу та введено поняття тяготіння 
між різними рівнями ієрархії; [5] дослідження методу статистичного моделювання для 
оцінки надійності мультисервісних мереж; [6] порівняльний аналіз завадостійкості систем 
при використанні багатопозиційних сигналів; [7] розробка та аналіз моделі системи 
синхронізації для застосування в пакетних мережах; [29] розробка алгоритму оцінки 
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навантаження на міжвузлових каналах в пакетних мережах для забезпечення параметрів 
якості обслуговування відповідно до стандартів; [38] вимоги до перспективних напрямків 
розвитку мережевих та «хмарних» архітектур в умовах впровадження Інтернету речей;. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації, 
практичні висновки і рекомендації, які одержано під час роботи, апробовано та 
оприлюднено в ході: конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології 
COMINFO’2012» (Livadia, 01-05.10.2012 р.); ІХ наукової конференції Державного 
університету інформаційно-комунікаційних технологій «Сучасні тенденції розвитку 
технологій в інфокомунікаціях та освіті» (м. Київ, ДУІКТ, 22-23.11.2012 р.); VІ 
Международного научно-технического симпозиума «Новые технологии в 
телекоммуникациях» (ГУИКТ, Карпаты, 21-25.01.2013 г.); Першої міжнародної науково-
технічної конференції (м.Черкаси: ЧДТУ; м. Київ: ДУТ; м. Тольяті: ТДУ; м. Полтава: 
ПНТУ 2013 р.); Восьмої міжнародної науково-технічної конференції і Шостої студентської 
науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій» (м. Київ: НТУУ «КПІ», ІТС 
НДІ Телекомунікацій. 22-25.04.2014 р.); Міжнародної Науково-технічної конференції 
«Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології» (м. Київ, ДУТ, 17-20.11.2015 р.); 
Modern Problems of RadioEngineering, Telecommunications and Computer Science (Slavske in 
Lvivregion, 23-26.02.2016); 6 Международной научно-практической конференции 
«Инфокоммуникации – современность и будущее» (г. Одесса, ОНАС 27-28.10.2016 г.); V 
Міжнародної науково-практичної конференції Фізико-технологічні проблеми передавання, 
оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах (м. Чернівці, ЧНУ, 3-
5.11.2016 р.); Регионального семинара МСЭ «Тенденции развития конвергентних сетей: 
Решения пост-NGN, 4G, 5G (г. Киев, МСЭ/ГУТ, 17-18.11.2016г.); Региональной 
конференции Международного союза электросвязи «Перспективы предоставления услуг на 
основесетей пост NGN, 4G и 5G. Организационные и технические решения по их 
построению и защите» (г. Киев, МСЭ/ГУТ, 7-9.06.2017 г.); The 2nd International 
Conferenceon Advanced Information and Communication Technjlogies-2017 (AICT-2017) (Lviv, 
Ukraine, 4-7.07.2017); The Second International Conferenceon Information and 
Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo’2017) (Odessa, Ukraine, 11-
15.09.2017); Региональной конференции МСЭ для стран Европы и СНГ «Цифровое 
будущее на основе 4G/5G» (г. Киев, МСЭ/ГУТ, 14-16.05.2018). Крім того основні 
положення і результати дисертації, практичні висновки і рекомендації, також апробовано на 
міжкафедральному семінарі ННІТІ Державного університету телекомунікацій. 

Обсяг і структура дисертації. Зміст дисертації викладено на 317 сторінках, 
ілюстровано 49 рисунками та 30 таблицями. Матеріали дисертації складаються зі вступу, 
п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 216 найменування та 3 додатків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі наведена загальна характеристика роботи, обґрунтовано актуальність теми 

досліджень, сформульована мета та задачі досліджень, розкритий зв'язок роботи з 
науковими планами та програмами, показана наукова новизна та практична цінність 
отриманих результатів, відзначений особистий внесок автора, наведені дані про апробацію 
та практичне впровадження, публікації та структуру роботи. 
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У першому розділі на основі опрацьованих літературних джерел та статистичних 
даних визначені основні умови і фактори, що впливають на побудову мультисервісних 
телекомунiкацiйних систем та мереж, якими надаються сучасні телекомунікаційні послуги, 
а саме: широкосмуговий доступ до Інтернет; інтерактивне телебачення; ІР-телефонія; 
виділені лінії; віртуальні приватні мережі (VPN); віртуальні ІР-АТС та інш. 

Встановлено, що основою у наданні телекомунікаційних послуг користувачам є 
МСМ, включаючи глобальну мережу Інтернет, які базуються на стеку протоколів TCP/IP. 
Серед головних завдань будь-якої МСМ є задача підключення великої кількості абонентів, 
які розосереджені по всій території країни, для надання усього спектру телекомунікаційних 
послуг з заданими параметрами якості. Запропонована модель МСМ для надання всього 
спектру телекомунікаційних послуг (рис. 1), яка може описувати МСМ як 
загальнонаціонального масштабу, так і мережу окремого регіонального 
оператора/провайдера. 

З додаванням до Моделі п’ятирівневої 
МСМ «як надбудову» сервісутворюючих 
систем (чи комплексів) стає можливим 
створення та надання сформованих кінцевих 
послуг. Так, для надання послуг доступу до 
Інтернет та створення віртуальних локальних 
мереж необхідні додаткові рівні - рівень 
«Термінації» та рівень «Послуг». 

Якість послуг МСМ можна оцінити 
за:показником доступності, який формується 
виходячи з потенційного і реального 
проникнення;мінімальною, середньою та 
піковою швидкостями доступу до мережі 
передачі, що визначаються потенційно 
досяжними і реально досяжними значеннями. 

При проведенні дослідження вузьких 
місць при побудові МСМ для надання 
високоякісних телекомунікаційних послуг, 
пропонується проводити їх аналіз за 
технологічним та прикладним напрямках. Ефективність надання послуг доцільно 
оцінювати за такими факторами: технологічний, операційний, соціально-економічний та 
безпековий. Системний аналіз з узгодженням всіх чотирьох факторів дозволить отримати 
синергетичний ефект з одночасним підвищенням якості послуг. 

Аналіз факторів, що впливають на ефективність надання послуг МСМ дозволив 
розділити їх дві взаємопов'язані групи. До першої групи належать фактори, пов'язані з 
функціонуванням термінального обладнання, особливостями застосовуваних кодеків, 
процесами пакетизації/депакетізаціі, ймовірносно-часовими характеристиками апаратно-
програмних засобів площини послуг. До другої групи чинників можна віднести процеси 
передачі кадрів (пакетів) через всі рівні моделі мережевої інфраструктури. При цьому 
чинники другої групи впливають на фактори першої групи і навпаки. Як об'єкт 
дослідження вибрано фактори другої групи, що визначають характеристики якості 

До зовнішніх мереж

Рівень «Послуг»
Системи ААА

Рівень «Доступу»
Топологія: радіальна.

Switch, DSLAM, MSAN.

Рівень «Агрегації»
Топологія: кільцева, зірка, ланцюг 

Switch

Рівень «Дистрибуції»
Switch

Рівень «Краю»
Маршрутизатори РЕ

Рівень «Ядра»
Топологія: кожен з кожним

Маршрутизатори Р, BR, RR

Рівень «Термінації»
BRAS, LNS, PE

Рис. 1. Модель п’ятирівневої МСМ
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функціонування МСМ. 
Відповідно до рекомендації МСЕ-Т Y.1541 виділяються наступні основні 

характеристики якості послуг: середній час затримки передачі пакетів (кадрів) або середня 
затримка IPTD - 𝑢 ; варіація (джитер) затримки передачі пакетів (кадрів) - IPDV; коефіцієнт 
втрат пакетів (ймовірність втрати кадру) IPLR - 𝑃 С ; коефіцієнт помилок при передачі 
пакета IPER - 𝑃 . 

Згідно до основної класифікації IP-орієнтованих мереж по чисельним значенням 
характеристик якості обслуговування (QoS), виділяються 6 основних та два тимчасових 
класів мереж. Основним механізмом забезпечення заданих класів якості для відповідних 
класів трафіку є виділення окремих черг у вузлах мережі і пріоритетне обслуговування, у 
відповідності з класами пріоритетів, що визначаються чутливістю переданих видів трафіку 
до середньої затримки та її варіації. 

При аналізі ділянок в МСМ, що складаються з декількох секцій, з метою оцінки норм 
на показники QoS на кожній з ділянок МСМ необхідно здійснювати декомпозицію 
показників QoS для кожної з ділянок МСМ для кожного класу трафіку, що передається, 
згідно з методом статичного розподілу на підставі еталонного тракту, викладеному в 
рекомендації МСЕ-Т Y.1542. З цією метою необхідно оцінити час затримки поширення 𝑡  
(в мікросекундах) для кожної з i ділянок МСМ, за формулою: 𝑡 ≈ 5𝐿 , де 𝐿 -відстань 
між вузлами 𝑖 і 𝑗, виражена в кілометрах. Крім цього, необхідно оцінити значення базового 
часу затримки та її варіації в вузлах для кожної з ділянок МСМ, для кожного класу трафіку, 
що передається, оперуючи результатами аналізу математичних моделей розглянутих 
ділянок мережі при номінальних показниках навантаження для кожного класу трафіку, що 
передається, і при номінальних показниках процесів обслуговування цих класів трафіку. 

Для аналізу показників якості обслуговування і ймовірнісно-часових характеристик 
необхідно застосовувати аналітичні та імітаційні методи математичного моделювання 
мереж доступу і інших, пов'язаних з нею, рівнів ієрархії МСМ. При розробці моделей МСМ 
доцільно застосовувати метод декомпозиції, тобто розбиття завдання аналізу або синтезу 
складної мережі на підзадачі меншої складності і розмірності, що стосовно до об'єкта 
дослідження означає роздільне моделювання ієрархічних рівнів, виділених в структурно-
функціональній моделі (рис. 1), а в ряді випадків - і роздільний аналіз фаз обслуговування 
трафіку в досліджуваних сегментах МСМ. 

Таким чином, в роздiлi уточнена i сформульована науково-прикладна проблема 
дослідження яка полягає у необхідності розробки Методології, як об’єднання за метою 
сукупністю методів, методик, моделей та алгоритмів їх застосування задля побудови 
оптимальної мережевої інфраструктури телекомунікаційних операторів на основі 
впровадження сучасних широкосмугових оптичних, проводових і гібридних технологій, 
орієнтованих на побудову МСМ, які будуть забезпечувати значне підвищення ефективності 
надання телекомунікаційних послуг, що є перспективним, важливим і економічно 
обґрунтованим напрямом розвитку науки і техніки. 

В другому розділі розглянуто предмет, задачі й структура теоретичних основ 
побудови МСМ, досліджені методи статистичного моделювання, розроблена узагальнена 
структурно-організаційна модель оцінки ефективності надання телекомунікаційних послуг 
в МСМ. 

В розділі сформульована наукова концепція дослідження. 
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Структурно-логічна схема досліджень наведена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Структурно-логічна схема досліджень 

 
Для оптимізації МСМ з метою підвищення ефективності надання послуг 

запропонована концептуальна модель, яка базується на класичних потокових моделях. Її 
відмінністю є врахування двох критеріїв, а саме вартість реалізації плану оптимізації та 
величини максимальної пропускної здатності, що дозволило сформулювати бікритеріальну 
задачу оптимізації. Сукупність Парето-оптимальних рішень такої задачі можна отримати за 
допомогою методів повного перебору, «гілок та границь», «імітації отжигу» та 
«еволюційно-генетичного». 

Для оптимізації МСМ з метою 
підвищення ефективності надання 
телекомунікаційних послуг розглянемо 
модель, яка базується на класичних 
потокових теоріях. Нехай існує 
орієнтований ациклічний граф 𝐺 =
(𝑉, 𝐸) , який описує існуючу мережу, 
приклад якої наведено на рис. 3, де 𝑉 – 
множина вершин, яким відповідають вузлові активні елементи мережі (комутатори, 
маршрутизатори, тощо). Ребро (𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸 між вершинами 𝑢 та 𝑣 задає канал зв’язку та має 
пропускну здатність c(u, v) не менше нуля, яка позначає максимальну кількість інформації, 
що може бути ним передана за одиницю часу. 

В такому графі виокремимо дві особливі вершини: джерело інформації 𝑠  та 
одержувача інформації (сток) 𝑡 . З 𝑠  виходять канали передачі даних від магістрального 
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оператора/провайдера (тобто оператора/провайдера вищого рівня ієрархії, або джерел 
контенту), які з’єднують МСМ регіонального оператора/провайдера (тобто 
оператора/провайдера найнижчого рівня) з мережами доступу. В сток ведуть ребра від 
активних вузлових елементів, до яких підключені мережі доступу. 

Множина ребер 𝐸` (𝐸 ∩ 𝐸`) = ∅ описує всі канали передачі даних, які можуть бути 
добудовані. Для кожного ребра (𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸` відома пропускна здатність с′(𝑢, 𝑣) та вартість 
будівництва 𝑝`(𝑢, 𝑣). Пронумеруємо всі ребра із множини 𝐸` довільним чином різними 
цілими числами від 1 до |𝐸`|. Позначими через 𝑒  ребро з номером 𝑖 з 𝐸`. 

Через |𝑓 | позначимо величину потоку в графі 𝐺, яка буде показувати, яка кількість 
інформації може бути передана від джерела до стоку в одиницю часу. Тоді |𝑓 | можна 
обчислити наступним чином: 

 
|𝑓 | = ∑ 𝑓 (𝑠, 𝑣)∈ .     (1) 

 
Через |𝐹 | позначимо максимальну величину потоку в графі 𝐺 серед усіх можливих 

значень 𝑓 . 
Планом оптимізації МСМ для надання телекомунікаційних послуг назвемо множину 

ребер 𝐸∗ ⊆ 𝐸`. Вона відповідає каналам зв’язку, які необхідно добудувати. При прийнятті 
рішення щодо реалізації плану оптимізації вихідна (тобто до оптимізації) мережа 
перетворюється в нову мережу, яка буде описуватись графом 𝐺∗ = (𝑉, 𝐸 ∪ 𝐸∗). 

Введемо критерій оптимальності. Через 𝑄 (𝐸∗) позначимо вартість реалізації плану 
оптимізації 𝐸∗: 

𝑄 (𝐸∗) = ∑ 𝑝`(𝑢, 𝑣)( , ∈ ∗) .    (2) 
 
Через 𝑄 (𝐸∗) позначимо величину максимальної пропускної здатності мережі, що 

описується графом 𝐺∗ взяту зі знаком мінус. Це дозволить сформулювати бікритеріальну 
задачу оптимізації, в які необхідно мінімізувати значення пари критеріїв. 

 
𝑄 (𝐸∗) = −|𝐹 ∗|.       (3) 

 
Тоді задачу оптимізації можна сформулювати наступним чином. По заданих 

ациклічним орієнтованим графам 𝐺 = (𝑉, 𝐸) та множині ребер 𝐸 (𝐸 ∩= ∅), матрицям 
пропускних здатностей 𝑐(𝑢, 𝑣 )  та 𝑐`(𝑢, 𝑣)  і матриці вартості ребер 𝑝`(𝑢, 𝑣)  знайти 
множину Парето-оптимальних рішень задачі min ∗(𝑄 (𝐸∗)), min ∗(𝑄 (𝐸∗)). 

Для врахування реальних умов функціонування МСМ, яким притаманні наявність 
деструктивних факторів в роботі досліджено метод статистичного моделювання для оцінки 
надійності системи зв'язку, коли на основі апріорних даних відносно імовірності відмов 
каналів зв'язку і часу доставки повідомлення, необхідно виділити найменшу частину 
ресурсів мережі, яка забезпечила б доставку повідомлення від джерела 𝑘 до адресата 𝑙 за 
необхідний час із заданою надійністю [5]. 

На практиці через існування зовнішніх завад і неполадок устаткування, 
функціонування прямого каналу зв'язку (𝑖, 𝑗)  можна гарантувати лише з деякою 
вірогідністю 𝑃 (0 ≤ 𝑃 ≤ 1). В роботі отримано вираз для довірчого інтервалу величини 
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𝑔  - вірогідності відмови зв'язку від джерела𝑖до адресата𝑗, яка визначається, як: 
 

𝑔 +
∗

− 𝑞 ±
∗

𝜇 ( ∗ ) , де 𝑚∗ = + 1.  (4) 

 
На основі попередніх досліджень запропонована концептуальна модель побудови 

глобальної МСМ [3, 37], що складається з чотирьох зон, які є істотними з точки зору впливу 
на якість послуг, що надаються: зона контенту, магістральна зона IP транспорту, зона 
доступу та зона споживачів контенту. Для оцінки достатньої швидкості доступу до МСМ 
розглянемо узагальнену модель «з кінця в кінець» доступу користувача до 
телекомунікаційних послуг (рис. 4). 

У загальному випадку вимоги до мінімальної швидкості доступу середнього 
домогосподарства в точці «Т» можна визначити так: 

 





m

i
iCC

1
0

      

 
де: 

iC  - необхідна мінімальна швидкість i-того потоку;m – максимальна кількість 
потоків. 

Наступним місцем, що впливає 
на якість телекомунікаційних послуг в 
МСМ, згідно рис. 4, є провайдерська 
мережа доступу (Мережа доступу). 

Відомо, що частина 
абонентського трафіку може 
починатися і закінчуватися всередині 
самої мережі доступу, тобто не 
виходити в транспортну мережу 
провайдера і, тим більше, за межі національного сегмента МСМ. Для цього введемо 
коефіцієнт тяжіння SG всередині рівня S ієрархії МСМ, як відношення сумарної необхідної 
швидкості в напрямку вищого рівня до сумарної необхідної швидкості нижчестоящого 
рівня: 









 

1

1

S
C

C
G

S

S
S        

де: SG  - коефіцієнт тяжіння всередині рівня ієрархії S; 1SC  - сумарна необхідна 

швидкість в напрямку вищого рівня ієрархії; SC  - сумарна необхідна швидкість поточного 
рівня ієрархії;S – рівень ієрархії. 

Тоді 1G  буде коефіцієнтом тяжіння всередині рівня доступу; 2G  - коефіцієнт тяжіння 
всередині рівня ядра (транспортної мережі) провайдера МСМ; 3G  - коефіцієнт тяжіння 
всередині рівня національного сегмента МСМ. 
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Тоді для всього національного сегмента мультисервісної мережі мінімальні вимоги 
до міжнародних каналів 

4C  визначаться додаванням по всіх мережах доступу всіх 

транспортних мереж усіх провайдерів зважених відповідними коефіцієнтами тяжіння: 
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де: t  - кількість провайдерів МСМ;k  - число сегментів транспортних мереж;n  - число 
сегментів мереж доступу; iN  - максимальна кількість абонентів на i-тий сегмент мережі 
доступу; iC0  - мінімальна необхідна швидкість доступу середнього домогосподарства в 

точці «Т» i-того сегменту мережі доступу; fji GGG 321 ,,  - коефіцієнти тяжіння всередині 

рівня доступу, ядра і національного сегмента МСМ відповідно. 
Очевидно, що значення коефіцієнтів тяжіння не може перевищувати одиницю, тобто 

канали доступу до міжнародної ділянки МСМ не можуть перевищувати суму швидкостей 
доступу кінцевих клієнтів. Основне завдання провайдерів максимально замкнути трафік 
якомога ближче до клієнта, тобто зменшити коефіцієнт тяжіння. 

Для систем і мереж масового обслуговування (СМО і ММО) важливим етапом є 
представлення і опис вхідних потоків заявок. В якості заявок на обслуговування при 
дослідженні моделей сегментів МСМ будемо розглядати початки кадрів Ethernet, що 
надходять в мережу. Інтервали часу між надходженням наступних один за одним (сусідніх) 
кадрів (заявок) створюють випадковий вхідний потік. Для опису вхідного потоку будемо 
використовувати розподіл інтервалів між надходженням сусідніх заявок. При 
математичному описі потоків часто вводиться їх класифікація на основі апріорних 
властивостей. До таких властивостей відносяться наступні: 

1. стаціонарність - незалежність ймовірнісних характеристик від часу; 
2. післядія - ймовірність надходження подій в інтервалі (𝑡 , 𝑡 )  залежить від 

подій, що наступили раніше 𝑡 ; 
3. ординарність - ймовірність надходження двох і більше подій за нескінченно 

малий інтервал часу ∆𝑡 є величина вищого порядку малості, ніж ∆𝑡; 
4. рекурентність - властивість потоку з обмеженою післядією, що визначає 

однаковий розподіл інтервалів між надходженням сусідніх заявок, починаючи з першої 
заявки. 

Рекурентні потоки цілком визначаються законом розподілу інтервалу 𝜏  між 
надходженням сусідніх заявок (інтервалу у вхідному потоці). 

Якщо цей розподіл експоненціальний, то: 
 

𝐴( ) = 1 − 𝑒 ,      (8) 
 

де: 𝐴( ) – функція розподілу інтервалу 𝜏; 𝜆 - інтенсивність потоку та 𝜆 > 0. 
 
При моделюванні трафіку великого числа сучасних мережевих додатків МСМ 

доводиться стикатися з потоками відмінними від найпростішого. Це перш за все 
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обумовлено пульсуючим характером трафіку багатьох додатків, що породжують трафік зі 
змінною бітовою швидкістю передачі. 

Важливою характеристикою таких потоків є коефіцієнт пачковості, що визначається 
відношенням пікової швидкості до середньої швидкості передачі: 

 

𝛫 = ,       (9) 

 
де: 𝛫  – коефіцієнт пачковості;𝐵  - максимальна пікова швидкість передачі;𝐵  - 
середня швидкість передачі. 

 
При 𝛫 > 1 інтенсивність потоку приймає пульсуючий характер, а часова функція 

інтенсивності потоку набуває властивості, яка характеризується схожістю частини такої 
функції взятої в розширеному часовому масштабі і тривалих її ділянок, взятих в стислому 
масштабі часу. Цю властивість називають властивістю самоподібності або фрактальності. 
Найважливішою характеристикою таких потоків є параметр мінливості або параметр 
Херста 𝐻 , який визначається з виразу: 

 

𝐻 ≈
( ⁄ )

, 0,5 < 𝐻 < 1,    (10) 

 
де: 𝑅 = max 𝐷 − min 𝐷 ; 𝐷  - інтегральне відхилення, 𝐷 =

∑ 𝑋 − 𝑀 ;𝑀  - математичне очікування досліджуваного вибіркового випадкового 

набору; 𝑋 (𝑗 = 1, … , 𝑁) , 𝑀 =
∑

, а вибіркова дисперсія цього набору 𝑆 =

∑ ( )
. 

 
Для процесів, що не володіють властивістю самоподібності 𝐻 = 0,5 . Для 

самоподібних процесів 0,7 < 𝐻 < 0,9 . Простим прикладом самоподібного процесу є 
фрактальний гауссовский шум. 

Потоки, що володіють властивістю самоподібності, описуються розподілами з 
повільно спадної дисперсією, часто званими розподілами з «важким хвостом». 

Важливе місце серед таких розподілів займає розподіл Парето. Для моделювання 
трафіку в даній роботі використовуються два види розподілу Парето: класичний і 
трьохпараметричний. Для класичного (двопараметричного) розподілу Парето справедливі 
співвідношення: 

 

𝑊( ) = ,   𝛼 > 2,   𝐾 > 0,   𝑥 > 0,    (11) 

 
де: 𝑊  - щільність розподілу часу між надходженням сусідніх заявок, 𝛼 - параметр 
форми, 𝑘 - нижня межа. 

𝑀 = ,       (12) 
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де: 𝑀  - математичне очікування інтервалу у вхідному потоці 
 

𝜎 =
( ) ( )

,     (13) 

де: 𝜎  - с.к.в. інтервалу, 

𝜈 =
( )

,      (14) 

 
де: 𝜈  - коефіцієнт варіації цього інтервалу. 

 
Інтерес до розглянутого вище розподілу пов'язаний з тим, що спрямовуючи 𝛼 до 

значення 2 можна отримати які завгодно великі значення дисперсії і коефіцієнти варіації 
інтервалу у вхідному потоці. 

Для трьохпараметричного розподілу Парето справедливі співвідношення: 
 

𝑀 =
( )

( )( )
,   1 < 𝛼 < 2,    (15) 

 
де: 𝑀  - математичне очікування інтервалу у вхідному потоці для 
трьохпараметричного розподілу Парето; 

𝐿 - верхня межа розподілу, 
 

𝜎 =
( ) ( )

−
( )

( ) ( )
,    (16) 

 
де: 𝜎  - c.к.в. інтервалу у вхідному потоці, 

 

𝜈 = 𝐴(𝐵 − ),      (17) 

де: 

𝐴 =
(1 − 𝛼) (𝐿 − 𝑘 )

𝛼(𝐿𝑘 − 𝐿 𝑘)
; 

𝐵 =
𝐿 𝑘 − 𝐿 𝑘 )

(2 − 𝛼)
; 

 
𝜈  - коефіцієнт варіації інтервалу у вхідному потоці. 
 
Інтерес до даного розподілу викликаний тим, що з його допомогою можна задавати 

максимальне значення випадкової величини не змінюючи при цьому хвоста розподілу, 
наприклад, задаючи мінімальне і максимальне значення інтервалу між надходженням 
заявок. Вираз, що зв'язує параметр форми 𝛼 і показник Херста 𝐻 , має вид: 

 

𝐻 = .      (18) 

 
Показник 𝐻  визначається для кожного виду трафіку на основі статистичних 
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властивостей, з використанням відповідних методів. 
Зроблено висновок, що в якості основної базової моделі для аналізу вузлових 

характеристик МСМ і мереж доступу з наданням послуги «Triple Play» необхідно 
використовувати системи масового обслуговування з неоднорідним потоком заявок (три 
класи) і пріоритетним обслуговуванням з трьома класами відносних пріоритетів, а для 
мережевих моделей - лінійні розімкнуті мережі масового обслуговування. 

Для моделювання інтервалів в потоках пульсуючого трафіку в МСМ необхідно 
використовувати розподіли Парето, Вейбулла-Гнеденко, гиперекспоненціональний та інші 
подібні розподіли. 

Для аналізу фрагментів МСМ, які побудовані на базі стеків TCP/IP, та на які 
впливають потоки з розподілом інтервалів між надходженнями заявок, відмінні від 
пуасонівських, необхідно використовувати разом з аналітичними моделями на базі систем 
масового обслуговування класу G/G/1 імітаційні моделі на основі програмного середовища 
типу GPSS World або інших. 

Одним з питань, що вирішуються в даній роботі, є дослідження характеристик якості 
обслуговування при з'єднанні сегментів МСМ через інші ієрархічні рівні моделі 
мультисервісної мережі (рис. 1), що представляють собою ділянки багатозв’язної мережі, 
які включають певну кількість вузлів. 

При моделюванні таких об'єктів виникає необхідність врахування взаємодії значної 
кількості СМО, які відображають процеси, що протікають в мережевих пристроях, 
розташованих у взаємодіючих один з одним вузлах мережі, з'єднаних оптичними лініями 
зв'язку. Найбільш адекватним математичним апаратом для аналізу цієї сукупності процесів 
представляється апарат мереж масового обслуговування (ММО). 

У даній роботі використані лінійні, розімкнуті, неоднорідні експоненціальні мережі 
масового обслуговування. 

Для опису таких мереж використовується наступна сукупність параметрів: 
1. число вузлів в мережі: 𝑛; 
2. число обслуговуючих приладів в вузлах мережі: 𝐾 , … , 𝐾 ; 
3. матриця ймовірностей передач:𝜬 = 𝑝 , 𝑖, 𝑗 = 0,1,2, … , 𝑛]; 
де: 𝑝 ,  - ймовірність передачі заявки з вузла𝑖 у вузол𝑗; 
4. інтенсивність 𝜆  джерела заявок, що надходять в мережу масового 

обслуговування, або число заявокM, які циркулюють в мережі масового обслуговування; 
5. середні тривалості обслуговування заявок у вузлах мережі: 𝑏 , … , 𝑏 . 
Встановлено, що ймовірність втрати кадрів в ММО визначається так: 
 

𝑃∗ = 1 − ∏ (1 − 𝛼 𝑃 ),    (19) 
 
де: 𝛼 - коефіцієнт передач в 𝑖-му вузлі, який вираховується з системи рівнянь 𝑝 +

𝑞 = 1, де 𝑝 , 𝑞  – відповідно ймовірність потрапляння, відсутності пакета-заявки на 

такті в буфер 𝑗-тої станції: 𝑢 ≈
( )

𝑓(𝜈 ) + 𝜈 , а 𝑃ПС
∗ - з виразу 𝑃𝛱 =

( )

( ),де:𝜌  

- завантаження досліджуваного вузла; 𝐾  - ємність буферного накопичувача. 
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Розглянуті в розділі аспекти забезпечують передумови створення Методології 
підвищення ефективності надання телекомунікаційних послуг в мультисервісних мережах. 

Третій розділ присвячено саме розробці структурних елементів Методології 
підвищення ефективності надання телекомунікаційних послуг в мультисервісних мережах. 

Запропоновано методику інтегральної оцінки характеристик ефективності надання 
послуг мультисервісними мережами, яка враховує: показники доступності по площі зони 
покриття та по населенню; питомий показник проникнення мережі; мінімальні, середні і 
пікові значення швидкостей доступу до мультисервісних мереж, які формуються виходячи 
з потенційно досяжних і реально отриманих значень. 

Показник доступності формується виходячи з потенційного (зона покриття) і 
реального (число користувачів) проникнення. Питомий показник доступності по площі 
зони покриття у відсотках визначається: 

 

 %,1001 
S

S
Z i     

 
де: iS  - площа території i-тої країни, в межах якої існує технічна можливість 
підключення до мультисервісної мережі; S  - загальна площа території i-тої країни. 

 
Питомий показник доступності по населенню зони покриття, виражений у відсотках: 
 

 %,1002 
P

P
Z i     

 
де: iP  - чисельність населення i-тої країни, в межах якої існує технічна можливість 
підключення до мультисервісної мережі; P  - загальна чисельність населення i-тої країни. 

 
Для питомого показника проникнення мультисервісної мережі маємо: 
 

 %100
P

N
Y i     


де: iN  - чисельність абонентів або користувачів мультисервісної мережі. 

 
Використовуючи формулу (7) для розрахунку мінімальних достатніх вимог до 

міжнародних каналів
4C  всього національного сегмента МСМ, яка визначаться 

підсумовуванням по всіх мережах доступу всіх транспортних мереж усіх провайдерів 
зважених відповідними коефіцієнтами тяжіння, де fji GGG 321 ,,  - коефіцієнти тяжіння 

всередині рівня доступу, ядра і національного сегмента МСМ відповідно, сформульовано 
наступну інтегральну оцінку характеристик ефективності надання телекомунікаційних 
послуг мультисервісними мережами: 
 

),,(min 321 fji GGG ,     (23) 
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яка характеризує ступінь наближення джерел телекомунікаційних послуг до кінцевих 
споживачів, що, очевидно, приводить до підвищення показників якості: середня швидкість 
передачі, час затримки, джитер та коефіцієнт втрат. 

Встановлено, що з ростом кількості користувачів в МСМ характерна тенденція 
«наближення» джерел контенту і систем обробки даних з верхніх рівнів до зони доступу. 
При цьому сама зона контенту «розчиниться» в магістральної зоні IP транспорту; зоні 
доступу та зоні споживачів контенту, так як частина потоку трафіку повинна бути замкнена 
всередині локальної мережі користувача. Цей висновок є актуальним при впровадженні 
перспективної послуги IoT («Інтернету речей») [38]. 

Для оцінки якості надання телекомунікаційних послуг в роботі удосконалена 
існуюча методика вимірювання параметрів якості телекомунікаційних послуг в МСМ. А 
саме розроблена розширена схема вимірювання (рис. 5) та наведено методику вимірювання 
параметрів якості обслуговування в залежності від архітектури конкретної МСМ, яка 
враховує вплив систем обмеження трафіку, які застосовуються у відповідності до тарифних 
планів. Адже існуючі методики вимірювання параметрів якості послуг в МСМ 
регламентують тільки базовий сценарій для доступу до Інтернет, де не розглядаються 
мережі Metro Ethernet, які в Україні розвиваються випереджаючими темпами. 

Враховуючи викладене, 
запропоновано кілька сценаріїв: 
проведення вимірювань: 

1. місце встановлення Test-
Server у Точці 1: результати вимірів будуть 
відображати фізичні та канальні 
можливості «абонентського доступу». 

2. місце встановлення Test-
Server у Точці 2: результати вимірів будуть 
відображати фізичні, канальні та мережеві 
можливості «абонентського доступу». 

3. місце встановлення Test-
Server у Точці 3: результати вимірів будуть відображати фізичні, канальні, мережеві 
можливості «абонентського доступу», а також застосовувані (обмежувальні) у відповідності 
до тарифних планів профілі управління трафіком. 

Розроблена математична модель пасивних оптичних мереж складної структури (рис. 
6), яка може бути використана як при впровадженні пасивних оптичних мереж доступу, так 
і в мережах кабельного телебачення, де фізичні процеси у відгалужувачах та 
розгалужувачах дуже схожі. 

Для забезпечення максимальної ефективності (дальність, надійність, стійкість, 
коефіцієнт помилок) роботи мереж PON необхідно забезпечити однаковий рівень 
потужності на входах всіх ONT, а це можна зробити за допомогою нерівномірного 
розподілу потужності між виходами сплітерів. 
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а)     б)     в) 

Рис. 6. Моделі оптичних сплітерів: а) типу 1:2; б) типу 1:3; в) типу 1: N 
 

Зі схеми рис. 6, а видно, що втрати, які вносяться оптичним сплітером, залежать від 
долі потужності, яка виводиться у відповідний вихід, при цьому на виходах сплітера можна 
отримати таку різницю внесених втрат S

12 , яка буде компенсувати нерівність рівнів 
потужності оптичних сигналів L

12 , взяту зі знаком мінус: 
 

1221122112 )( LLLL
L

SS
S AAAAAA     

 
де: 1SA , 2SA  - втрати, які вносяться оптичним сплітером, в напрямку виходів OUT1 та 
OUT2, відповідно; S

12  - різниця внесених сплітером втрат рівнів потужності оптичних 
сигналів між ONT1 та ONT2 за рахунок нерівномірного розподілу вхідної потужності PIN. 

 
Відомо [1, 36], що втрати, які вносяться оптичним сплітером будь-якого типу 

апроксимуються формулою: 
 

)
%

%100
lg(5.12.04.0)1log()

%

%100
lg(10

ii
Si D

N
D

A     

де: SiA  - втрати, що вносяться сплітером в напрямку і-того виходу; iD  - відсоток 
потужності, що передається з входу сплітера в напрямку і-того виходу; N  - кількість виходів 
сплітера. 

Тоді, з урахуванням (24), (25) та того факту, що сума всіх iD  дорівнює 100%, тобто: 
 




N

i
iD

1

   

можна записати таку систему рівнянь: 
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Загальне рішення системи рівнянь (27)для сплітерів 1:2 можна остаточно записати 
так: 
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Для сплітерів 1:3 отримаємо аналогічний вираз (28). 
Отже можна стверджувати, що для точного балансування оптичних сплітерів типу 

1:N (рис. 6, в), де N є натуральним числом і дорівнює кількості виходів можна 
використовувати одну компактну формулу загального виду: 
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Розглянемо топологію побудови пасивних оптичних мереж типу «чиста шина» (рис. 

7), яка передбачає використання тільки сплітерів на два виходи, тобто типу 1:2 та є 
найбільш економічною за витратами оптичного волокна і найскладнішою для розрахунку. 
Для цієї топології загальні втрати потужності оптичного сигналу між концентратором 
пасивної оптичної мережі OLT та і-тим абонентським оптичним терміналом ONT в 
загальному вигляді можна описати наступними виразами: 

 
𝐴 = 𝐴 = 𝑛 ∙ 𝛼 + 𝑛 ∙ 𝛼 + 𝑛 ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 + 

+ 𝑛 ∙ 𝛼 + 𝑛 ∙ 𝛼 + 𝑛 ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 +                          (30) 

+((2 ∙ 𝑖) ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 ) + ( 𝐴 + 𝐴 ), 

для 𝑖 = 1 … 𝑁 − 1; 
 
𝐴 = 𝐴 = 𝑛 ∙ 𝛼 + 𝑛 ∙ 𝛼 + 𝑛 ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 + 

+ 𝑛 ∙ 𝛼 + 𝑛 ∙ 𝛼 + 𝑛 ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 +                       (31) 

+((2 ∙ (𝑖 − 1)) ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 ) + 𝐴 , 

для 𝑖 = 𝑁, 
де: 𝐴  – загальні втрати потужності оптичного сигналу між OLT та і-тим ONT, 
яке далі скорочено позначатимемо 𝐴 , дБ; 𝑛 , 𝑛 , 𝑛  – загальне число 
роз’ємних з’єднань, точок зварки та оптичних патчкордів на магістральній ділянці між OLT 
та і-тим ONT, відповідно;𝛼 , 𝛼 , 𝛼 , 𝛼  – втрати в роз’ємному з’єднанні (дБ), точці 
зварки (дБ), оптичному патчкорді (дБ) та оптичному волокні (дБ/км), відповідно;𝑙 , 𝑙 , 𝑙  
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– довжина магістральної ділянки (км), довжина k-того сегменту розподільчої ділянки (км), 
довжина абонентської ділянки (км), відповідно, що складають лінійний тракт між OLT та і-
тим ONT;𝐴  – внесені втрати k-тим оптичним сплітером S в напрямку другого виходу, що 

входить до складу лінійного тракту між OLT та і-тим ONT;𝐴  – внесені втрати i-тим 
оптичним сплітером S в напрямку першого виходу, до якого безпосередньо підключається 
абонентська ділянка i-того ONT; 𝑁 – загальне число абонентських терміналів ONT в 
пасивній оптичній мережі. 
 

 
Рис. 7. Схема пасивної оптичної мережі типу «чиста шина» 

 
Використовуючи отримані вирази для аналітичного розв’язку задачі балансування 

гілок пасивних оптичних мереж в роботі розроблено алгоритм пошуку параметрів і 
характеристик пасивних оптичних мереж побудованих за топологією типу «чиста шина» 
(рис. 7), який складається з наступних кроків: 

1. Складається схема мережі (рис. 7); 
2. Складаються рівняння типу (32) та (33) для проміжних і останнього 

абонентського терміналу; 
 

𝐴 = 2 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 + 

+ 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 +                           (32) 

+((2 ∙ 𝑖) ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 ) + ( 𝐴 + 𝐴 ) 

для 𝑖 = 1 … 𝑁 − 1; 
 

𝐴 = 2 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 + 

+ 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 +                           (33) 

+((2 ∙ (𝑖 − 1) ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 ) + 𝐴  
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для 𝑖 = 𝑁. 
 
3. Знаходяться параметри останнього сплітера SN-1 з умови повного балансування 

за формулами (34)-(38): 
 

𝐴 − 𝐴 = [ 2 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 + 
+ 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 + 

+((2 ∙ (𝑁 − 1)) ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 ) + ( 𝐴 + 𝐴 )] − 

−[ 2 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 +                           (34) 
+ 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 + 

+((2 ∙ (𝑁 − 1) ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 ) + 𝐴 ] = 

= −(𝑙 ∙ 𝛼 ) + 𝐴 − 𝐴  . 
 

𝐴 − 𝐴 = 𝑙 ∙ 𝛼 ,                           (35) 
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,                                                   (36) 

 

𝐴 = 10 ∙ lg
%

+ 𝑙𝑜𝑔 (2 − 1) ∙ 0,4 + 0,2 + 1,5 ∙ lg
%

,        (37) 

𝐴 = 10 ∙ lg
%

+ 𝑙𝑜𝑔 (2 − 1) ∙ 0,4 + 0,2 + 1,5 ∙ lg
%

.        (38) 

 
4. Зменшуємо на одиницю індекс сплітера, і якщо він дорівнює нулю 

переходимо до пункту 6, в іншому випадку переходимо до пункту 5; 
5. Знаходяться параметри поточного сплітера Si з умови повного балансування за 

формулами (39)-(43), та переходимо до пункту 4; 
 

𝐴 − 𝐴 = [ 2 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 + 
+ 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 + 

+((2 ∙ (𝑁 − 2)) ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 ) + ( 𝐴 + 𝐴 )] − 

−[ 2 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 +                           (39) 
+ 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 1 ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 + 
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+((2 ∙ (𝑁 − 1) ∙ 𝛼 + 𝑙 ∙ 𝛼 ) + ( 𝐴 + 𝐴 )] = 

= −2 ∙ 𝛼 − (𝑙 ∙ 𝛼 ) − 𝐴 + 𝐴 − 𝐴  . 
 

𝐴 − 𝐴 = 2 ∙ 𝛼 + (𝑙 ∙ 𝛼 ) + 𝐴 ,                      (40) 
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,                                   (41) 

𝐴 = 10 ∙ lg
%

+ 𝑙𝑜𝑔 (2 − 1) ∙ 0,4 + 0,2 + 1,5 ∙ lg
%

,     (42) 

𝐴 = 10 ∙ lg
%

+ 𝑙𝑜𝑔 (2 − 1) ∙ 0,4 + 0,2 + 1,5 ∙ lg
%

.     (43) 

6. Розраховуємо за формулами (32), (33) загальні втрати потужності оптичного 
сигналу між OLT і всіма ONT та перевіряємо їх на рівність, тобто: 

 
𝐴 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, для𝑖 = 1 … 𝑁; 

 
7. Розраховуємо, за потреби інші агреговані характеристики такі, як загальна 

кількість точок зварки, роз’ємних з’єднань, оптичних патчкордів, кількості оптичних 
волокон всього та по ділянках окремо, тощо. 

В роботі розроблена методика синтезу і оптимізації мереж з різними технологіями 
доступу. Структуру МСМ (рис. 1) опишемо функціоналом виду: 

 
𝑓 = (𝑇Д, 𝑉 , 𝑇П, 𝑇𝑂),     (44) 

 
де: 𝑓 - функціонал технологій доступуТД, швидкості передачі в середовищі 𝑉 , топології 
𝑇 , системи технічного обслуговування ТО. 

 
Недоліком існуючих підходів з позицій теорії оптимізації є оцінка лише 

одномоментних інвестицій (капітальних або приведених витрат) на розвиток окремих 
елементів мережі, в той час як телекомунікаційні мережі мають період експлуатації 
капіталомістких систем і споруд, що обчислюється десятками років, зазнають за цей період 
безліч структурних змін. При цьому результуюча структура мережі, накопичена протягом 
життєвого циклу капіталомістких засобів, може виявитися неоптимальною за техніко-
економічними показниками, навіть за умови оптимального вибору її частин на моменти 
оновлення і розвитку. Тому умову існування раціонального рішення сформулюємо в 
наступному вигляді: 
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𝐹(𝑥 ,  𝑥 , … ,  𝑥 , 𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 ) ≥ Ψ ,  (45) 
𝐹(𝑥 ,  𝑥 , … ,  𝑥 , 𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 ) ≤ Ψ . (46) 

 
При цьому передбачається, що параметри виду 𝑋 відносяться до ключових, змінним, 

що чинять істотний вплив на поведінку функції вартості мережі, а параметри виду 𝑌 не 
належать до ключових змінних. Оскільки основною ключовою змінною, що виділяється 
при проектуванні МСМ і її елементів, є час (𝑡), то будемо оперувати функцією 𝐹(𝑡), в 
якості якої будемо використовувати чисту поточну вартість (дисконтну вартість), що 
позначається 𝑁𝑃𝑉( , ), і яка обчислюється за формулою: 

 

𝑁𝑃𝑉( , ) = ∑
( )

( )
− ∑

П ( )

( )
,   (47) 

 
де: 𝑖 - номер варіанту модернізації мережі;𝐶𝐹 (𝑖) - приплив грошових коштів за період 
часу 𝑡  при реалізації 𝑖 -того варіанту модернізації мультисервісних мереж та їх 
елементів;𝛱 (𝑖) - сума інвестицій (приведені витрати) в 𝑡-тому періоді модернізації для 
варіанту 𝑖;𝑟 - ставка дисконтування;𝑛 - число періодів модернізації. 

Тоді, для кожного 𝑡-того періоду модернізації (t→0) задача оптимізації структури 
вирішується як часткова задача, з метою визначення 𝛱 (𝑖).У процесі вирішення задачі 
оптимізації структури зазвичай керуються одним або двома основними факторами 
(групами факторів), які приймаються в якості критеріїв оптимальності розглянутих 
варіантів структури - вартісним, і одним (або групою) показників якості функціонування. 

При оптимізації з цих факторів виберемо вартісний, групу ймовірнісно-часових та 
чинників надійності, що відображають показники якості обслуговування (QoS) в МСМ. 
Рішення задачі оптимізації структури в такій постановці називають векторним. Разом з тим, 
задача оптимізації структури часто вирішується і в однокритеріальній – скалярній 
постановці. У цьому випадку в якості критерію оптимальності вибирається інтегральний 
економічний критерій - приведені витрати. Цей критерій є найбільш універсальним і 
враховує як інтереси виробника телекомунікаційного обладнання, так і витрати споживачів 
на закупівлю і впровадження цих технічних засобів. 

Відповідно до існуючої методики по оцінці економічної ефективності нової техніки 
приведені витрати однозначно пов'язані з капітальними вкладеннями 𝐾 через нормативний 
коефіцієнт 𝐸 , а також з експлуатаційними витратами 𝐸 і визначаються з виразу: 

 
𝛱 (𝑖) = 𝐸 (𝑖)𝐾 + 𝐸 .     (48) 

 
При такому підході ймовірнісно-часові критерії, що визначають якість 

обслуговування трафіку, використовуються в якості обмежень, що накладаються. 
Пошук цих критеріїв проводиться шляхом вирішення завдань аналізу мережі із 

застосуванням апарату теорії масового обслуговування, теорії надійності. 
При виборі методу оптимізації необхідно враховувати можливість його 

автоматизації, постановки завдань і алгоритмів оптимізації на ПК. Цій умові значною мірою 
задовольняють дискретні методи оптимізації. 



24 

 

Метод оптимізації сегментів МСМ, заснований на формуванні та аналізі дискретної 
множини безлічі 𝐹 варіантів структури мереж доступу або МСМ взагалі 𝑓. 

Цей метод зводиться до відшукання варіанту мереж доступу або МСМ взагалі 𝑓∗, 
який мінімізує цільову функцію, в якості якої обрані приведені витрати 𝛱 (𝑖) → 𝑚𝑖𝑛, 𝑓∗ ∈
𝐹. У порівнянні з відомими, метод оптимізації широкосмугових мереж доступу або МСМ 
взагалі, враховує нові математичні моделі характеристик якості обслуговування і надійності 
нової технічної бази широкосмугових мереж доступу або мультисервісної мережі взагалі. 

При розрахунках пропускної спроможності каналів допустима величина 
навантаження каналу визначається нормою на втрати пакетів і нормою на варіації затримки. 
Виходячи з норм на параметри якості послуг існуючих рекомендації досліджено 
допустимий ступінь навантаження на міжвузлові канали IP мережі, що працюють за 
політикою передавання «Best Effort Delivery». 

Для вузла мережі на основі відомих співвідношень витікає, що при припущенні про 
експоненціальний розподіл потоку заявок та часу обслуговування (система типу M/M/1) 
середня величина d та средньоквадратичне відхилення σ часу чекання обслуговування, 
відповідно, дорівнюють: 

 

𝑑 = 𝑡 ,      (49) 

𝜎 = 𝑡
( )

,     (50) 

 
де: ρ – відносне навантаження системи масового обслуговування (відношення 
інтенсивності вхідного потоку заявок λ до інтенсивності їх обслуговування μ);ts=1/μ – 
середній час обслуговування. 

У виразі (50) величина чисельника при ρ близьких до одиниці дуже близька до 
одиниці. Тому при значенні ρ > 0,8: 

 
𝑑 ≅ 𝜎.      (51) 

 
З урахуванням (51) та прийнявши рівний розподіл затримки у вузлах, отримуємо 

припустиму величину середньої затримки у вузлі: 
 

𝑑 =
∗

, √
.      (52) 

 
Припустиму величину навантаження на канал ρmax1для отриманого dnode находимо з 

(49). Підставивши значення ts, яке визначається середньою довжиною пакету L і 
пропускною здатністю каналу B(ts=L/B), отримуємо: 

 

𝜌 = 1 − .     (53) 

 
З іншого боку припустиме навантаження на канал визначається втратами пакетів 

через переповнення буферу. Для системи M/M/1/N (N ємність буферу) втрати пакетів 
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розраховуються за формулою: 

𝑃 =
( )

.      (54) 

 
Припустиму величину навантаження на канал ρmax2 для заданого Ploss можна знайти 

чисельним способом. 
Величину пропускної спроможності Bb, нижче якої припустиме навантаження 

визначають втрати пакетів можна отримати з (53): 

𝐵 =
( )

.  (55) 

 
Встановлено, що допустимий ступінь 

навантаження каналу залежить від пропускної 
спроможності каналу та обсягу передавального 
буфера на вузлі. Залежність відносного 
припустимого завантаження міжвузлового 
каналу від пропускної спроможності каналу при 
різних обсягах буферу (N, пакетів) наведена на 
рис. 8. При малих пропускних спроможностях 
допустимий ступінь визначається нормою на 
варіації затримки, а при великих пропускних 
спроможностях, вище деякої граничної точки – 
нормою на втрати пакетів, при цьому, положення 
граничної точки збільшується зі збільшенням 

обсягу буфера (рис. 8). 
Отже, наведена в розділі сукупність з методу, методик, моделі та алгоритмів, 

пов’язаних за єдиною метою, представляють Методологію підвищення ефективності 
надання телекомунікаційних послуг в мультисервісних мережах, що відповідає завданням 
дослідження. 

Для перевірки адекватності Методології та визначення основних напрямків її 
застосування та переваг на практиці розроблено четвертий розділ, який присвячено 
верифікації Методології. 

Четвертий розділ. Використовуючи результати теоретичних досліджень, 
викладених в попередньому розділі та запропонованої удосконаленої методики 
вимірювання параметрів якості обслуговування сформульовані практичні рекомендації по 
вимірюванню параметрів якості телекомунікаційних послуг в МСМ. Зазначимо, що ці 
рекомендації повинні враховувати умови забезпечення порівнювальності та 
відтворюваності результатів вимірювань інваріантних до структури та технології різних 
МСМ. 

В розділі дістала подальшого розвитку методика побудови пасивних оптичних 
мереж для топологій типу «шина з розгалудженням» (рис. 9, а) та шина з відгалудженням» 
(рис. 9, б), для яких виведені рекурентні співвідношення для аналітичного рішення задачі 
балансування пасивних оптичних мереж. 
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Як відомо, сьогодні можна виготовити оптичні сплітери з точністю поділу вихідної 
потужності до 1%. Тобто на замовлення можуть виготовити сплітери типу 1:2 з 
параметрами X% / (100-X)%, де X–натуральне число від 1 до 99. Не виключено, що з часом 
зможуть виробляти сплітери з точністю до десятих, сотих і тисячних долей відсотка, що 
наближатиме технологічно досяжний метод побудови пасивних оптичних мереж до 
аналітичного рішення. 

Отже можна сформулювати технологічно 
досяжний метод побудови пасивних оптичних 
мереж, який можна отримати з точного методу, 
якщо на кожному кроці знаходження коефіцієнтів 
ділення iSD1 , iSD

2
 округлювати їх значення до 

цілого числа відсотків. 
В роботі запропоновано правило 

отримання існуючого інженерного методу 
побудови пасивних оптичних мереж з точного 
методу, що вимагає на кожному кроці 
знаходження коефіцієнтів ділення iSD1 , iSD

2
 

округлювати їх значення до найближчого з 
заданого переліку. Цей перелік часто виглядає 
наступним чином: 5%, 10%; 15%, 20%, 25%, 30%, 
35%, 40%, 45%, 50, тобто з точністю до 5%. 

Виконано синтез пасивних оптичних 
мереж за критерієм технологічної ефективності та 
перевірено на прикладі топології «чиста шина» 
для різних кроків розміщення сплітерів: 3 м, 40 м, 500 м, 5720 м. Результати моделювання 
(на прикладі кроку 40 м) сумарних втрат А від номера абонентського терміналу i, що 
еквівалентно ступеню віддаленості ONT від OLT, наведені на рис. 10. 

З рис. 10 видно, що: 
1. величина 

незбалансованості, яка 
визначає вимоги до глибини 
та швидкості роботи систем 
автоматичного регулювання 
рівня підсилення, для 
точного методу становить 0 
дБ, для технологічно 
досяжного – 18,19 дБ, а для 
існуючого інженерного – 
36,09 дБ; 

2. максимальне 
значення втрат, які 
визначають необхідний 
рівень динамічного 
діапазону пасивної оптичної Рис. 10. Залежність сумарних втрат А від номера 

абонентського терміналу i 
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мережі, для точного методу становить 41,82 дБ, для технологічно досяжного – 44,75 дБ, а 
для існуючого інженерного – 54,30 дБ. 

За існуючими стандартами глибина систем автоматичного регулювання рівня 
підсилення становить до 15 дБ. В цьому разі, як видно з рис. 10, точний метод забезпечує 
технологічну ефективність на рівні 64/64=100%, технологічно досяжний – 56/64=87,5%, а 
існуючий інженерний – 32/64=50%. 

Отже розроблені моделі, методики та алгоритми дозволять легко отримати ідеальну 
межу (точне рішення), та елементарним переходом отримати технологічно досяжний 
метод, який для досліджуваного прикладу забезпечив економію на втратах на рівні 9,55 дБ 
(що еквівалентно втратам в оптичному волокні довжиною майже 30 км) та збільшення 
технологічної ефективності на 37,5%. 

Залежність технологічної ефективності 
від протяжності мережі для різних методів 
синтезу пасивних оптичних мереж за топології 
«чиста шина» наведена на рис. 11. 

В дисертаційній роботі для оптимізації 
мереж останнього кроку для технології Metro 
Ethernet визначено декілька способів 
наближення точки підключення без зміни 
технології останнього кроку та розроблена 
методика розрахунку техніко-економічних 
показників. 

Результати аналізу способів побудови 
таких мереж та розрахунку їх техніко-економічних показників дозволили отримати типову 
залежність питомих (рис. 12, а) та приведених питомих (рис. 12, б) витрат на одне 
сервісвключення. 

Результати аналізу способів побудови будинкових розподільчих мереж при 
застосуванні технології Metro Ethernet дозволяють зробити наступні висновки: 

1. в більшості випадків всі запропоновані і практично реалізовані способи дають 
економію від 6% до 16% за загальними витратами і від 9% до 31% за капітальними 
витратами; 

2. в ряді випадків, 
запропоновані способи дають негативне 
значення економії, що підтверджує 
необхідність раціонального підходу до 
вибору конкретного способу в конкретних 
умовах; 

3. порівняння приведених 
витрат, тобто витрат з урахуванням 
коефіцієнтів повторного і багаторазового 
використання показує, що у всіх випадках 
всі запропоновані і практично реалізовані 
способи дають економію від 27% до 41% 
за загальними приведеними витратами і 
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від 77% до 82% за капітальними приведеними витратами. 
В розділ здійснено класифікацію телекомунікаційних мереж і класів обладнання, яке 

підтримує технологію PLC. Проаналізовано та розроблено сценарії організації зв'язку з 
використанням технології BPL в Metro Ethernet мережах доступу. Розрахунки показують, 
що найбільш економічним є схема «Заміна ДРС» (рис. 13). Однак навіть в цьому випадку, 
вартість одного «стандартного сервісвключення» вище стандартного рішення з 
прокладанням кабелів п'ятої категорії. 

При порівнянні стандартних 
підключень з нестандартними слід 
враховувати повні витрати володіння в тому 
числі витрати на організацію міжповерхових 
слабкострумових стояків і телефонної 
каналізації, вартість яких висока і не завжди 
можлива. У таких ситуаціях BPL стає 
економічно обґрунтованим рішенням, а іноді і 
єдиним. Паралельне розгортання BPL мереж 
доступу і NPL-AMR мереж дозволяє 
отримати економічно обґрунтоване рішення 
від синергії зусиль операторів 
телекомунікацій та енергорозподільчих компаній [10, 11, 14, 23, 32, 40]. 

П’ятий розділ роботи присвячений реалізації прикладної частини дисертації. 
В роботі розроблено категоріальний і понятійний апарат, що дозволяє мати єдине 

розуміння та формулювання понять. Запропоноване дозволяє перейти до формування 
Державного або галузевого стандарту та забезпечити спілкування та документообіг на 
єдиній понятійні базі. 

Запропонований понятійний апарат та визначені показники/параметри якості (ППЯ) 
послуг з передачі даних (ПД) і доступу до Інтернет (ДІ) можна застосовувати для розвитку 
нормативно правової бази до різних технологій доступу, зокрема: 

1. технологій фіксованого низькошвидкісного доступу (наприклад, комутованих 
з'єднань із використанням модемів або з'єднань ISDN); 

2. технологій фіксованого високошвидкісного доступу (DSL, FTTx тощо); 
3. технологій безпроводового доступу. 
Методика призначена для застосування Українським державним центром 

радіочастот, в сферу відповідальності якого входить створення нормативно правових актів, 
в тому числі, для проведення вимірювання якості послуг доступу до Інтернет, що надають 
оператори, провайдери телекомунікацій (ОПТ). 

Розглянемо основні ключові моменти. Вимірювання якості послуг із ПД і ДІ та 
оцінювання ППЯ можна проводити на основі оброблення статистичних даних, отриманих 
за результатами одного з таких методів: 

1. вимірювання на всьому реальному трафіку; 
2. вимірювання на реальному трафіку для вихідних сеансів у репрезентативній 

сукупності комутаційного обладнання до репрезентативної сукупності призначень; 
3. тестових сеансів у репрезентативній сукупності комутаційного обладнання до 

репрезентативної сукупності призначень; 
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4. комбінації наведених вище варіантів. 
Вимірювання можуть базуватися на аналізі службової та/або сигнальної інформації. 

Застосовувати вимірювальне устаткування слід з обережністю, щоб забезпечити 
адекватність співставлення отриманих результатів. 

Вимірювання мають бути організовані так, щоб точно відобразити варіації трафіку за 
часом доби, днями тижня, місяцями року. У разі виконання тестових сеансів із заміною 
комутаційного обладнання призначення або мережі передачі даних загального 
користування (МПДЗК) трафік має бути зваженим для кожної одиниці комутаційного 
обладнання або МПДЗК. 

Кількість спостережень повинна обиратися під час проведення вимірювання так, щоб 
забезпечувати абсолютну точність вимірювання і отриманого результату. При цьому, 
обрана кількість спостережень повинна відповідати вимогам: 

1. виконання критерію Лапласа для придатності обчислень, що базуються на 
нормальному розподіленні; 

2. не використовує перевищення співвідношенням тестових сеансів 1 до 1000. 
В роботі сформульовані основні принципи побудови мереж передачі даних для 

надання VPN і Інтернет послуг та описано архітектуру, параметри і властивості таких 
мереж. Запропоновано структуру мережі та ієрархію вузлів і обладнання, для якої описано 
схему організації послуги доступу до мережі Інтернет в умовах автоматичного 
конфігурування та ідентифікації абонентського обладнання. 

Встановлено, що мережі передачі даних, що надають послуги високошвидкісного 
доступу до мережі Інтернет та послуги по створенню приватних віртуальних мереж можуть 
будуватися на основі концепції Metro Ethernet. Дворівневий принцип побудови дозволяє 
використовувати мінімальну номенклатуру мережевих пристроїв при забезпеченні високої 
надійності. Запропоноване рішення дозволяє автоматично конфігурувати та ідентифікувати 
абонентське обладнання, що мінімізує можливі шахрайські дії та підвищує продуктивність 
праці обслуговуючого персоналу. Показані точки мережі, де можуть бути застосовані 
обмеження швидкості доступу до різних сегментів мережі Інтернет, тобто управління 
профілями користувачів у відповідності до політики та вимог тарифних планів. 

В роботі здійснена класифікація Ethernet мереж. Встановлена істотна відмінність 
Ethernet мереж масштабом з велике місто (Metro Ethernet) від Ethernet мереж 
операторського класу (Carrier Ethernet). Визначено вимоги до опису послуг і інтерфейсів 
Carrier Metro Ethernet мереж. Показані технології та способи побудови МСМ на базі Carrier 
Metro Ethernet, а також способи і механізми підтримки різних класів обслуговування, 
розширення адресного простору VLAN, інкапсуляції Q-in-Q і MAC-in-MAC для ізоляції 
трафіку і підвищення мережевої безпеки. Встановлено, що: а) МСМ передачі даних 
операторського класу можуть будуватися на основі концепції Metro Ethernet з розширенням 
до рівня Carrier Metro Ethernet; б) Ethernet-кадри в мережах Carrier Metro Ethernet можуть 
передаватися через різні транспортні середовища (не обов'язково Ethernet), інкапсулюючись 
в «локальні» транспортні пакети, але якість їх передачі повинна відповідати заявленим; в) 
опис мереж Carrier Metro Ethernet можливий на базі моделі Ethernet-послуг. Послуги 
описуються набором атрибутів, кожен з яких, в свою чергу, характеризується набором 
параметрів, які можна визначити чисельно. Це дозволяє сформулювати набір вимог до 
каналу передачі даних, в формі, не залежною як від конкретного сервісу, так і від 
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транспортного середовища, в якому організований канал її передачі; г) за допомогою 
комбінування існуючих технологій можлива побудова надійних, масштабованих, 
захищених Ethernet мереж операторського класу з параметрами якості обслуговування 
співрозмірними з мережами комутації каналів. 

На основі 
аналізу різних 
технологій 
транспортних мереж, 
які здатні забезпечити 
необхідну швидкість 
передачі, задані 
параметри якості 
обслуговування, 
надійність і 
керованість 
операторського класу 
представлена 
перспективна схема 
єдиної 
загальнонаціональної 
IP/MPLS мережі (рис. 
14), яка відіграє 
важливу роль в об'єднанні провідних і бездротових мереж, включаючи мобільні мережі за 
технологіями 2G-5G. 

Трафік даних, голосовий трафік, трафік сигналізації, моніторингу, управління і 
мультимедійний трафік на основі протоколу IP (IMS - IP Multimedia Subsystem) може бути 
транспортований за допомогою уніфікованої єдиної «загальнонаціональної IP MPLS 
мережі». 

Традиційний TDM трафік мереж 2G / 2,5G при цьому може передаватися з 
використанням таких механізмів як неструктурована передача TDM-трафіку. Для надійного 
транспортування TDM трафіку в пакетних мережах, елементи МСМ повинні бути 
обладнанні системами синхронізації, для чого можна використовувати результати отримані 
в [7, 8, 9] 

Побудова транспортних мереж на базі технології Ethernet є перспективним 
напрямком. В даний час найвища швидкість Ethernet вже досягла 100 Гбіт/с, що є цілком 
достатнім для мобільних мереж за технологіями 4G і 5G. Вже сьогодні, доступні швидкості 
передачі даних 40 Гбіт/с, 100 Гбіт/с та почалися роботи по стандартизації наступного 
інтерфейсу зі швидкістю 400 Гбіт/с. Цей факт підтверджує, що транспортні мережі на базі 
технології Ethernet будуть найбільш ефективним способом організації транспортних мереж 
і є тим базисом підвищення якості широкого спектру телекомунікаційних послуг. 

Розроблені практичні рекомендації та проект концепції завершують розв’язання 
науково-прикладної проблеми дисертаційної роботи та досягнення мети дослідження. 

 
 

Рис. 14. Уніфікована єдина транспортна мережа і мережа 
ядра в оточенні систем 2G, 2,5G, 3G и 4G 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 
У дисертації згідно до поставленої мети, на основі теоретичних досліджень 

розв’язана важлива науково-технічна проблема, а саме розроблена Методологія підвищення 
ефективності надання телекомунікаційних послуг в мультисервісних мережах на базі 
технологій мереж передачі даних (Інтернет), що забезпечує зменшення витрат на побудову 
інфраструктури мереж та обслуговування абонентів з одночасним підвищенням якості 
надання телекомунікаційних послуг. Отримані в даній дисертаційній роботі результати 
мають вагоме значення й можуть бути використані як для модернізації існуючих мереж 
зв’язку, так і для створення мультисервісних мереж зв’язку для надання всього спектру 
сучасних телекомунікаційних послуг з високим рівнем ефективності. 

У процесі теоретичних і експериментальних досліджень у дисертаційній роботі 
отримані наступні наукові-практичні результати: 

1. В роботі досліджені умови та фактори, що впливають на побудову та надання 
телекомунікаційних послуг мультисервісними мережами. Встановлено, що основою для 
надання телекомунікаційних послуг користувачам є мультисервісні мережі, включаючи 
глобальну мережу Інтернет, які базуються на стеку протоколів TCP/IP. Встановлено, що 
сучасні мультисервісні мережі для надання всього спектру телекомунікаційних послуг 
необхідно будувати за ієрархічним принципом з використанням технологій локальних 
мереж, таких як Ethernet та протоколах міжмережевої взаємодії в пакетних мережах, а саме 
– протокол ІР. 

2. Проведений аналіз існуючих наукових підходів до підвищення ефективності 
надання телекомунікаційних послуг в мультисервісних мережах дозволив сформулювати 
наступне твердження: для аналізу показників якості обслуговування і ймовірнісно-часових 
характеристик необхідно застосовувати аналітичні і імітаційні методи математичного 
моделювання мереж доступу та інших, пов'язаних з нею рівнів ієрархії мультисервісної 
мережі. При розробці моделей мультисервісних мереж доцільно застосовувати метод 
декомпозиції, тобто розбиття завдання аналізу або синтезу складної мережі на підзадачі 
меншої складності і розмірності, що стосовно до об'єкта дослідження означає роздільне 
моделювання ієрархічних рівнів, виділених в структурно-функціональній моделі, а в ряді 
випадків - і роздільний аналіз фаз обслуговування трафіку в досліджуваних сегментах 
мультисервісних мереж. 

3. Розроблено загальні принципи надання телекомунікаційних послуг в 
мультисервісних мережах на базі технологій мереж передачі даних (Інтернет). 
Сформульовані вимоги до переліку основних послуг, які повинні підтримувати сучасні 
мультисервісні мережі. 

Ефективність надання послуг доцільно оцінювати за такими факторами: 
технологічний, операційний, соціально-економічний та безпековий. Системний аналіз з 
узгодженням всіх чотирьох факторів дозволить отримати синергетичний ефект з 
одночасним підвищенням якості послуг. Ефективність мультисервісних мереж доцільно 
оцінювати за двома групами факторів які пов'язані: з функціонуванням термінального 
обладнання, особливостями застосовуваних кодеків, процесами пакетизації/депакетізаціі, 
ймовірносно-часовими характеристиками апаратно-програмних засобів площини послуг та 
іншими факторами, не пов'язаними безпосередньо з процесами передачі кадрів через 
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мультисервісні мережі; процесами передачі кадрів (пакетів) через всі рівні моделі мережевої 
інфраструктури. 

4. Удосконалено узагальнену модель мультисервісної мережі для надання 
телекомунікаційних послуг на базі технологій пакетних мереж, яка на відміну від існуючих 
враховує рівень сервісутворюючих систем, що дозволило враховувати/порівнювати 
мінімально необхідно достатню швидкість передачі каналів мультисервісних мереж на 
різних рівнях ієрархії відповідно до встановлених норм якості обслуговування. 
Встановлено, що ефективність використання мультисервісних мереж залежить від 
параметрів внутрішньомережевого тяготіння, та може заощадити до 46% ресурсів 
зовнішньомережевого трафіку за рахунок введення системи розподілу контенту. 

5. Розроблено Методику інтегральної оцінки характеристик ефективності 
надання послуг мультисервісними мережами, яка враховує: показники доступності по 
площі зони покриття та по населенню; питомий показник проникнення мережі; мінімальні, 
середні і пікові значення швидкостей доступу до мультисервісних мереж, які формуються 
виходячи з потенційно досяжних і реально отриманих значень. 

Запропонована оцінка характеристик ефективності надання телекомунікаційних 
послуг мультисервісними мережами характеризує ступінь наближення джерел 
телекомунікаційних послуг до кінцевих споживачів. Встановлено, що значення коефіцієнтів 
тяжіння не може перевищувати одиницю, тобто канали доступу в міжнародний сегмент 
мультисервісної мережі не можуть перевищувати суму швидкості доступу кінцевих 
клієнтів. 

6. Удосконалено Методику вимірювання параметрів ефективності 
телекомунікаційних послуг в мультисервісних мережах, яка дозволяє вимірювати та 
оцінювати параметри мереж доступу і параметри внутрішньомережевого та міжмережевого 
рівнів. Це дозволить втричі збільшити точність та інформативність вимірювань параметрів 
якості обслуговування, адже виміри проводяться не в одній, а в трьох точках мережі. 

7. Розроблено Методику розрахунку та побудови пасивних оптичних сегментів 
мультисервісних мереж на базі моделі пасивних оптичних сплітерів. Методика включає в 
себе аналітичний розв’язок задачі балансування гілок пасивних оптичних мереж. На 
практиці це забезпечить максимально наблизитись до теоретичних значень, що закладені в 
технології PON, а саме до 25% збільшити рівень автоматизації проектування, та зменшити 
до 10дБ динамічний діапазон систем автоматичного регулювання рівня. 

Розроблені математичні моделі пасивних оптичних мереж з найбільш складними 
топологіями, а саме: «чиста шина»; «шина з розгалудженнями»; «шина з 
відгалудженнями», для яких на базі аналітичного рішення виведені рекурентні 
співвідношення та здійснено перехід до технологічно досяжного методу розв’язку задачі 
балансування гілок пасивних оптичних мереж. 

8. Розроблено методику оцінки ефективності телекомунікаційних послуг в 
мультисервісних мережах, яка враховує критерій технологічної та техніко-економічної 
ефективності на прикладах синтезу та аналізу оптичних, проводових та силових 
широкосмугових мереж. Суть методики полягає в знаходженні точного аналітичного чи 
наближеного рішення, відносно якого оцінюються технологічно досяжні та існуючі 
інженерні методи по критеріям технологічної та техніко-економічної ефективності. Так для 
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мереж PON встановлено, що технологічно досяжний метод дозволяє підвищити показник 
технологічної ефективності на 4,7 - 39% в залежності від схеми розгортання мережі. 

9. Розроблено Метод оцінки ефективності телекомунікаційних послуг в 
мультисервісних мережах, який дозволяє здійснювати синтез і оптимізацію мереж з 
різними технологіями доступу. Встановлено, що при синтезі різних рівнів мультисервісних 
мереж, необхідно застосовувати методи теорії цілочисленної оптимізації з вибором в якості 
цільової функції техніко-економічного функціоналу приведених витрат і з використанням в 
якості обмежень показників якості обслуговування, ймовірнісно-часових характеристик та 
показників надійності мережевих структур. 

10. Проведено верифікацію Методології підвищення ефективності надання 
телекомунікаційних послуг в мультисервісних мережах України на прикладі київської філії 
ПАТ Укртелеком. 

Встановлено, що технологічно досяжний метод побудови оптичних мереж дозволяє 
підвищити показник технологічної ефективності на 4,7 - 39% в залежності від схеми 
розгортання мережі. 

Для способів побудови проводових мереж встановлено: в більшості випадків всі 
запропоновані і практично реалізовані способи дають економію від 6% до 16% за 
загальними витратами і від 9% до 31% за капітальними витратами; в ряді випадків, 
запропоновані способи дають негативне значення економії, що підтверджує необхідність 
раціонального підходу до вибору конкретного способу в конкретних умовах; порівняння 
приведених витрат показує, що у всіх випадках всі запропоновані і практично реалізовані 
способи дають економію від 27% до 41% за загальними приведеними витратами і від 77% 
до 82% за капітальними приведеними витратами. 

Паралельне розгортання BPL мереж доступу і NPL-AMR мереж дозволяє отримати 
економічно оптимальне рішення від синергії зусиль операторів телекомунікацій та 
енергорозподільчих компаній. 

11. Розроблені Принципи побудови мультисервісних мереж в Україні, які 
базуються на п’ятирівневій архітектурі на загальнонаціональному рівні та дворівневій на 
регіональному рівні. Сформульовані основні принципи побудови мультисервісних мереж 
та запропоновано структуру мережі з ієрархією вузлів й обладнання, для якої описано схему 
організації послуги доступу до мережі Інтернет в умовах автоматичного конфігурування та 
ідентифікації абонентського обладнання. Встановлено, що мережі передачі даних, що 
надають послуги високошвидкісного доступу до мережі Інтернет та послуги по створенню 
приватних віртуальних мереж можуть будуватися на основі концепції Metro Ethernet. 
Дворівневий принцип побудови мережі дозволяє використовувати мінімальну 
номенклатуру мережевих пристроїв при забезпеченні високої її надійності. 

12. Розроблено рекомендації до Концепції побудови уніфікованої єдиної 
транспортної мережі і мережі ядра для систем і мереж 2G, 2,5G, 3G, 4G та 5G на базі 
технологій Metro Ethernet операторського класу та IP/MPLS для передачі як синхронного, 
так і асинхронного трафіку. Вона дозволяє отримати простий перехід та міграцію від мереж 
з комутацією каналів до мереж з комутацією пакетів, вартість яких у 5 разів менша. 

Виходячи з отриманих в дисертаційній роботі на тему «Методологія підвищення 
ефективності надання телекомунікаційних послуг в мультисервісних мережах» нових 
наукових і практичних результатів, сукупності публікацій у фахових виданнях України та 
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закордоном, реалізації та апробації мета дисертаційної роботи досягнута, науково-
прикладна проблема вирішена. 
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Недашківський О.Л. Методологія підвищення ефективності надання 

телекомунікаційних послуг в мультисервісних мережах. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 

05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі – Державний університет телекомунікацій, 
Київ, 2018 р. 

Робота присвячена розробленню науково-методологічних основ побудови 
мультисервісних мереж для підвищення ефективності надання телекомунікаційних послуг 
в цих мережах на базі технологій пакетних мереж,що забезпечує зменшення витрат на 
побудову інфраструктури мереж та обслуговування абонентів з одночасним підвищенням 
якості надання телекомунікаційних послуг для підвищення якості планування та прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень. 

В роботі розширені основи теорії й практики надання телекомунікаційних послуг в 
мультисервісних мережах на базі технологій мереж передачі даних (Інтернет). 
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Розроблені методики, алгоритми і принципи будівництва мультисервісних мереж з 
використанням оптичних, проводових та гібридних технологій. Розроблено Метод оцінки 
ефективності телекомунікаційних послуг в мультисервісних мережах, який дозволяє 
здійснювати синтез і оптимізацію мереж з різними технологіями доступу. Встановлено, що 
при синтезі мереж доступу і інших, пов'язаних з нею рівнів мультисервісних мереж, 
необхідно застосовувати методи теорії цілочисленної оптимізації з вибором в якості 
цільової функції техніко-економічного функціоналу приведених витрат і з використанням в 
якості обмежень показників якості обслуговування, ймовірнісно-часових характеристик і 
показників надійності мережевих структур. 

Що в цілому формує Методологію підвищення ефективності надання 
телекомунікаційних послуг в мультисервісних мережах. 

Зазначене формує необхідність обґрунтування концепції побудови мультисервісних 
мереж в Україні на базі принципів, які базуються на п’ятирівневій архітектурі на 
загальнонаціональному рівні та дворівневій на регіональному рівні. В роботі сформульовані 
основні принципи побудови мультисервісних мереж та запропоновано структуру мережі з 
ієрархією вузлів й обладнання, для якої докладно описано схему організації послуги 
доступу до мережі Інтернет в умовах автоматичного конфігурування та ідентифікації 
абонентського обладнання. Встановлено, що мережі передачі даних, що надають послуги 
високошвидкісного доступу до мережі Інтернет та послуги по створенню приватних 
віртуальних мереж можуть будуватися на основі концепції Metro Ethernet. Дворівневий 
принцип побудови дозволяє використовувати мінімальну номенклатуру мережевих 
пристроїв при забезпеченні високої надійності. 

Ключові слова: телекомунікаційна послуга, мультисервісна мережа, пасивна 
оптична мережа, ефективність, сервісутворююче обладнання, контент, Інтернет, пасивний 
оптичний сплітер, технологічна ефективність, Metro Ethernet. 
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Недашковский А.Л. Методология повышения эффективности предоставления 
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университет телекоммуникаций, Киев, 2018 год. 

Работа посвящена разработке научно-методологических основ построения 
мультисервисных сетей для повышения эффективности предоставления 
телекоммуникационных услуг в этих сетях на базе технологий пакетных сетей, которые 
обеспечивают уменьшение затрат на построение инфраструктуры сетей и обслуживания 
абонентов с одновременным повышением качества предоставления 
телекоммуникационных услуг для повышения качества планирования и принятия 
обоснованных управленческих решений. 

В работе расширены основы теории и практики предоставления 
телекоммуникационных услуг в мультисервисных сетях на базе технологий сетей передачи 
данных (Интернет). Приведена модель мультисервисной сети для предоставления 
телекоммуникационных услуг на базе технологий пакетных сетей, которая в отличие от 
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существующих учитывает уровень сервисобразующих систем, позволяет 
учитывать/сравнивать минимально необходимую достаточную скорость передачи каналов 
мультисервисных сетей на различных уровнях иерархии в соответствии с установленными 
нормами качества обслуживания Показано, что эффективность использования 
мультисервисных сетей зависит от параметров внутрисетевого тяготения, и может 
сэкономить до 46% ресурсов внешнесетевого трафика за счет введения системы 
распределения контента. 

Разработаны принципы построения мультисервисных сетей, основанные на 
пятиуровневой архитектуре на общенациональном уровне и двухуровневой на 
региональном уровне. Сформулированы основные принципы построения 
мультисервисных сетей и предложена структура сети с иерархией узлов и оборудования, 
для которой подробно описана схема организации услуги доступа к сети Интернет в 
условиях автоматического конфигурирования и идентификации абонентского 
оборудования. Установлено, что сети передачи данных, предоставляющие услуги 
высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуги по созданию частных виртуальных 
сетей могут строиться на основе концепции Metro Ethernet. Двухуровневый принцип 
построения позволяет использовать минимальную номенклатуру сетевых устройств при 
обеспечении высокой надежности. 

Описана методика интегральной оценки характеристик эффективности 
предоставления услуг мультисервисной сети, которая учитывает: показатели доступности 
по площади зоны покрытия и по населению; удельный показатель проникновения сети; 
минимальные, средние и пиковые значения скоростей доступа к мультисервисным сетям, 
которые формируются исходя из потенциально достижимых и реально полученных 
значений. 

Разработанные методики, алгоритмы и принципы строительства мультисервисных 
сетей с использованием оптических, проводных и гибридных технологий. Разработан 
метод оценки эффективности телекоммуникационных услуг в мультисервисных сетях, 
который позволяет осуществлять синтез и оптимизацию сетей с различными технологиями 
доступа. Установлено, что при синтезе сетей доступа и других, связанных с ней уровней 
мультисервисных сетей, необходимо применять методы теории целочисленной 
оптимизации с выбором в качестве целевой функции технико-экономического 
функционала приведенных затрат и с использованием в качестве ограничений показателей 
качества обслуживания, вероятностно-временных характеристик и показателей надежности 
сетевых структур. 

Что в целом формирует Методологию повышения эффективности предоставления 
телекоммуникационных услуг в мультисервисных сетях. 

 
Ключевые слова: телекоммуникационная услуга, мультисервисная сеть, пассивная 
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пассивный оптический сплиттер, технологическая эффективность, Metro Ethernet. 
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ANNOTATІON 
 

Nedashkivskiy O. Methodology of increasing the efficiency of providing 
telecommunication services in multi-service networks. - Manuscript. 

The thesis for the degree of doctor of technical sciences, specialty 05.12.02 - 
Telecommunication systems and networks - State University of Telecommunications, Kyiv, 2018. 

The work is devoted to the development of scientific and methodological foundations for 
building multiservice networks to improve the efficiency of providing telecommunications services 
in these networks based on packet network technologies, reducing the costs of building network 
infrastructure and serving subscribers while improving the quality of telecommunications services 
to improve the quality of planning and making sound management decisions. 

In the work the expanded bases of the theory and practice of granting of telecommunication 
services in multiservice networks on the basis of packet network technologies of data transmission 
(the Internet). 

The developed methods, algorithms and principles of construction of multiservice networks 
using optical, wire and hybrid technologies. A method for assessing the effectiveness of 
telecommunications services in multiservice networks has been developed, which allows the 
synthesis and optimization of networks with various access technologies. It is established that in the 
synthesis of access networks and other levels of multiservice networks connected with it, it is 
necessary to apply methods of the theory of integer optimization with the choice of the cost-benefit 
functional of the resulted costs as an objective function and using quality of service indicators, 
probability-time characteristics and reliability indicators of network structures. 

All of thuth, in general, forms the Methodology of increasing the efficiency of providing 
telecommunication services in multiservice networks. 

This creates the need to justify the concept of building multi-service networks in Ukraine on 
the basis of principles based on the five-level architecture at the national level and the two-level 
architecture at the regional level. The paper formulates the basic principles of building multi-service 
networks and suggests a network structure with a hierarchy of nodes and equipment, for which the 
scheme of the organization of the Internet access service in the conditions of automatic 
configuration and identification of user equipment is described in detail. It is established that data 
transmission networks providing high-speed Internet access services and services for creating 
private virtual networks can be built on the basis of the Metro Ethernet concept. The two-level 
construction principle allows to use the minimal nomenclature of network devices at maintenance 
of high reliability. 

Keywords: telecommunication service, multiservice network, passive optical network, 
efficiency, service node equipment, content, Internet, passive optical splitter, technological 
efficiency, MetroEthernet. 
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