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РЕФЕРАТ 

 

Текстова частина магісте нрської роботи: 84 сторінки, 42 рисунка, 3 таблиці, 20 

джерел. 

ІоТ, М2М, 4G, 5G, LTE, MACHINEн-TO-MACHINE, ІНТЕРНЕнТ РЕЧІ, 

ВІРТУАЛ нЬНА МЕРЕЖА, NB-IoT, LPWN, РАДІОРЕ нСУРС, WI-FI DIRECT. 

Об’єкт дослідж нення – процес надання сервісі нв ІоТ в мережах мобільн ного 

зв’язку 4G. 

Предмет дослідж нення – розподінл ресурсі нв мережі 4G/5G для надання 

сервісі нв ІоТ. 

Мета роботи – дослідж нення особлив ностей надання сервісі нв ІоТ на базі 

мобільн ної мережі стандар нту 4G/5G та розподі нлу ресурсі нв мережі для забезпе нчення 

відповіндної якості обслуго нвування М2М/ІоТ трафіку. 

Методи дослідж нення. У роботі викорис нтані методи теорії інформа нції, 

математничні методи системн ного аналізу, теорії ймовірн ності і математ ничної 

статист ники. 

В роботі проведе нно огляд загальн них принцип нів ІоТ та аналіз можливо нстей 

надання сервісі нв ІоТ мережамни мобільн ного зв’язку. Дослідж нено особлив ності 

мультиснервісного трафіку з урахува ннням повідомнлень, які генерую нться ІоТ 

пристро нями. Виділен но завданн ня обслуго нвування ІоТ-трафіку в безпров нодових 

мережах зв’язку та описано переваг ни викорис нтання мереж 4G/5G. Предстанвлено 

аналіти нчну модель для дослідж нення ймовірн носно-часових характе нристик обробки 

трафіку NB-IoT при наявнос нті конкуру нючого трафіку LTE. Предстанвлені можливі 

стратегнії спільно нго викорис нтання ресурсі нв мультимнедійними даними і даними, 

отриманними від сенсорі нв, в гібридн ній безпровнодовій мережі LTE/NB-IoT. 

Проведенно порівнянння стратег ній та надано рекомен ндації щодо вибору оптимал ньної 

стратегнії. Проаналнізовано процес розподі нлу частотн но-часових ресурсі нв мережі LTE 

між UE та M2M/ІоТ та запропо нновано викорис нтання техноло нгії WI-FI direct для 

збільшу нється зона покриттня базової станції. Приведе нно результ нати моделюв нання, 

які доводят нь ефектив нність даного рішення.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Концепц нія "Інтернет речей" (Internet of Things, IoT) - 

одне з найбільнш обговор нюваних напрямкнів розвитк ну телекомнунікаційних мереж та 

інформанційних систем. Телеком нунікаційна мережа повинна розвивантися так, щоб 

забезпенчувалися всі необхіднні умови для практичнного застосу нвання концепц нії 

"Інтернету речей". Нині IoT вже відноси нться до мільярд нів фізични нх пристро нїв по 

всьому світу, які підключнені до Інтерне нту, аналізу нють та обробля нють величезнну 

кількіснть даних. Передбанчається, що в майбутн ньому Інтерне нт речі стануть 

активни нми учасникнами бізнесу, інформанційних і соціальнних процесінв, де вони 

зможуть взаємод ніяти між собою, обмінююнчись інформанцією про навколиншнє 

середов нище, не вимагаю нчи при цьому втручан ння людини. Завдяки процесо нрам і 

бездрот новим мережам в частину IoT можна перетво нрити що завгодн но - від 

таблетк ни до літака. Це додає рівень цифровонго інтелекнту пристроням, які в іншому 

випадку були б неактив нними, дозволянючи їм спілкув натися без участі людини і 

злиття цифрови нх і фізични нх світів. 

Швидке зростан ння як обсягів, так і кількоснті типів даних, які повинні 

підтримнуватися в майбутн ніх додатканх IoT є однією з ключови нх особливностей 

еволюці нї мобільн них мереж зв'язку від 4G + до 5G. У зв'язку з цим постачанльникам 

послуг IoT необхід нно забезпенчувати масові передачні мультимнедійних даних 

спільно з повідомнленнями машинно нго типу. Необхіднність одночаснної підтримнки 

декільк нох категор ній трафіку тягне неоднорнідність мереж 5G. Для подібнонго 

випадку запропоннований режим внутрипнолосного розгорт нання технолонгії Narrow-

Band IoT (NB-IoT), стандарнтизованої 3GPP. 

Об'єктом дослідж нення є процес надання сервісінв ІоТ в мережах мобільн ного 

зв’язку 4G. 

Предметом дослідж нення є розподінл ресурсінв мережі 4G/5G для надання 

сервісі нв ІоТ. 



Метою магістенрської роботи дослідж нення особлив ностей надання сервісінв 

ІоТ на базі мобільн ної мережі стандар нту 4G/5G та розподі нлу ресурсінв мережі для 

забезпенчення відпові ндної якості обслуго нвування М2М/ІоТ трафіку. 

Методи дослідж нення. Для вирішенння поставлненої мети у роботі 

викорис нтані методи теорії інформанції, математ ничні методи системнного аналізу, 

теорії ймовірн ності і математничної статистники. 

Джерела дослідження: 

- https://habr.com/ru/company/unet/blog/336936/; 

- https://thingstream.io/connectivity-5g-iot-panacea/; 

- https://www.qualcomm.com/invention/5g/internet-of-things; 

- https://www.sdxcentral.com/articles/news/5g-is-no-panacea-for-iot/2019/11/. 

Наукова новизна одержаних результатів. Описани нй метод управлі нння 

інформанційними потокамни та розподі нлу частотн но-часових ресурсі нв гетерог ненної 

мережі 4G/5G, який врахову нє пріоріт нет ІоТ трафіку, надає змогу забезпе нчити 

потрібнний рівень якості обслуго нвування. 

Практичне значення одержаних результатів.  Викориснтання розглян нутих 

методів оптималньного розподінлу мережевних ресурсі нв дозволянє провайд нерам 

мобільн ного зв’язку підвищи нти ефектив нність плануванння, адмініснтрування та 

функціо ннування мереж 4G/5G, врахову нючи зростаюнчий рівень М2М/ІоТ трафіку. 

Апробація результнатів. Основні положенння і результнати магістенрської 

роботи доповіднались і обговор нювались на 2-х науково н-практичних конференнціях. 

За матеріалами магістерської кваліфікаційної роботи опубліковано 1 наукову 

статтю. 

 

 

https://habr.com/ru/company/unet/blog/336936/
https://thingstream.io/connectivity-5g-iot-panacea/
https://www.qualcomm.com/invention/5g/internet-of-things
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1 ДОСЛІДЖЕнННЯ КОНЦЕПЦІ нЇ ІНТЕРНЕТ нУ РЕЧЕЙ ТА 

МОЖЛИВОС нТЕЙ ЇЇ ВИКОРИСТнАННЯ 

 

1.1  Інтернет речей. Визначен ння основних понять 

 

В останні роки в області ІКТ утворивс ня новий напрямок розвитку 

технолог ній, що отримали назву Інтернет ну речей або IoT (Internet of Thimgs). 

Рекоменд нація МСЕ-Т Y.2060 «Огляд інтернет ну речей» (06/2012) визначає 

«Інтернет речей» (Internet of things (IoT)) наступни нм чином: «Глобальна 

інфрастр нуктура для інформац нійного суспільснтва, яка забезпеч нує можливіснть 

надання більш складних послуг шляхом з'єднання один з одним (фізичних і 

віртуальнних) речей на основі існуючих і тих, що розвиваю нться функціоннально 

сумісних інформац нійно-комунікаційних технолог ній. Завдяки залученнню 

можливос нтей ідентифі нкації, збору, обробки і передачі даних, в інтернет ні речей 

забезпечнується найбільш ефективн не використ нання речей для надання послуг для 

всіх типів додатків при одночасн ному виконанн ні вимог безпеки і недоторкнанності 

приватно нго життя. У широкому сенсі інтернет речей можна сприйматни як 

концепці ню, що має технолог нічні та соціальнні наслідки н». 

      Ідея зв’язку речей не є новою. У 1926 Нікола Тесла в інтерв'ю для 

журналу «Collier's» сказав, що в майбутнь ному радіо буде перетвор нено в «великий 

мозок», всі речі стануть частиною єдиного цілого, а інструменнти, завдяки яким це 

стане можливим, будуть легко поміщати нся в кишені. 

У 1990 випускни нк MIT, один з батьків протокол ну TCP/IP, Джон Ромки 

створив першу в світі інтернет н-річ. Він підключи нв до мережі свій тостер. 

Сам термін «Інтернет речей» (Internet of Things) був запропон нований 

Кевіном Ештоном в 1999 році. В цьому ж році був створени нй Центр автоматинчної 

ідентифі нкації (Auto-ID Center), що займаєтьнся радіочаснтотною ідентифінкацією 

(RFID) і сенсорни нми технолог ніями, завдяки якому ця концепці ня і отримала 

широке поширенн ня. 
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У 2008-2009 відбувся перехід від «Інтернету людей» до «Інтернету речей», 

тобто кількістнь підключенних до мережі предметі нв перевищи нло кількістнь людей. 

До 2015 року кількістнь підключе нних пристроїнв досягне 25 мільярді нв, а до 2020 

року - 50 мільярді нв. Таким чином, в даний час відбуває нться еволюцій нний перехід 

від «Інтернету людей» до «Інтернету речей», IoT (Internet of Things). 

    Більш коротко можно дати наступне визначен ння: 

    Інтернет речей (Internet of Things, скороченно IoT) - це глобальнна мережа 

підключенних до Інтернет ну фізичних пристрої нв - «речей», оснащени нх сенсорамни, 

датчикам ни і пристроя нми передачі інформац нії. Ці пристрої об'єднані за допомогоню 

підключенння до центрів контролю, управлін ння і обробки інформацнії. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – часова шкала зміни кількост ні людей та пристроїнв, які 

підключенні до інтернет ну 

 

Ключові поняття IoT. 

 «Пристрої IoT»: входять в систему інтернетну речей і представнляють будь-

які автономн ні пристрої, підключе нні до інтернет ну, якими можна управлятни 

дистанці нйно. 
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«Екосистема IoT»: включає всі компонен нти, які дозволяю нть бізнесу, урядів і 

користув начам приєднувнати свої пристрої IoT, включаючни пульти управлін ння, 

панелі інструменнтів, мережі, шлюзи, аналітикну, зберіган ння даних і безпеку. 

«Фізичний рівень»: представнляє апаратне забезпеч нення, яке 

використ новується в IoT-пристроях, включаючни сенсори та мережеве обладнан ння. 

Відповіднає за передачу даних, зібраних у фізичномну шарі, до різних пристроїнв.  

«Рівень додатки»: включає протоколни і інтерфей нси, які використновують 

пристрої для ідентифі нкації та зв'язку між собою. 

«Пульти управлін ння»: дозволяюнть людям використ новувати IoT-пристрої, 

з'єднуючись з ними і контролю нючи їх за допомогоню панелі інструменнтів - 

наприкланд, за допомого ню мобільни нх додатків. До пультів управлін ння відносят нься 

смартфон ни, планшети, ПК, розумні годинник, телевізонри і нетрадиц нійні пульти. 

«Панелі інструменнтів»: забезпеч нують відображнення інформацнії про 

екосистенму IoT для користув начів, дозволяюнчи нею керувати (як правило, 

віддаленно). 

«Аналітичний фактор»: представнляє програмн ні системи, які аналізую нть дані, 

отримані від IoT-пристроїв. Аналітикна використновується у великій кількостні 

сценарії нв - наприкланд, для прогнозунвання технічно нго обслуговнування. 

Щоб стати "річчю", будь-який девайс повинен відповіднати певним 

критерія нм: 

1. Він повинен посилати деякі сенсорні дані, наприкланд, тиск, температ нура 

або вологіст нь. 

2. Він повинен мати унікальнний ідентифі нкатор, щоб його можна було 

ідентифі нкувати при спілкуваннні. 

3. Він повинен бути здатний обмінювантися інформац нією з подібнимни собі 

гаджетам ни, а також мати доступ до провіднонго інтернет ну і Wi-Fi.   

Концепція Інтернет ну речей включає в себе чотири види мереж, їх можна 

класифікнувати за масштабо нм використнання: 

1. BAN (body area network) – мережа рівня людини. Такі предмети як: 

слуховий апарат, зубна щітка, окуляри доповненної реальнос нті і т.д. 
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2. LAN (local area network) –мережа рівня будинка. Приватни нм 

прикладо нм цієї мережі є концепці ня «Розумного будинку». 

3.  WAN (wideareanetwork) -мережа рівня  района міста. Це велосипенди, 

автомобі нлі, автобуси, підключенні до інтернетну. 

4. VWAN (verywideareanetwork) -мережа рівня  держави або рівня 

планети. Це всякого роду державні послуги. 

Іншими словами, Інтернет речей можна розгляда нти як мережу мереж, в якій 

невеликі малозв’язні мережі утворюют нь більші. 

 

 

Рисунок 1.2 - Види мереж 

 

1.2 Архітектура Інтернет ну речей 

 

Стандартизація - це важливий момент будь-якої області. На даний момент 

існує дуже багато видів архітектнурних рішень, але типовий (основний) не існує, 

так як перші спроби стандарт низувати дану область були зроблені всього 5 років 

тому, і даний процес ще не закінчив нся. Відсутні нсть загально нприйнятих стандарт нів 

призвело до створенн ня безлічі розрізненних систем, такі, як «розумний будинок» 

від різних компаній, що призводинть до ряду проблем: 

1. Створення надлишко нвої кількостні стандарт нів. 

2.  Надмірне регламен нтування найбільш простих об'єктів і процесів. 
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3. Велика кількіст нь організа нцій і стандарт нів призводинть до лобіюванння 

інтересі нв окремих компаній в збиток загальни нх завдань стандарт низації. 

4. Довгі терміни розробки стандарт нів призводя нть до їх морально нго старіння, 

так як вони не встигают нь за розвитко нм технолог ній, особливо на їх ранньому етапі. 

Існують різні види інтерпрентації архітектнури IoT. Так, Рекоменд нація МСЕ-Т 

Y.2060 пропонує чотирьох нрівневу модель IoT, яка приведен на на рис.1.3 

З неї очевидно, що роль телекомуннікаційної складово нї і радіочаснтотного 

спектру зосереджнений на рівні мережі. 

 

Рисунок 1.3 - Архітект нура Інтернет ну речей згідно з Рекоменд нацією МСЕ-Т 

Y.2060  

 

 У моделі IoT в інтерпрентації МСЕ-Т рівень пристрою складаєт нься як з 

самих кінцевих пристрої нв, так і з проміжни нх шлюзів. При цьому пристрої можуть 

бути здатні збирати і отримува нти інформацнію безпосер недньо з мережі зв'язку, а 

також непрямим чином, тобто за допомогоню можливос нтей шлюзу. В якості 

шлюзу виступаюнть точки доступу, з'єднані з кінцевим ни пристроянми з 

використ нанням різних проводов них і безпрово ндових технолог ній (таких як шина 
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локально нї мережі контроленрів (CAN), ZigBee, Bluetootнh, Wi-Fi і д.р.). При цьому 

шлюзи підключанються до рівня мережі з використнанням таких технолог ній як 

комутуємна телефонн на мережа загально нго користувнання, мережі стільникнового 

зв'язку, Ethernet, лінії DSL і т.д. Необхіднність шлюзу відзначенна при наявностні 

різноріднних пристроїнв або при здійсненнні конвертанції протоколнів передачі, 

наприкланд з ZigBee в LTE. 

Рівень мережі виконує дві базові завдання: організа нцію мереж і 

транспор нтування інформац нії. В рамках організа нції мережі надаютьсня відповіднні 

функції управлін ння мережеви нми з'єднаннями, такі як функції управлін ння 

доступом і ресурсом транспор нтування, управлін ння мобільні нстю або 

аутентиф нікація, авториза нція та облік. Транспорнтування інформацнії полягає у 

встановлненні самих сполук для транспорнтування інформац нії у вигляді даних, що 

відносят нься до послуг і додатків IoT, а також транспор нтування інформацнії 

контролю та управлін ння, що відносит нься до IoT. 

Рівень підтримкни послуг і підтримкни додатків надає можливос нті, які 

використ новуються додаткамни. Багато різноман нітних додатків можуть 

використ новувати загальні можливос нті підтримкни. До таких прикладі нв відносятнься 

спільне опрацюванння даних і управлін ння БД. Спеціалінзовані можливос нті 

підтримкни - це конкретн ні можливос нті, які призначенні для задоволенння потреб 

конкретн ної підмножинни додатків IoT. 

Рівень додатків складаєт нься з усіх додатків, взаємоді нючих з IoT-

пристроями. 

Рівень можливос нтей управлін ння охоплює традицій нні функції управлінння 

мережею, тобто управлін ння несправнностями, управлін ння конфігурнацією, 

управлін ння обліком, управлін ння показник нами роботи і управлін ння безпекою. 

В Рекоменд нації МСЕ-Т Y.2060 як приклади загальни нх можливоснтей 

управлін ння перерахо нвані: 

- управлін ння пристроя нми: приклади включают нь виявленння пристрої нв, 

аутентиф нікацію, дистанці нйну активаціню і деактиванцію пристроїнв, конфігурнацію, 
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діагност нику, оновленн ня прошивки і/або ПЗ, управлін ння робочим статусом 

пристрою; 

- управлін ння топологі нєю локально нї мережі: прикладо нм є управлінння 

конфігурнацією мережі; 

- управлін ння трафіком і перевант наженнями: наприкланд, виявленн ня умов 

перевантнаженості мережі і реалізац нія резервув нання ресурсів для термінов них і/або 

життєво важливих потоків трафіку. 

Рівень можливос нтей забезпечнення безпеки включає загальні можливос нті 

забезпечнення безпеки, які не залежать від додатків. В Рекоменд нації МСЕ-Т Y.2060 

приклади загальни нх можливоснтей забезпечнення безпеки включают нь: 

- на рівні програми: авториза нцію, аутентиф нікацію, захист конфіден нційності і 

цілісноснті даних програми, захист недоторкнанності приватно нго життя, аудит 

безпеки і антивіру нсний захист; 

- на рівні мережі: авториза нцію, аутентиф нікацію, конфіден нційність даних про 

використ нання та даних сигналіз нації, а також захист цілісноснті даних сигналіз нації; 

- на рівні пристрою: аутентиф нікацію, авториза нцію, перевірк ну цілісноснті 

пристрою, управлін ння доступом, захист конфіден нційності і цілісноснті даних. 

 Ще одна з найбільш загальни нх інтерпрентацій архітектнури IoT розробленна 

IoT World Forum (IWF) і показана на рис. 1.4. 

 Ключовим в цій архітект нурі є розбиття на ще більшу кількістнь 

відокремнлених рівнів, в рамках яких можливе визначен ння відокремнлених 

технолог ній і стандарт нів, між якими потрібна формаліз нація взаємоді нї. 

Рівень 1 утворюют нь фізичні пристрої та контроле нри, які можуть керувати 

кількома пристроя нми. Рівень 1 моделі IWF приблизнно відповіднає рівню пристрою 

в моделі МСЕ-Т. Як і в моделі МСЕ-Т, елементи на цьому рівні - не фізичні речі 

як такі, а пристрої, які взаємоді нють з фізичнимни речами, такі як сенсорні і 

виконавчні пристрої. Серед інших можливос нтей ці пристрої можуть здійснюв нати 

аналогов но-цифрове і цифро-аналогове перетвор нення, генераці ню даних, а також 

підтримунвати дистанці нйне опитуван ння і/або дистанці нйне керуванн ня. 
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Рисунок 1.4 -  Загальна архітект нура IoT в рамках IoT World Forum 

 

Рівень 2 моделі IWF приблизн но відповіднає рівню мережі в моделі МСЕ-Т. 

Основна відмінні нсть в тому, що модель IWF відносит нь шлюзи до рівня 2, в той 

час як в моделі МСЕ-Т вони відносятнься до розряду 1. Оскільки шлюз є 

мережеви нм пристроє нм і пристроє нм зв'язку, віднесенння його до рівня 2 на думку 

IWF доцільні нше. 

Необхідність в 3-му рівні виникає, тому що у багатьох впровадж нуваних 

системах IoT розподіл нена мережа датчиків може генеруванти великі обсяги даних. 

Наприкланд, нафтові родовища і нафтопер неробні заводи, що знаходят нься у 

відкрито нму морі, можуть генеруванти до терабайтна даних щодня. Літак може 

генеруванти кілька терабайт даних на годину. Замість того, щоб зберігатни всі ці 

дані постійно (або хоча б довгий час) в централі нзованому сховищі, доступно нму 

для додатків IoT, часто більш доцільно виконува нти більшу частину обробки даних 

якомога ближче до датчиків. Тому завданнянм рівня перифері нйних обчислен нь 

(Edge computin нg level) є перетвор нення мережеви нх потоків даних в інформацнію, 

придатну для зберіган ння і більш високорі нвневої обробки. Елементи обробки на 

цьому рівні можуть мати справу з великими обсягами даних і виконуванти операції 
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перетвор нення даних, в результа нті яких зберігатни доводитьнся вже набагато менший 

обсяг. 

На рівні 4, рівні накопиченння даних, дані, що надійшли з різних пристроїнв, 

профільт нровані і обробленні рівнем перифері нйних обчислен нь, поміщают нься в 

сховище, де будуть доступні для більш високих рівнів. 

Рівень накопиче нння даних вбирає велику кількіст нь даних і поміщає їх в 

сховище, практичнно не пристосо нвуючи до потреб конкретн них програм або груп 

додатків. З рівня перифері нйних обчислен нь в сховище може надходитни безліч 

різних видів даних в різних форматах і від різнорід нних оброблювначів. 

 Рівень 5, рівень абстракц нії даних, може агрегуванти і форматув нати такі дані 

способамни, які роблять доступ додатків більш керовани нм і ефективн ним. 

Рівень 6, рівень додатків, містить додатки будь-якого типу, що 

використ новують дані IoT на вході або керуючі IoT-пристроями. Як правило, 

додатки взаємоді нють з рівнем 5 і зі збереженними даними, тому їм не обов'язково 

функціоннувати на швидкостнях мережі. При цьому передбачнається також 

передбачнити спрощени нй режим роботи, який дозволит нь додаткам минути 

проміжні рівні і безпосер недньо взаємоді няти з рівнем 3 або навіть рівнем 2. 

Модель IWF не визначає жорстких вимог до додатків, вважаючи цей аспект 

таким, що виходить за рамки дискусії про модель IWT. 

Рівень 7, рівень взаємоді нї та процесу з'явився в результа нті визнання того, що 

IoT буде корисний лише тоді, коли з ним зможуть взаємодіняти люди. Цей рівень 

може включати кілька додатків і обмін даними і/або керуючою інформац нією по 

мережі Інтернет або корпорат нивній мережі. 

 

1.3 Сфери застосув нання ІоТ 

 

Глобальність IoT і прогноз в цифрах. 

Згідно з даними світовог но аналітичнної агенції Gartner, в 2017 році було 

використ нано пристрої нв IoT на суму близько 8,4 млрд.дол., Що на 31% більше в 
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порівняннні з 2016-м, а вже до 2020 року ця цифра, ймовірно, зросте до 20,4 

млрд.дол. 

Загальні витрати на кінцеві точки і послуги IoT в 2017 році досягли майже 2 

трлн.дол., причому дві третини з цих пристроїнв - в Китаї, Північні нй Америці та 

Західній Європі. Більше 8 млрд. З усіх пристроїнв - такі споживчі товари, як смарт-

телевізори і смарт-динаміки. 

Згідно зі статисти нчними даними, найбільш часто використ новуваними 

пристроя нми IoT для підприєм нств є інтелект нуальні електрич нні лічильни нки і 

комерцій нні камери відеоспо нстереження. 

За даними аналітичнної компанії IDC, в 2018 році світові витрати на IoT 

складуть 772,5 млрд.дол. При цьому, в IDC прогнозунють, що загальні витрати на 

IoT складуть 1 трлн.дол. в 2020 році і 1.1 трлн.дол. в 2021 році. 

За підрахун нками консалтиннгового агентствна McKinsey, до 2025 року обсяг 

IoT-ринку складе 6,2 трлн.дол., притому більшістнь експерті нв сходятьсня на тому, 

що зрештою IoT перетвор нить існуючий IТ-ландшафт. 

Консультанти IDC припусканють, що апаратне забезпечнення стане 

найбільшною технолог нічною категорі нєю, стартуючни з 2018 року: основні витрати 

підуть на модулі і датчики - більше 200 млрд.дол., з яких частина буде спрямованна 

на інфрастр нуктуру і безпеку. Послуги стануть другою за величино ню технолог нічної 

категорі нєю, за якою підуть програмн не забезпеч нення та можливос нті підключенння. 

Консалтингова компанія IDC виділяє три основні галузі, які, як очікуєтьнся, 

використ нують найбільшне на технолог нії IoT в 2019 році: виробничний комплекс (189 

млрд.дол.), транспор нтний сектор (85 млрд.дол.) та сфера комунальнних послуг (73 

млрд. дол.): 

• Передбачнається, що виробник ни будуть в основномну зосереджнені на 

підвищен нні ефективн ності своїх процесів і відстеженння активів. 

• Дві третини витрат на IoT в транспор нтному секторі будуть спрямованні на 

моніториннг вантажоп неревезень. 
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• Витрати IoT в галузі комунальнних послуг будуть переважанти в 

інтелект нуальних мережах для планомір нного і оптималь нного використнання 

електрик ни, газу та води. 

Деякі приклади переваг IoT для споживачнів і вплив Інтернет ну речей на 

загальне сприйнятнтя звичних процесів н 

- IoT обіцяє зробити нашу навколишннє середовинще - будинки, офіси і 

транспор нтні засоби - більш розумним ни і більш прогнозонваними. 

- Смарт-динаміки, такі як, наприкланд, Echo Amazon і Google Home, 

полегшую нть відтворенння музики, установк ну таймерів або отриманн ня необхіднної 

інформац нії. 

- Системи домашньо нї безпеки спрощуют нь контроль за тим, що відбуваєнться 

всередин ні будинку і на прилеглі нй до нього територінї, дають можливіснть бачити 

відвідувначів і спілкувантися з ними. 

- Розумні термостанти можуть допомогт ни нагріти будинок, перш ніж ми 

повернемнося, а, наприкланд, розумні лампочки можуть висвітлюнвати простір під 

час нашої відсутно нсті, імітуючи перебува нння людей в будинку. 

- Датчики спостеренження за будинком можуть допомогт ни зрозумітни, 

наскількни шумно або брудно навколо. 

- Автономн ні автомобінлі і розумні міста можуть змінити принцип управлінння 

нашим особисти нм чи громадсь нким просторо нм. 

IoT революці ня має величезн ну потенцій нну цінність з точки зору підвищенння 

ефективн ності, стійкостні та безпеки для промисло нвості та суспільснтва. В той же час 

різноман нітність додатків та рішень, призначенних для фізичних осіб, бізнесу та 

промисло нвості, сприяє швидкому розширен нню ринку ІТ, а IoT відіграє важливу 

роль у різноман нітних секторах, забезпеч нуючи економію коштів, нові потоки 

доходів та інші переваги. 

Застосування IoT в сільсько нму господар нстві. 

Аналоговий період в сільсько нму господарнстві закінчив нся, галузь увійшла в 

цифрову еру. Інвестиц нійний банк Goldman Sachs прогнозу нє, що застосувнання 
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технолог ній нового поколінн ня здатне збільшитни продукти нвність світовогно 

сільсько нго господар нства на 70% до 2050 року.  

Сільське господар нство стоїть на порозі «Другої зеленої революці нї». 

Експерти оцінюють, що завдяки технолог ніям точного землероб нства, заснованним 

на інтернет ні речей, може послідув нати сплеск урожайно нсті такого масштабу, якого 

людство не бачило навіть за часів появи тракторі нв, винайден ння гербіцид нів і 

генетичн но зміненог но насіння. 

Технології еволюціо ннували, подешевшнали і просунул нися до такого рівня, 

що вперше в історії галузі стало можливо отримува нти дані по кожному 

сільсько нгосподарському об'єкту і його оточенні, математи нчно точно 

розраховнувати алгоритм дій і передбачнати результант. 

 

Рисунок 1.5 – сфери застосувнання ІоТ 

 

Використання датчиків і сенсорів IoT в сільсько нгосподарській діяльнос нті - 

важливий крок на шляху до створенн ня інтелектнуальної ферми. Рознесен ні на 

десятки квадратнних кілометр нів, вони можуть безперер нвно передаванти по 

радіоканналах інформацнію про стан контрольнованих об'єктів - зокрема, значення 

таких параметр нів, як вологіст нь, температнура, рівень здоров'я рослини, запас 

палива і т.д. Наприкланд, основою системи визначен ння характернистик грунту є 
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сенсори, які встановлнюються в контрольнних точках і підключа нються до керуючих 

і контролюнючих систем з використнанням технолог ній LPWAN. Ці датчики 

призначенні для виявленн ня неоднорі ндності (рельєфу, типу грунтів, освітлен ності, 

погоди, кількостні бур'янів і паразиті нв). Отримавшни необхідн ні дані, агрономи 

приймаютнь рішення про те, які агрокульнтури можна більш ефективн но вирощуванти 

на кожній ділянці поля. 

Після того як неодноріндності виявлені, необхідн но грамотно підійти до 

догляду за рослинам ни. У цьому допоможу нть датчики вологост ні грунту. Зазвичай 

при ручному поливі норма витрати води розраховнується завчасно і не бере до 

уваги багато параметр нів, в результа нті чого через надмірну циркуляц нії води може 

виникнут ни ерозія ґрунту. Датчики ж, з огляду на тип агрокульнтури, фазу її 

зростанн ня і інші чинники, можуть виявити момент, коли ґрунтови нй шар досить 

зволожен ний, і допомогт ни уникнути ерозії. Це значно скорочує і витрати води. 

Датчики допомаганють не тільки вирощуванти агрокуль нтури, але і зберігатни 

врожай. Заміри вологост ні і температ нури в складськних приміщен ннях проводят нься 

за графіком або в режимі реальног но часу, а настройк на сенсорів під індивідунальні 

характер нистики агрокульнтури дозволяє якомога довше зберігатни врожай. Сучасні 

системи дозволяюнть виявляти загниван ння, навіть якщо овочі або фрукти 

зберігаюнться в великих навалом 

Також датчики і сенсори IoT призначенні для: 

- виявленн ня бур'янів; 

- визначен ння шкідникі нв; 

- розпізнанвання хвороб рослин; 

- оцінки врожайно нсті; 

- визначен ння пошкодженння листя. 

Використання IoT в ЖКГ. 

ЖКГ - одна з галузей, в якій в даний час активно впровадж нуються 

технолог нії LPWAN. Перехід до використнання мереж LPWAN дозволяє 

створюванти автономнні прилади обліку, здатні працюват ни роками, і збирати з них 

інформац нію в радіусі 10-50 км від базової станції в умовах прямої видимостні або 
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до декілько нх км в разі розміщен ння глибоко всередин ні приміщен нь або підвалах. 

Одна станція здатна покрити мережею цілий мікрорай нон або навіть невелике 

місто, що дає можливіснть отримува нти показанн ня і управлятни лічильни нками в 

режимі реальног но часу через Інтернет.  

У житлово-комунальному господар нстві IoT-технології знайшли 

застосув нання в системах інтелект нуальної диспетченризації - «розумних» приладів 

обліку ресурсів. Підключе нння до Інтернет ну лічильнинки передаютнь свідченн ня в 

«хмару», а диспетченр бачить витрата води, електрикни або газу в окремому 

будинку, кварталі чи в цілому місті. Це дає можливіснть, не заглядаю нчи в квартири 

власникі нв, в режимі реальног но часу, мати повну картину споживанння ресурсів, 

дистанці нйно керувати приладам ни обліку, оператив нно виставлянти рахунки 

мешканця нм. Без обхідник нів, без оброблюв начів і без тимчасов них втрат. 

За рахунок точного обліку, оповіщен ння про перевитр нату ресурсів або аварію 

підключенні до Інтернет ну прилади обліку ЖКГ зберігаюнть до 30% ресурсів в 

кожному багатокв нартирному будинку. А крім зручност ні, додатков на перевага для 

кінцевог но споживач на - зекономл нені на утриманнні непотрібнного «прошарку» гроші. 

Ще одним застосув нанням IoT в ЖКГ, яке вже набуло широкого поширенн ня, 

є вивезенн ня сміття. Так, сміттєві баки обладную нться інтегров наними датчикамни 

наповнен ності (наприклад, на основі оцінки ваги), на основі показань яких 

приймаєт нься рішення про необхідн ність їх спустошенння. З урахуван нням прийнятинх 

рішень і знання координант сміттєви нх баків формують нся найбільш оптималь нні 

маршрути сміттєзб ниральних машин. 

Застосування IoT в промисло нвості. 

Зарубіжні власники заводів вже усвідоминли переваги IoT в скороченнні 

витрат і збільшен ннї прибутко нвості індустрі нального бізнесу. В електроеннергетиці і 

легкій промислонвості інтерес до застосув нання Інтернет ну речей є. За допомогоню 

IoT-технологій оператор ни морських вітрогеннераторів віддаленно контролюнють 

знос роторів і турбін, відстежу нють їх продукти нвність. За рахунок своєчасн ного 

обслугов нування мінімізу нється ризик зупинки «вітряків» і відпадає необхідн ність у 

відправл ненні бригад на віддален ні морські платформни.  
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Швейцарська компанія, що випускає верстати і двигуни, реалізувнала мрію 

виробничних інженері нв - проведен ння попередж нувального техобслу нговування (ТО). 

Більше 5000 одиниць обладнан ння на виробничних майданчи нках підключи нли 

до IoT-платформи виробникна, що сигналіз нує про необхіднність ТО для 

профілак нтики можливої поломки. Кілька років тому компанія відрядил на виїзні 

бригади техніків для діагност ники на місцях. 

Зараз експлуат нант верстата або електроднвигуна відстежу нє стан обладнанння 

онлайн і вчасно дізнаєтьнся про можливі аварії. Такий «проактивний» моніториннг 

скоротив витрати за рахунок зниження витрат і ліквідац нії простоїв. Традицій нно, 

ППР (планово-попереджувальні ремонти) вимагали зупинки виробнич них ліній і 

організо нвувалися за графіком, незалежн но від того, була в них необхіднність чи ні. 

Впровадження IoT-технології дозволил но проводитни випередж наюче 

техобслу нговування тоді, коли воно дійсно потрібно і ремонтувнати машини до 

того, як вони зламаютьнся. Інтернет речей забезпечнив не тільки безперернвність 

виробниц нтва, але і заощадив на плануваннні попередж нувальних робіт - витрати на 

плануван ння складают нь 30-40% від обсягу ремонтно нго фонду підприємнства. 

Найближчим часом бізнес стане першим і основним споживач нем IoT-

технологій. Топ-менеджери корпорац ній розгляданють Інтернет речей в першу 

чергу як інструменнт для зниження витрат і збільшен ння продуктинвності. 

Підприємнці хочуть використновувати інноваці нйну концепці ню для входженн ня в нові 

ринки і розширит ни свій асортименнт за рахунок використ нання підключенних 

пристроїнв. 

Промисловці розуміют нь: нові технолог нії оптимізу нють виробнич ний процес і 

приберут нь з нього людський фактор, а разом з ним і зайві ризики. 

Застосування IoT в транспор нтній галузі. 

До застосувнанням IoT на транспор нті відносятнь як системи частково нї 

автомати нзації транспор нту та безпілот нного транспор нту, так і різні системи по 

управлін нню транспорнтними потоками, а також по оптимізанції роботи 

громадсьнкого транспорнту в міських умовах. Дані системи отримали загальну 

назву інтелектнуальні транспор нтні системи ITS.  
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ITS - це системи, що підтриму нють транспор нтування товарів і людей, що 

використ новують інформацнійні та комуніканційні технолог нії для ефективн ного і 

безпечно нго використ нання транспор нтної інфрастр нуктури і транспорнтних засобів 

(машин, поїздів, літаків, кораблів н), проілюстнровані на рисунку 1.6 

 

Рисунок 1.6 - Комуніканційні технолог нії та послуги для ITS 

 

Одним з таких застосув нань, наприкланд, є підключенна або «розумна 

зупинка», обладнанна як стільник новими технолог ніями, так інтерфей нсами пристроїнв 

малого радіусу дії (Wifi, Bluetoot нh і т.д). Ілюстрац нія «розумної зупинки» показана 

на рис.1.7  

Крім надання Інтернет доступу пасажиранм, які очікують, така зупинка надає 

різні інформацнійні сервіси. Така зупинка може включати дисплей з зазначен нням 

часу прибуття автобусінв та сенсорну панель для отриманння туристич нної 

інформац нії. У разі, якщо автобуси підключе нні також з використ нанням технолог ній 

IoT, таке табло може виводити карту руху автобусінв в реальномну часі. 
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 Крім цього, ця ж телекомуннікаційна інфрастр нуктуру можна 

використ новувати для підключе нння камер спостеренження і кнопки екстрено нї 

ситуації для зв'язку з екстрени нми службами. 

 

 

Рисунок 1.7 - Приклад «розумної» автобусн ної зупинки 

 

Апгрейд до сучасних технолог ній торкнувс ня майже всього обладнанння 

метропол нітену: від ескалато нрів і ліфтів до відеоспо нстереження та комуніканцій. В 

обладнан нні встанови нли сенсори і «розумні» пристрої, які дозволяюнть 

відстежу нвати температ нуру, вібрацію, вологіст нь і попередж натимуть про 

виникнен ння несправн ностей і поломок. При цьому доступ до цієї інформацнії 

відповіднальні фахівці можуть отримува нти одним із способів: через мобільни нй 

телефон, веб-браузер або текстові повідомл нення. 

Завдяки цьому працівни нки можуть не тільки бути в курсі справ коли вони 

не на робочому місці, а й стежити за системамни цього транспорнту з одного 

приміщен ння. Подібне пояснюєт нься тим, що сенсори постачаюнть інформацнію в 

«хмару». Це також дозволяє використновувати різні інструменнти бізнес-аналітики 

для попередж нення поломок. 
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Інтернет речей в автобуса нх. 

Ще один успішний приклад використнання інтернет ну речей знаходитнься в 

Фінлянді нї. Місцева автобусн на компанія Helsingi нn Bussilii нkenne Oy впровади нла 

сучасні технолог нії в своєму автопарк ну і отримала можливіс нть відстежу нвати 

маршрути, продукти нвність водіїв і використнання пального. 

Проаналізувавши зібрані відомостні, фірма змогла економит ни 5% палива 

завдяки більш обережно нму стилю управлін ння і поліпшен ному обслугов нуванню 

машин. З огляду на те, що щороку ця автобусн на компанія споживає до 12 млн. 

літрів палива, фінансов на вигода очевидна. 

Застосування IoT в «розумній медицині н». 

Зростання тривалоснті життя і хронічнинх захворюв нань призводя нть до того, 

що лікарнян ні палати заповнен ні, а медперсо ннал насилу справляєнться з кількістню 

пацієнті нв. Пристрої, що вимірюют нь біометри нчні показник ни хворих і передают нь їх 

в хмару на зберіганння і обробку, можуть полегшит ни роботу медсестенр: їм не 

доведетьнся регулярн но здійснюв нати обхід - в разі необхідн ності додаток сповісти нть 

їх, до кого потрібно зайти.  

Аналогічним чином можна спостері нгати і за пацієнто нм на дому, 

призначанючи прийом, коли картина хвороби змінюєть нся. Таким чином, 

знижуєть нся навантажнення на поліклінніки, а шанс запустит ни хворобу - 

зменшуєт нься. 

Постійний потік даних дасть лікарям безперер нвну картину змін здоров'я 

пацієнта, і не доведетьнся призначанти окремого спеціалі нста, щоб зібрати дані 

вручну. Це знижує витрати і ризик медичної помилки, однією з головних причин 

смертей. 

IoT дає нові можливоснті для поліпшен ння охорони здоров'я. При повсюдно нї 

підтримкни ідентифі нкації, зондуван ння і комуніканційних можливоснтей IoT всі 

об'єкти системи охорони здоров'я (люди, техніка, препаратни і т. Д.) Можна 

постійно відслідк новувати і контролю нвати. Глобальнна зв'язок для пристрої нв IoT 

дозволяє всі медичні відомостні (забезпечення, діагност ника, терапія, одужання, 

ліки, управлін ння, фінанси і навіть добова активніснть) зібрати, обробити і 
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ефективн но використ новувати. Наприкланд, можна вимірюванти частоту серцевих 

скороченнь пацієнта за допомого ню датчиків, а потім відправл няти в кабінет лікаря. 

При використнанні персоналньних обчислювнальних пристрої нв (ноутбук, мобільни нй 

телефон, планшет і т. д.) і мобільно нго доступу в Інтернет (Wi-Fi, мережі 3G, LTE і 

т. Д.) медичні служби, що базуютьс ня на IoT, стають мобільни нми і персоналньними. 

Широке поширенн ня сервісів мобільно нго Інтернет ну прискорю нє розвиток 

заснован них на технолог ніях IoT послуг охорони здоров'я «на дому» або пересувн них 

медичних центрів в сільськінй місцевоснті. 

Датчики IoT можуть також допомогтни в розподілні навантаж нення на медичне 

обладнан ння. Наприкланд, якщо апарат МРТ в одній з клінік використновується на 

25%, а в іншій - на 100% і стоять черги, має сенс направит ни частину пацієнті нв 

туди, де їм не доведетьнся чекати. 

Серед усіх медичних носимих пристрої нв найбільшне - 60%- профілакнтичних, 

і попит на них зростає. За даними консалти ннгової компанії IDC, в 2020 році буде 

продано 230 мільйоні нв носимих пристрої нв. 

Здорові люди і ті, хто хоче такими залишати нся, використ новують фітнес-

трекери і інші додатки, щоб вимірюванти свої показник ни - температнуру, пульс, 

тиск, фази сну. Але сенсори можуть збирати і більш важливу інформацнію, 

наприкланд, спостері нгати за розвитко нм плоду у вагітних.  

Концепція «розумне місто» на базі застосув нань IoT. 

Крім застосув нання технолог ній IoT в окремих галузях існує можливіснть 

отриманн ня синергет ничного ефекту від взаємопо нв'язаного впровадж нення IoT 

відразу в декілько нх суміжних видах діяльноснті для отриманн ня ще більшого 

ефекту економії і підвищенння ефективн ності основних видів діяльноснті.  

Одним з найбільш яскравих прикладі нв можливо отриманн ня суттєвої вигода 

від об'єднання систем в різних сферах, спостері нгається в міському управлін нні. 

Концепці ня міського управлін ння, що об'єднує в собі застосув нання технолог ній IoT в 

ЖКГ, охороні здоров'я, на транспор нті і в інших сферах життя міста, отримала 

назву «Розумне місто».  
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В рамках МСЕ-T ІК 20 дана концепці ня має розширен не назва «Розумний і 

екологіч нно раціоналньне місто», в якій окрема увага приділяє нться економно нго та 

раціоналньного використнання ресурсів в місті на ряду з оптимізанцією всіх процесів 

муніципа нльного управлін ння.  

 У моделі «Розумного міста» всі фізичні об'єкти і види діяльноснті за 

рахунок підключенння до IoT мають своє цифрове представ нлення і підключенні до 

ІКТ інфрастр нуктурі, на якій і реалізую нться різні послуги, в тому числі 

використ новують можливоснті різних суміжних галузей і видів діяльнос нті. У 

загально нму вигляді концепці ня розумногно міста показана на рис.1.8. 

При цьому в рамках розумногно міста передбач нається оптимізанція і кожної 

окремої галузі окремо. Вище вже були описані приклади використ нання в ЖКГ для 

оптимізанції обліку споживан ння ресурсів і пошуку аварій на трубопронводах, а 

також управлін ння відходамни. Однак ці ж системи можуть використновуватися і для 

управлін ння споживанння електроеннергією, і для контролю опалення або 

кондиціоннування будівель. Після впровадж нення таких систем можливо проводитни 

і перехреснну оптимізанцію процесів. Наприкла нд, датчики освітленності можуть 

використ новуватися для автоматинчного вмикання освітлен ння на вулицях, а датчики 

температнури регулюванти опалення будівель. 

Іншим прикладо нм змішаног но застосувнання різних систем IoT може служити 

інтеграц нія екстрени нх служб з управлін нням дорожнім рухом, яке вже реалізує нться 

на практиці в багатьох містах. Так, при надходженнні виклику швидкої допомоги, 

підключенна до Інтернет ну швидка допомога направлянється за вказаною адресою. 

На основі даних, що надходят нь про рух швидкої допомоги за маршруто нм міська 

система управлін ння автомобі нльним трафіком здійснює перемика нння світлофо нрів 

по намічено нму оптимальнним маршруто нм руху, створюючни зелений коридор 

спеціальнно для цієї швидкої допомоги.  

Досвід використ нання таких систем показує суттєве зниження часу прибуття 

швидкої допомоги. Подальши нм кроком у розвитку таких систем стане передача 

лікарю швидкої допомоги під час руху по маршруту медичних даних про пацієнта 

і його історії хвороби на планшет або смартфон. 
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Рисунок 1.8 -  Концепці ня реалізац нії «Розумного міста» на основі 

повсюдно нго впровадж нення технологній IoT 

 

Переваги IoT для бізнесу залежать від конкретн ної реалізац нії та напрямки 

діяльноснті, але суть в тому, що підприємнства можуть отримуванти доступ до 

більшої кількостні даних по своїх продуктанх, власних внутрішнніх системах і 

статусу збою у їх роботі. Конкретн ніше про переваги: 

1. Своєчасне отриманн ня вичерпно нї інформац нії і можливіснть 

прогнозунвання подій. 

2. Формування комплекснного бачення виробничних циклів і можливіснть 

керувати ними на всіх рівнях і етапах. 

3. Ефективність і точність структур нування наявних даних. 

4. Підвищення індексу конкурен нтної переваги на ринку за рахунок 

зниження витрат на ключові фінансов ні витрати за допомого ню їх оптимізанції. 
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5. Можливість віддален ного моніториннгу географі нчно далеко 

розташов наних об'єктів, що виключає авральні збої і критичні поломки на 

виробниц нтвах. 

6. Веб-розвідка і аналіз даних про клієнтів. Численні приклади бізнесу 

показуют нь, що цільова аудиторіня продукту, анализир нуемая продажни нками, часом 

не збігаєтьнся з його реальним призначеннням. Набагато більшої ефективн ності в 

цьому напрямку можна досягти, коректую нчи особливо нсті продукту, що 

випускаєнться в сторону реальної групи потенцій нних споживачнів або клієнтів. 

7. Власна безпека компанії, яка забезпеч нується за допомогоню 

віддаленного відеоспо нстереження за процесам ни, що відбуваю нться в офісах. 

8. Автоматизація певних етапів замовленння послуги або продукту - 

знижує число операцій введення даних вручну (ПІБ, платіжні реквізит ни клієнтів і 

т.д.) і допомаганє забезпеч нувати завчасне плануван ння і резервув нання товару на 

складі. 

 

         1.4 Загрози технолог нії  ІОТ 

 

Фундамент безпеки інтернет ну речей складаєтнься з чотирьох частин: безпека 

зв’язку, захист пристроїнв, контроль пристрої нв і контроль взаємоді нї в мережі [6]. 

На цьому фундамен нті можна створити потужну і просту в розробці систему 

безпеки, яка здатна зменшити негативн ний вплив більшост ні загроз безпеки для 

інтернет ну речей, включаючни цільові атаки. Канал зв’язку повинен бути 

захищени нм, для цього застосов нуються технологнії шифруван ння, перевірк ни 

автентичнності, щоб пристрої знали, чи можуть вони довіряти віддален ній системі. 

Також важливим завдання нм є управлін ння ключами для перевірк ни автентичнності 

даних і достовір нності каналів їх отриманння [7,8]. 

Захист пристроїнв – це в першу чергу забезпечнення безпеки і цілісноснті 

програмн ного коду. Підписан ння коду потрібне для підтверд нження правомір нності 

його запуску, також потрібен захист під час виконанн ня коду, щоб  атакуючі не 

перезапи нсали його під час завантаж нення. В кожен пристрій, до того, як він попаде, 
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до кінцевогно користув нача, повинна бути вбудованна можливіс нть «управління по 

повітрю» (over-the air, OTA). Оскільки для працівни нків служби підтримкни немає 

можливос нті особисто перевіря нти кожен пристрій. 

Основними компоненнтами ІоТ є такі технолог нії: RFID, NFC та WSNs (англ. 

Wireless Sensor Networks, бездрото нва сенсорна мережа чи бездрото нва мережа 

датчиків н) [9]. 

Найбільш суттєвимни загрозамни для RFID-системи є десинхро ннізація, витоки 

інформац нії, повторен нн  атак. Десинхроннізаційні атаки дозволят нь відстежу нвати 

мітки, визначатни їх розташув нання, блокуватни передачу даних від тега до 

зчитувачна. Особливо вразливо ню є NFC-технологія. Можуть здійснюв натися атаки 

спрямованні на відмову вобслуго нвуванні (DoS) або прослухонвування. Атаки 

відмови в обслугов нування здійснюю нться шляхом порушенн ня обміну даних між 

пристроя нми таким чином, що надіслан ні відправн ником дані не можуть бути 

розшифро нвані отримуванчем. Також можлива підміна чи вставка неправилньних 

даних, наприкланд, коли автовідп новідач відповіднає повільні нше, ніж пристрій 

зловмиснника. Для покращен ння безпеки, рекоменд нується використ новувати 

захищені канали зв’язку [10]. 

Бездротові сенсорні мережі є вразливи нми до різних видів атак на різних 

рівнях стеку протоколнів. Порушенн ня роботи бездрото нвих сенсорни нх мереж може 

бути здійсненне потужним ни сторонні нми радіочаснтотного випромін нення. Маючи 

фізичний доступ пристрою, можна зчитуватни інформац нію, а також повністю його  

контролю нвати. Крім того, є адаптова нні для датчиків методи атаки спрямованної на 

відмову в обслугов нуванні. Існує й загроза спуфінгу (spoofing), частково нї або 

повної підміни трафіку. 

Все частіше ІоТ-пристрої стають частиною ботнетів. Одним з найновішних 

ботнетів, який з'явився в січні 2018 року є Hide`N Seek (HNS). За час свого 

існуванн ня, нова загроза атакуюча ІоТ-пристрої, встигла розрости нсь з 12 

скомпром нетованих пристроїнв до 24 000. HNS будуєтьсня на базі модифіко нваної 

версії Mirai і використновує децентранлізовану peer-to-peer архітектнуру та власний 

механізм для Р2Р комуніканцій. Боти здатні виконуванти  команди по вилученн ню 
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даних, виконанн ню коду і втручати нся в роботу пристрої нв. Поширюєт нься HNS 

шляхом комбінац нії словнико нвих брутфорс атак (brute force) і закодованного списку 

облікови нх даних, знаходячни в мережі пристрої з відкрити нми портами Telnet. 

Існує також ботнет DoubleDo нor, який використ новує комбіновнаний обхід 

фаєрвола (Juniper Netscreeнn) з експлуатнацією багів безпосер недньо в цільових 

пристроя нх. 

Для захисту від втручанн ня в код програми та підміна показник нів датчиків, 

слід використнати технолог нію блокчейн.  

Blockchain (ланцюжок блоків) - це розподіл нена база даних, у якій пристрої 

зберіган ння даних не підключе нні до загально нго сервера. Ця база даних зберігає 

постійно зростаюч ний список упорядко нваних записів, так званих блоків. Кожен 

блок містить мітку часу і посиланн ня на попередн ній блок. 

Технологія була спочатку розробле нна для цифрової валюти, але в даний час 

технічне співтова нриство розвиває інші потенцій нні варіанти використнання даної 

технолог нії. 

У технологнію Blockchaнin закладенна безпека на рівні бази даних. Розподіл нена 

природа баз даних Blockchaнin робить втручанн ня практичн но неможливним, оскільки 

для цього потрібно одночасн но отримати доступ до копій бази даних на всіх 

комп'ютерах в мережі. Якщо навіть оригінал ньний документ або транзакцнія будуть 

в подальшо нму змінені, то в результанті вони отримаютнь інший цифровий підпис, 

що сигналіз нуватиме про невідповнідність в системі. 

Blockchain (ланцюжок блоків) - це розподілнена база даних, у якій пристрої 

зберіган ння даних не підключе нні до загально нго сервера. Ця база даних зберігає 

постійно зростаюч ний список упорядко нваних записів, так званих блоків. Кожен 

блок містить мітку часу і посиланн ня на попередн ній блок. 

Технологія була спочатку розробле нна для цифрової валюти, але в даний час 

технічне співтова нриство розвиває інші потенцій нні варіанти використ нання даної 

технолог нії. 

У технологнію Blockchaнin закладенна безпека на рівні бази даних. Розподіл нена 

природа баз даних Blockchaнin робить втручанн ня практичн но неможливним, оскільки 
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для цього потрібно одночасн но отримати доступ до копій бази даних на всіх 

комп'ютерах в мережі. Якщо навіть оригінал ньний документ або транзакцнія будуть 

в подальшо нму змінені, то в результанті вони отримаютнь інший цифровий підпис, 

що сигналіз нуватиме про невідповнідність в системі. 

Переваги, які дає використ нання Blockchaнin, розкрива нються при вирішеннні 

широкого спектра завдань, що виникаютнь в реальномну житті: відправкна валюти, 

документнообіг, зберіган ння файлів і децентра нлізована торгівля. Витрати на 

розгортанння та експлуатнацію IoT можуть бути зменшені через блокчейн, оскільки 

немає посередн ника. Також пристрої IoT безпосер недньо можуть бути адресованні за 

допомого ню блокчейн на, забезпечнуючи історію підключе нних пристроїнв для 

усунення несправн ностей. 
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2 АНАЛІЗ БЕЗПРОВО нДОВИХ ТЕХНОЛОГ нІЙ ДЛЯ IoT ТА 

ДОСЛІДЖЕ нННЯ ОСОБЛИВО нСТЕЙ МУЛЬТИСЕнРВІСНОГО ТРАФІКУ 

 

2.1 Моделі комуніка нції інтернетну речей 

 

З практичн ної точки зору важливо розуміти, як пристрої IoT здійснююнть 

підключенння та зв'язок у відповіднності зі своїми технічни нми моделями зв'язку. У 

березні 2015 року Комісія з архітект нури Інтернет (IAB) випустил на директив нний 

документ по архітектнурі для мережево нго підключенння інтелект нуальних об'єктів 

(RFC 7452), в якому визначає нться концепту нальна основа чотирьох загальни нх 

моделей зв'язку, що використновуються пристроянми IoT.  

 

2.2.1 Підключення від пристрою до пристроюн 

 

Модель зв'язку від пристрою до пристрою являє два або кілька пристроїнв, які 

підключенні і здійснююнть зв'язок один з одним безпосернедньо, а не через проміжни нй 

сервер додатків. Ці пристрої здійснюю нть зв'язок через різні типи мереж, в тому 

числі, мережі на основі протоколну IP або Інтернет. Однак часто ці пристрої 

використ новують такі протоколни, як Bluetootнh, Z-Wave або ZigBee для встановл нення 

прямого зв'язку від пристрою до пристрою, як показано на рис. 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 - Підключенння від пристрою до пристроюн 
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Ці мережі зі зв'язком від пристрою до пристрою дозволяю нть пристроянм, які 

підтримунють певний протокол, здійснюв нати зв'язок і обмін повідомлненнями для 

виконанн ня своїх функцій. Ця модель зв'язку зазвичай застосов нуються в таких 

додатках, як домашні системи автоматинки, в яких зазвичай використ новуються 

пакети даних малого розміру для встановл нення зв'язку між пристроя нми з низьким 

рівнем вимог в області швидкост ні передачі даних. Побутові пристрої IoT, такі як 

лампочки, вимикачі, термоста нти і дверні замки, в домашній системі автоматинки 

обмінюют нься малим обсягом інформацнії (наприклад, повідомлнення про стан 

дверного замка або команда включенн ня світла). 

Ці пристрої часто знаходят нься в безпосер недньому зв'язку, зазвичай вони 

оснащені вбудован ними механізм нами безпеки, але також використновують певні 

моделі даних для кожного пристрою, що вимагаютнь додатков них зусиль в розробці. 

Це означає, що виробникни пристроїнв повинні вкладати кошти в розробку певних 

форматів даних для кожного типу пристрої нв замість використнання відкритонї 

платформни для стандарт нних форматів. 

З точки зору користув начів, це часто означає, що використ новувані протоколни 

передачі даних від пристрою до пристрою несуміснні, і в результанті користув нач 

змушений вибирати інші пристрої, що підтриму нють той же протокол. Наприкланд, 

пристрої, що використновують протокол Z-Wave, несумісн ні з пристроянми сімейств на 

ZigBee. Незважаюнчи на те, що ця несумісн ність обмежує вибір користувнача 

пристроя нми, що належать до певного сімейств на на основі одного і того ж протоколну, 

користув нач знає, що продукти певного сімейств на працюють належним чином. 

 

2.1.2 Підключення від пристрою до хмари 

 

У моделі зв'язку від пристрою до хмари пристрій IoT підключанється 

безпосер недньо до хмарної інтернет н-служби, такий як постачалньник послуг оренди 

додатків, для обміну даними та управлін ння трафіком повідомл нень. При такому 

підході часто використ новуються існуючі механізмни зв'язку, такі як традицій нні 

дротяні з'єднання Ethernet або Wi-Fi для встановл нення з'єднання між пристроє нм і 
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мережею IP, яка, в свою чергу, підключанється до хмарної службі. Цей підхід 

показани нй на рисунку 2.2. 

Ця модель з'єднання використновується деякими популярнними 

користув нальницькими пристроя нми IoT, такими як, наприкланд, самонавчнальний 

термостант Nest Labs і SmartTV. У разі самонавчнального термостанта Nest пристрій 

передає дані в хмарну базу даних, де ці дані можуть використ новуватися для аналізу 

споживан ння електроеннергії вдома. Це хмарне підключенння дозволяє користув начеві 

отримува нти віддаленний доступ до свого термостанта через смартфон або веб-

інтерфейс, а також підтриму нє оновленн ня програмнного забезпеч нення термостанта. 

Аналогіч нним чином, в разі технолог нії SmartTV від Samsung, телевізо нр використновує 

підключенння до Інтернет ну для передачі інформац нії про програми, які 

перегляд наються користув начем в Samsung для аналізу і підключенння інтеракт нивної 

функції розпізнанвання голосу на пристрої телевізо нра. У цих випадках модель 

пристрою, яка відобразниться на хмарі забезпечнує додатков ну цінність для кінцевог но 

користув нача за рахунок розширен ння стандарт нних функцій пристрою. 

Проте, проблеми інтеропе нрабельності можуть виникнут ни при спробі інтеграц нії 

пристроїнв різних виробникнів. Найчасті нше використ новуються хмарні послуги та 

влаштува нння одного виробник на. Якщо для зв'язку між пристроєнм і хмарними 

службами використ новуються патентов нані протокол ни даних, власник або користув нач 

пристрою може користув натися лише певною хмарною службою, що обмежує його 

можливіснть користув натися послугам ни інших постачалньників. Така ситуація 

позначає нться терміном «залежність від постачал ньника», яка охоплює різні аспекти 

відносин з постачал ньником, такі як володінння даними і доступ до них. У той же час 

користув начі зазвичай можуть бути впевнені в можливос нті інтеграц нії пристроїнв, 

створени нх для певної платформни. 
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Рисунок 2.2 - Підключенння від пристрою до хмари 

 

2.1.3 Підключення від пристрою до шлюзу 

 

У разі моделі підключенння між пристроєнм і шлюзом або, найчасті нше, в моделі 

підключенння пристрою до шлюзу прикладн ного рівня (ALG) пристрій IoT 

підключанється через службу ALG як канал для використ нання хмарної служби. 

Простіше кажучи, це означає, що прикладнне програмнне забезпеч нення функціон нує на 

пристрої локально нго шлюзу, який виконує роль посередн ника між пристроєнм і 

хмарною службою і забезпечнує безпеку і інші функції, такі як перетвор нення даних 

або протокол нів. 

Ця модель зв'язку використ новується в тих випадках, коли інтелектнуальні 

об'єкти вимагают нь інтеропенрабельності з пристроя нми, які не підтриму нють протокол 

Інтернет ну IP. Іноді цей підхід використновується для інтеграц нії пристрої нв, що 

підтримунють тільки протокол IPv6, що означає, що шлюз необхіднний для 

традицій нних пристрої нв і послуг, що підтриму нють тільки протокол IPv4. 

Іншими словами, ця модель зв'язку часто використ новується для інтеграцнії 

нових інтелектнуальних пристроїнв у традиційнну систему з пристроянми, які спочатку 

не можуть з ними взаємодіняти. Недолік цього підходу полягає в тому, що 
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необхідн ність розробки системи і шлюзу прикладнного рівня, що збільшує складніс нть і 

вартість системи в цілому. 

Ця модель показана на рис. 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 -  Підключенння від пристрою до шлюзу 

 

У призначенних для користув нача пристроя нх присутні різні варіанти цієї моделі. 

У багатьох випадках в якості локально нго шлюзу використ новується смартфон з 

додатком для зв'язку з пристроє нм і передачі даних в хмарну службу. Ця модель 

часто використновується з популярнними споживчи нми пристроянми, такими як 

браслети для занять спортом. У цих пристроянх відсутня функція прямого 

підключенння до хмарної служби, тому вони часто використ новують програми 

смартфон на для роботи в якості шлюзу підключенння. 

Іншим різновид ном цієї моделі підключенння пристрою до шлюзу є пристрої, що 

виконуют нь роль концентр натора в додатках домашньо нї автомати нки. Ці пристрої 

використ новуються в якості локально нго шлюзу між окремими пристроя нми IoT і 

хмарною службою, але вони також можуть заповнюв нати прогалин ни 

інтеропенрабельності між самими пристроянми. Наприкланд, концентр натор Smart 

Things є окремий пристрій шлюзу з трансивенрами Z-Wave і Zigbee, встановлненими 
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для підтримкни зв'язку з обома типами пристрої нв. Цей пристрій буде з'єднуватись з 

хмарної службою Smart Things, завдяки якому користув нач може отримуванти доступ 

до пристрої нв з допомого ню програми смартфон на і підключенння до Інтернет ну. 

 

2.1.4 Модель спільногно використнання даних на сервері 

 

Модель спільног но використ нання даних на сервері відповід нає архітектнурі, що 

дозволяє користув начам експорту нвати і аналізувнати дані інтелект нуальних об'єктів з 

хмарної служби в поєднанн ні з даними з інших джерел. Така архітект нура підтримунє 

бажання користув начів надавати доступ третім сторонам до завантажнених даних 

датчиків. Такий підхід відповід нає моделі з'єднання окремих пристрої нв з хмарою, яка 

може привести до створенн ня вихідної бази даних, де пристрої IoT завантажнують дані 

тільки для одного постачалньника послуг оренди додатків. Архітект нура спільног но 

використ нання даних на сервері дозволяє об'єднувати і аналізув нати потоки даних, 

отримани нх від одного пристрою IoT. 

 

 

 

Рисунок 2.4 - Модель спільногно використнання даних на сервері 

 

Наприклад, корпорат нивний користув нач, відповід нальний за офіс, може бути 

зацікавл нений в об'єднанні і аналізі даних про фактичне споживан ння електроеннергії 
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та інших комунальнних послуг, одержуванних усіма датчикам ни IoT і системамни 

інженерн ного забезпечнення з підключе ннням до Інтернет ну. У моделі підключе нння 

окремих пристроїнв до хмарних служб дані кожного датчика або системи IoT 

знаходят нься в окремій базі даних. Ефективн на архітектнура спільногно використнання 

даних на сервері повинна дозволят ни компанії з легкістю отримува нти доступ і 

аналізув нати хмарні дані, отримані від всіх пристрої нв в будівлі. Крім того, цей тип 

архітектнури дозволяє забезпечнити переносинмість даних. Ефективн на архітектнура 

спільног но використнання даних на сервері дозволяє користув начам переміщанти свої 

дані при перемиканнні між послугамни IoT, долаючи бар'єри традицій нних роздільн них 

баз даних. 

Модель спільног но використ нання даних на сервері передбачнає об'єднаний 

підхід до хмарним послуг; в іншому випадку необхідн ні хмарні інтерфейнси 

прикладн ного програмунвання (API) для забезпечнення інтеропенрабельності 

розміщен них на хмарі даних з інтелектнуальних пристрої нв. На рисунку 4 показано 

графічне представ нлення цієї моделі. 

Дана модель архітектнури є підходом для забезпечнення інтеропенрабельності 

між цими системамни на базі сервера.  

Архітектура на основі загально нго використнання даних на сервері не може в 

повній мірі компенсунвати закриту конструк нцію системи. 

 

2.1.5 Порівняльний аналіз моделей комуніка нції Інтернет ну речей 

 

Чотири основні моделі зв'язку демонстр нують стратегі нї розробки, що 

застосов нуються для забезпеч нення зв'язку між пристроянми IoT. Крім технічни нх 

аспектів, застосув нання цих моделей багато в чому визначає нться відмінно нстями між 

патентов наними і відкрити нми пристроя нми IoT в мережі. А в разі використнання моделі 

зв'язку пристрою зі шлюзом її основною характер нистикою є її здатністнь подоланн ня 

обмежень при підключеннні патентовнаних пристроїнв IoT. Це означає, що 

інтеропенрабельність пристрої нв і відкриті стандарт ни є ключовою умовою для 

створенн ня і розвитку взаємопо нв'язаних систем IoT. 
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Ці моделі зв'язку дозволяю нть краще зрозуміт ни можливіснть створенн ня 

додатков ної цінності для кінцевих користув начів за допомого ню мережевинх пристроїнв. 

Загальна цінність пристрої нв підвищує нться за рахунок надання користув начам більш 

зручного доступу до пристроїнв IoT і їх даних. Наприкланд, в трьох з чотирьох 

моделей зв'язку пристрої підключа нються до служб аналізу даних на основі хмарних 

обчислен нь.  

За рахунок створенн ня каналів передачі даних на хмару користув начі і 

постачалньники послуг можуть більш швидко і легко об'єднувати дані, проводит ни їх 

великий аналіз і візуаліз націю, а також застосов нувати технолог нії аналітич нного 

прогнозунвання, щоб скористантися додатков ними переваганми даних IoT, одержуванних 

за допомого ню традицій нних додатків вузькосп неціальних баз даних. Іншими словами, 

ефективн ні моделі зв'язку є важливим фактором для підвищен ння цінності послуг для 

кінцевих користув начів за рахунок можливос нті застосув нання нових способів 

використ нання інформацнії. Однак, незважаюнчи на ці переваги, тут також є недоліки. 

 При виборі архітектнури необхіднно ретельно врахуват ни питання додатков них 

витрат для користув начів при підключеннні до хмарним ресурсів, особливо в регіонах 

з високою вартістю послуг зв'язку. 

 

2.2 Безпровондові технолог нії для ІоТ 

 

Для забезпечнення підключе нння пристрої нв ІоТ можуть використновуватися різні 

служби радіозв'язку та застосув нання. Проте, переважн на більшістнь бездротонвих 

мереж для мереж ІоТ можна класифікнувати в рамках шести великих сегменті нв, 

показани нх на рис.2.9.  
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Рисунок  2.9 - Класифік нація основних безпрово ндових технолог ній для IoT 

 

Дана класифікнація виділяє наступні сегменти безпрово ндових технологній: 

1.Традиційні стільник нові мережі - домінуюч ні в даний час модулі 

стільникнового зв'язку на основі GSM/EDGE і інших стандарт нів стільникнового зв'язку 

поколінн ня 2G, а також застосувнання на основі звичайни нх модемів UMTS і LTE без 

будь-яких спеціальнних доопрацю нвань для ІоТ. 

2. Локальні та персоналньні мережі, як правило, в безліценнзійних смугах 

радіочаснтот або LPLA (Low Power Local-Area Networks н). Як приклад можна згадати 

пристрої малого радіуса різних стандарт нів, наприкланд, таких як ZigBee і Bluetootнh. 

Пристрої даної категорінї не мають прямого підключенння до мереж передачі даних, 

але можуть використновувати різні шлюзи для розширен ння свого охопленн ня. Так, 

гібридні рішення типу mesh-мереж (мережі з комірчаснтою топологінєю) зі 

стільникновим шлюзом теж відносят нься до даної категорі нї LPLA. 

3. LPWA (Low Power Wide Area Networksн) - пристрої мобільно нго 

широкосмнугового доступу і нові спеціалінзовані інтерфей нси для мереж M2M 
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широкого охопленн ня. Крім спеціалінзованих інтерфейнсів мереж стільникнового 

рухомого зв'язку в дану категорі ню також входять застосув нання, реалізов нані в 

безліцен нзійних смугах частот, тобто пов'язані з пристроя нми малого радіусу дії, але 

спроекто нвані для широкого охопленн ня територінї. До таких стандарт нів належать такі 

стандарт ни як LoRa, Weightleнss і Sigfox. 

4. Технологнічні мережі на основі стандарт нів професійнного рухомого зв'язку, 

таких як TETRA або DMR є нішевим, але тим не менш значущим сегменто нм мереж 

M2M або IoT. Зокрема, висока надійніснть мереж таких стандарт нів і мала затримка 

виявляют нься дуже затребув наними при автоматинзації небезпечнних і/або технологнічно 

складних виробниц нтв, таких як хімічна промисло нвість або нафтовид нобуток. 

5. Супутникнові застосувнання M2M і IoT вже розвиваю нться досить давно. Дані 

системи є незамінн ними в логістиц ні, де потрібно відстеже нння переміщенння вантажів 

на великі відстані, в тому числі в тих районах, де відсутні наземні мережі зв'язку. 

Більшість з перерахонваних вище категорінй носить універсанльний характер, 

тобто одні й ті ж радіоінтнерфейси можуть бути використнані для вирішенння завдання 

підключенння пристроїнв в різних сегмента нх M2M і IoT. Однак в ряді випадків може 

існувати необхіднність спеціальнних вимог для окремих галузей, що може спричини нти 

за собою розробку нових радіо інтерфейнсів 

На даний момент не існує усталено нї класифікнації застосув нань IoT в прив'язці 

до вимог до радіотех ннологій. Проте, розвиток IoT показує, що особливі вимоги до 

безпрово ндових технолог ній можна розділит ни на три умовні і дуже широкі категорінї: 

1) наявністнь підвищенних вимог до надійноснті або затримки в каналі 

радіозв'язку; 

2) наявністнь підвищенних вимог до надійноснті або затримки в каналі 

радіозв'язку одночасн но з дуже високою пропускн ною здатніст ню; 

3) наявністнь вимог по енергоеф нективності та дешевизн ни експлуатнації, при 

менших вимогах до затримки і пропускн ної здатностні. 
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2.3 Аналіз бездрото нвих технологній для ІоТ в рамках систем IMT 

 

Оскільки у магістернській роботі розгляданється можливіс нть надання послуг ІоТ 

на базі мереж мобільно нго зв’язку, то саме цей вид радіотехннологій розгляненмо більш 

детально. Для забезпечнення покриття великих територі нй під вимоги IoT адаптуют нься 

сучасні стандарт ни рухомого зв'язку, а також розробля нються нові стандарт ни. Зокрема, 

в 2016 р 3GPP завершив розробку Release 13, який спрямова нний на реалізац нію вимог 

IoT і створенн ня глобальн ної екосистенми. В даний час можна виділити три стандарт ни: 

EC-GSM, eMTC (також називаєт нься LTE-M або LTE-MTC) і NB-IoT цього класу. 

Нижче подано короткий опис стандарт нів, адаптованних до вимог IoT, а також 

приведен но їх порівнян ння в таблиці 2.1.  

Радіоінтерфейс EC-GSM.  

Група GERAN для адаптаці нї стандарт ну GSM до вимог IoT розробил на 

розширен ний стандарт GSM: EC-GSM (також називаєтнься EC-GPRS або EC-GSM-

IoT).  

Радіоінтерфейс EC-GSM - це радіоінт нерфейс, що дозволяє збільшит ни кількіст нь 

працюючи нх в мережі GSM M2M-пристроїв. А за рахунок підвищенння 

радіочутнливості модулів досягаєт нься зростанн ня радіуса дії пристрої нв при 

одночасн ному зниженні їх енергосп ноживання. Застосувнання технолог нії EC-GSM не 

вимагає масштабн ної заміни обладнан ні зв'язку, в ряді випадків можна обійтися 

оновленн ням ПЗ.  

EC-GSM може застосов нуватися там, де не потрібна висока швидкістнь передачі 

даних - технолог нія підходит нь для сенсорів, датчиків і лічильнинків систем 

моніториннгу, як на відкрити нх простора нх, так і в приміщен ннях. 

Для його реалізац нії в мережі GSM модерніз нація апаратно нго забезпечнення не 

вимагаєтнься, всі необхідн ні зміни здійснююнться на програмн ному рівні. На відміну від 

стандарт нної несучої GSM/GPRS новий стандарт дозволяє збільшит ни бюджет лінії, 

число пристрої нв, що підключанються на сектор базової станції (БС), а також знизити 

вартість абонентс нького пристрою (табл. 2.1). 
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Адаптація до вимог IoT в частині зниження споживан ння енергії забезпечнується 

за рахунок збільшен ння періодичнності передачі обов'язкових сигнальн них 

повідомлнень, скороченння інтервалнів часу прийому і передачі інформац нії, введення 

періодів «мовчання» абонентснького пристрою з триваліснтю до 52-х хвилин. 

Для поліпшенння бюджету лінії на 20 дБ використ новується багаторанзове 

повторенння передано нї інформацнії. Крім того, в стандарт ні відмовил нися від підтримкни 

сумісноснті з UMTS і LTE, а також удоскона нлили механізмни аутентифнікації і безпеки 

з'єднання абонентсньких терміналнів. 

 

Таблиця 2.1 -  Основні характер нистики радиоинтнерфейсов IoT, що входять в  

                       специфікнацію 3GPP Rel.13 

Характеристики EC-GSM eMTC NB-IoT 

Діапазон 

радіочаснтот, МГц 

900, 1800 700, 800, 900 450, 700, 800, 900 

Ширина частотно нго 

канала 

200 кГц 1,08 МГц 180 кГц 

Число пристроїнв IoT 

на сектор БС, од., не 

більш того 

50000 45000 50000 

Швидкість передачін 70 або 240 кбіт/с 

(GMSK або 8PSK) 

1 Мбіт/с (16 QAM) 240 кбіт/с (лінія вниз); 240 кбіт/с 

або 20 кбіт/с (лінія вгору) 

Тип радіодоснтупу TDMA/FDMA OFDMA (лінія вниз); 

SC-FDMA (лінія 

вгору) 

OFDMA (лінія вниз); SC-FDMA 

або FDMA/GMSK (лінія вгору) 

Бюджет радіолін нії До 164 дБ або на 24 

дБ краще GSM* 

До 155 дБ або на 15 

дБ краще GSM* 

До 164 дБ або на 24 дБ краще 

GSM* 

*3GPP TR36.888/45.820. 
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Радіоінтерфейс eMTC. 

Радіоінтерфейс LTE-eMTC є продовженнням адаптаці нї стандарт ну LTE до вимог 

IoT. Важлива відмінні нсть технологнії eMTC - висока пропускн на здатністнь, до 1 Мбіт/с 

в кожному напрямі (від абонента і до абонентан).  

eMTC покликан ний забезпечнити зниження вартості кінцевог но IoT пристрою за 

рахунок відмови від функціоннальності LTE, яка затребув нана і широко 

застосов нується в мережах мобільно нго широкосмнугового доступу (МШПД), але стає 

надмірно ню при масовому підключе ннні IoT пристроїнв. Це продовже нння роботи, 

розпочат ної 3GPP в попередн ньому релізі специфік націй (Release 12), що визначилна 

LTE Cat.0 для IoT. У eMTC також додані механізмни Extended DRX і PSM для LTE, 

які вирішуют нь задачу зниження енергосп ноживання. 

LTE-eMTC має дещо меншою енергоефнективністю, але при цьому забезпечнує 

швидкіст нь передачі даних до 1 Мбіт/с в кожному напрямі - від абонента і до 

абонента, а також досить низькі затримки на радіоінтнерфейсі. Особливі нстю LTE-

eMTC є те, що в ньому використ новується ширина каналу 1.08 МГц (6 ресурсни нх 

блоків), а також режим напівдупнлекса, що дозволяє максимал ньно здешевит ни кінцеві 

пристрої. Слід зазначитни, що в зв'язку з більш високими швидкост нями передачі 

інформац нії за показникном поліпшен ння бюджету лінії eMTC майже на 10 дБ програє 

EC-GSM. 

З точки зору використнання радіочаснтотного спектру LTE-eMTC, як правило, 

не впровадж нується в якості окремої несучої. У каналі LTE, практичн но в будь-якій 

його частині, призначанються 6 ресурсни нх блоків, через які відбуваєнться мовлення 

пілотних сигналів LTE-eMTC, і в яких в тимчасов ній області також 

мультипл нексируются дані LTE-eMTC. Це дозволяє динамічн но перерозп ноділяти 

використ новувані ресурси (частотний спектр, обчислювнальну потужніснть базової 

станції і ін.) В залежноснті від типу і кількост ні підключенних пристрої нв і створюванного 

ними трафіку. 

При цьому дані ресурсні блоки з точки зору радіоінтнерфейсу відрізня нються від 

ресурсни нх блоків LTE. Фактично окрема несуча LTE-eMTC організонвується як 

передача спеціаль нних даних в окремій ділянці стандарт нного каналу LTE. Причому в 
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окремі моменти часу дана ділянка може використ новуватися і для передачі звичайни нх 

даних LTE. 

Радіоінтерфейс NB-IoT. 

NB-IoT (NarrowBand IoT, NarrowBaнnd Internet of Things) - стандарт 

стільникнового зв'язку для пристрої нв телеметр нії з низькими обсягами обміну даними. 

Розробле нно консорцінумом 3GPP в рамках робіт над стандарт нами стільник нових 

мереж нового поколінн ня. Перша робоча версія специфікнації представнлена в червні 

2016 року.  

На відміну від попередн ніх двох, стандарт NB-IoT можна вважати, скоріше, 

новою розробконю, ніж простою адаптацінєю стандарт ну LTE до вимог IoT. NB-IoT 

передбачнає інтеграц нію c LTE, однак при його впровадж ненні змінюєтьнся не тільки 

програмн не, а й апаратне забезпеч нення. Стандарт передбач нає створенн ня нового типу 

радіодоснтупу, характернистики якого відрізня нються від LTE. 

Зміни на рівні радіоканналу дозволят нь знизити вартість пристрою NB-IoT в 

порівняннні з eMTC майже на 90%. Про підтримкну технолог нії NB-IoT в своїх 

продукта нх заявили багато виробникнів мережево нго устаткув нання і абонентсньких 

модулів: Ericsson, Huawei, Nokia, Intel, Qualcomm. Так що даний стандарт може 

виявитис ня одним з найбільш затребув наних при реалізацнії різних проектів IoT. 

Використання смуг радіочаснтот для даного стандарт ну передбачнається в три 

можливі варіанти: в якості окремого частотно нго каналу поза каналом LTE, в 

захисній смузі радіочаснтот, обов'язкової для забезпеч нення суміснос нті мереж LTE 

різних оператор нів, а також безпосер недньо за рахунок виділенн ня смуги частот в 

каналі мережі LTE. В останньо нму випадку мережі NB-IoT і LTE повинні належати 

одному оператор ну. Для простоти далі дані режими іменують нся: відокремнлений 

(standalone), внутрішнньоканальний (guard-band) і внутрісінгнальний (inband). 

Внутрісігнальний (inband) режим відповіднає заміні одного або декілько нх 

ресурсни нх блоків сигналу LTE на несучу NB-IoT. Причому таке розгорта нння 

практичн но не відрізня нються від звичайно нго ресурсно нго блоку LTE, як в частині 

форми спектра, так і потужних характер нистик, а також не призводи нть до зміни 

загально нї ширини спектра несучої LTE або збільшен ння її потужноснті в рамках 



50 
 

каналу LTE. Даний варіант розгортанння додатков но проілюстнрований на рис.2.10. У 

зв'язку з цим даний режим роботи NB-IoT можна вважати додатков ним типом даних, 

що передаютнься в сигналі LTE, який повністю вкладаєт нься в основні тактико-

технічні характернистики сигналу LTE. 

 

 

 

Рисунок 2.10 -  Приклад впровадж нення NB-IoT у внутрішн ньосигнальному 

варіанті (inband) 

 

Внутрішньоканальний (guard-band) режим також використновується тільки 

спільно з несучою LTE, але вже у вигляді ресурсно нго блоку за межами базового 

сигналу LTE. При цьому передбачнається, що розміщен ння одного або декілько нх 

сигналів NB-IoT в межах кожної захисної смуги (нижньої чи верхньої н) має 

відбуват нися при виконанн ні вимог до випромін нювання самостій нного сигналу LTE. 

Розгортанння в захисних смугах шириною менше 5 МГц в 3GPP не визначенне. 

Розгортанння внутріканнального (в захисних інтервал нах) NB-IoT в стандарт ні 3GPP 

починаєт нься з смуг пропусканння LTE 5 МГц. Для LTE з шириною смуги 10, 15 і 20 

МГц, ширина захисної смуги (яка як для нижньої, так і для верхньої захисної смуги 

становит нь 10% від загально нї ширини смуги каналу) достатня для розміщен ння 
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декілько нх несучих NB-IoT. Для захисної смуги повинен використ новуватися фільтр зі 

згладжув нанням і, в міру зростанн ня загасанн ня фільтра, можна розміщув нати несучу 

NB-IoT ще далі до краю в залежнос нті від реалізац нії фільтрів базової станції. Приклад 

впровадж нення NB-IoT у внутріканнального варіанті (guardband) показани нй на 

рис.2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 - Приклад впроваджнення NB-IoT у внутріканнальному варіанті 

(guard-band) 

 

Відокремлений (standalone) варіант розгортанння спочатку позиціон нується як 

окрема технолог нія, в першу чергу покликанна замінити мережі GSM для 

обслугов нування пристрої нв IoT. При цьому несуча NB-IoT була оптимізо нвана 

спеціальнно для можливос нті роботи в каналі GSM. Так, сигнал NB-IoT у 

відокремнленому (а також і в внутріканнальному варіанті н) визначаєнться як сигнал з 

шириною 200 кГц, з основним випромін нюванням, зосередж неним в смузі 180 кГц і з 

двома захисним ни смугами по 10 кГц, розміщен ними по бокам основног но 

випромін нювання. Ілюстратнивний приклад розміщен ння несучих NB-IoT в разі 

відокремнленого варіанти розгорта нння показанинй на рис.2.12. 
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Рисунок 2.12 - Приклад впроваджнення NB-IoT у відокремнленому варіанті 

(standalone) 

 

Таким чином, відокремнлений (standalone) варіант розгорта нння не вимагає 

розгортанння мережі LTE. Незважаю нчи на те, що режим NB-IoT був спеціальнно 

включени нй в існуючий стандарт LTE для простоти інтеграц нії в мережі оператор нів, в 

цьому випадку він виступає як повністю незалежн ний радіоінтнерфейс. 

Стандарт IMT-2020 (5G) вище 24 ГГц. 

В МСЕ було прийнято рішення назвати мережі стільник нового зв'язку п'ятого 

поколінння IMT-2020.  

Вимоги до 5G: 

- новий радиоинтнерфейс з малими сотами (New Air Interfacнe (Small Cells)) - 

повинен базувати нся на нових формах сигналу (New waveformн), а точніше на нових 

методах множинно нго доступу, на нових видах дуплексу (New duplexin нg), на простих 

і гнучких протоколнах канально нго рівня (Light MAC) і високих порядках модуляці нї 

(Higher order modulati нon), на механізмнах межсотов ного взаємоді нї і координанції (Multi-

cell cooperatнion), на ефективн них методах компенсанції внутрішнньосистемних 

перешкод (Interference cancelatнion /utilization), на багатови нмірних антенних системах 

(Massive MIMO) і тривимір нному формуван нні спрямованного променя для 

багатоко нристувальницькій передачі (MU 3D Beam forming); 
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- радіочастотний ресурс (Radio Frequencнy) - використ нання високих діапазон нів 

частот, включаюч ни діапазон міліметр нових хвиль (Millimeter wave), нові форми 

ліцензув нання (New licensin нg regime), використ нання ліцензов наного і неліцензнованому 

спектру (Licensed & unlicens нed band operatio нn), спільне використнання спектра 

(Spectrum sharing), комбінов нане застосув нання спектру всередин ні приміщеннь і в 

зовнішньному середови нщі (Indoor-Outdoor operatio нn); 

- інтелектуальні і адаптивн ні мережі (Intelligent & Adaptive Networks н) - 

стохасти нчне і адаптивн не використ нання мережевинх ресурсів (Opportunistic & adaptive 

use of resourceнs), виявленння доступнонго спектру (Spectrum sensing) і використнання 

його на принципанх когнітив нного радіо (Cognitive radio and network), самостій нну 

конфігурнацію і автоматинзовані мережі (Automated networks н/Plug & play), низьке і 

"інтелектуальне" споживанння електроеннергії (Lower and smarter use of energy); 

- нова архітектнура мережі радіодоснтупу (New NW Architecнture) - 

використ нання змішаних сот з різними рівнями ієрархії і управлін ння ресурсамни в 

гетероге ннній архітектнурі Het-Net (Mixed Cell & Het-Net manageme нnt), централі нзовані 

і хмарні мережі радіодоснтупу RAN (Centralized RAN/Cloud RAN), Реконфіг нуровані 

радіо- та складник ни мереж SDR і SDN (SW Defined Radio/Networks), передача даних 

користув нача і керуючої інформац нії (службових команд) в різних фізичних 

середови нщах (Separation of data & control planes), спільне використнання мережево нї 

структур ни (Network sharing).  

На думку більшостні експерті нв, мінімальнний розмір частотно нго каналу 

(частотного блоку) для систем IMT-2020 перевищу нє 200 МГц; проте деякі експерти 

вважають, що він повинен становит ни не менше 500 МГц. Тому для систем IMT-2020 

розгляда нються смуги частот вище 24 ГГц. Настількни високі смуги частот, по всій 

видимост ні, не дадуть можливос нті в рамках однієї мережі виконати вимоги, що 

пред'являються до IoT. Найбільш ймовірно, що мережі IMT-2020 дозволят нь 

забезпечнити вимоги IoT на обмежені нй територі нї і для застосув нань, які вимагают нь 

мінімальнних тимчасов них затримок і високої надійноснті передачі даних (наприклад, 

при створенн ні інтелектнуальних транспор нтних мереж в містах, а також надійної 

інфрастр нуктури при автоматинзації промислонвості). 
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Ще до появи технолог ній LPWAN значну кількістнь рішень для M2M в різних 

галузях економікни вирішуванлася з використ нанням вузькосм нугових радіотех ннологій, 

а саме, з використ нанням конвенці нйного та транкінг нового радіозв'язку цифрових 

стандарт нів. Спочатку створені для вирішенн ня завдань забезпечнення оператив нного 

голосово нго зв'язку, мережі конвенці нйного та транкінг нового радіозв'язку також 

забезпечнували низькошв нидкісну передачу даних, яка виявилас ня затребув наною для 

вирішенн ня M2M, особливо з високими вимогами по надійноснті. 

Висока потужніс нть терміналнів, вузькі низькошвнидкісні канали та якісні антени 

на абонентс ньких пристроянх в сукупноснті з частотамни нижче 1 ГГц забезпечнили 

конвенці нйному та транкінг новому радіозв'язку дальністнь дії, що не поступаєнться 

сучасним мережам LPWAN. Однак досягалонся це за рахунок великої споживанної 

потужнос нті і високої вартості обладнан ння. 

Проте, малі затримки і висока надійніснть забезпеч нили затребув наність 

цифровог но професійнного радіозв'язку в застосувнаннях M2M в нафтогазновій, хімічній 

галузях, в телеметр нії і т.д. Більш того, дані властиво нсті роблять використнання 

професій нного радіозв'язку все ще затребув наним в цих галузях в критично важливих 

областях. Наприкла нд, датчики небезпекни вибуху на нафтопер неробних і хімічних 

заводах дуже часто використновують професійнний радіозв'язок через складні умови 

поширенн ня, високі вимоги по затримці і по готовноснті радіолін нії. 

 Незважаю нчи на прогрес в області створенн ня технолог ній LPWAN в частині 

збільшен ння дальност ні зв'язку, існують великі територі нї, де наземний зв'язок 

відсутні нй, наприкланд, вздовж залізниц нь у віддален них районах або у відкрито нму морі. 

При цьому навіть в цих районах здійснює нться перевезенння вантажів або видобуто нк 

природнинх ресурсів. З цієї причини для застосув нань M2M/IoT активно 

використ новується супутникновий зв'язок. Сегмент M2M не є новим для застосувнання 

супутник нових технолог ній. 

При цьому існує великий потенціанл супутник новий зв'язку в підключеннні точок 

доступу LPWAN по супутник нових каналах. Для цих цілей вже можуть 

використ новуватися VSAT станції для стаціонанрних об'єктів або ЗС на рухомих 

платформнах, що працюють в ПСЗ. Зібрані дані точкою доступу LPWAN з локально нї 
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територінї або точкою доступу LPWAN на об'єкті, що рухаєтьсня (наприклад, з вагонів 

в поїзді) далі передаютнься по супутникну на сервер для подальшо нї обробки. При 

цьому стає можливим використ нання простих і малопоту нжних пристрої нв LPWAN на 

кінцевих пристроя нх без інтеграц нії з супутникновими терміналнами. 

 

2.4 Дослідженння особливо нстей мультисенрвісного трафіку з урахуваннням 

повідомл нень, які генеруютнь пристрої ІоТ 

 

Телекомунікаційна мережа повинна розвиватнися так, щоб забезпечнувалися всі 

необхідн ні умови для практичн ного застосувнання концепці нї "Інтернету речей". Одним 

з таких умов слід вважати обслугов нування мультисе нрвісного трафіку з заданими 

якісними показник нами. Цей трафік можна розгляданти як результант складанн ня двох 

компонен нтів, що представ нляють потоки IP-пакетів різної природи. Перший 

компонен нт іноді називаютнь трафіком людей (користувачем, як правило, стає 

людина), другий - це трафік речей, створюванний при реалізац нії концепці нї IoT. 

Властивості першого компонен нта активно вивчаютьнся фахівцямни з теорії 

телетраф ніка на підставі теоретич нних моделей і результа нтів вимірюваннь в 

експлуат нованих мультисенрвісних мережах. Дослідженння другого компоненнта 

ускладню нється тим, що поки складно прогнозунвати характер зростанн ня трафіку IoT з 

необхідн ною достовір нністю. Правда, залежніс нть від недостат нності обсягу 

статистинчної інформацнії можна знизити, використновуючи сценарнинй підхід [2]. 

Подібне рішення не накладає обмежень на вивчення особливо нстей мультисенрвісного 

трафіку, до складу якого входять повідомлнення, що створюют нься кінцевим ни 

пристроя нми IoT. 

На характер нистики мультисенрвісного трафіку впливає безліч факторів, але при 

проведен нні дослідженнь враховуєнться тільки частина з них. Такий підхід - 

загально нприйнята практика, яка пояснюєт нься в тому числі низкою об'єктивних і 

суб'єктивних причин. В результанті неминучі помилки. 
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Рисунок 2.13 – Модель для дослідженння мультисенрвісного трафіку 

 

Припустимо, що характер нистики трафіку (атрибути досліджу нваного процесу) 

можна адекватн но представнити функцією F1(x1, x2, ..., xk). Сукупніснть змінних xi, 

i=l,k утворює набір параметр нів, адекватн но характернизують предмет дослідженнь. При 

переході до блоку "Змістовна модель" ряд змінних, як правило, виключає нться з 

подальшо нго дослідженння з причин об'єктивного і суб'єктивного характерну. Це 

означає, що l > k.  Змінюєтьнся, природно, і вид вихідної функції, що відображнає 

запис F2(x1, x2, ..., xl). 

При переході до блоку "Математична модель" також змінюєтьнся сукупніснть 

аналізов наних змінних. Можливі варіанти і l ≤ m, і l ≥ m. В результа нті дослідженння 

функція F3(x1, x2, ..., xm) приводитнься до вигляду, який позначен ний як F4(x1, x2, ..., 

xm). Різниця цих функцій визначає помилку, що виникає при дослідженнні 

математи нчної моделі. 

В процесі тлумачен ння результа нтів дослідженння моделі формуютьнся дві функції 

– F5(x1, x2, ..., xl) та F6(x1, x2, ..., xk).  Різниця функцій F2(x1, x2, ..., xl) та F5(x1, x2, 

..., xl), а також F1(x1, x2, ..., xk) та F6(x1, x2, ..., xk) слугує мірами похибок, які 

виникаютнь у блоках "Змістовна модель" і "Досліджуваний процес" відповіднно. 

Кожен IP-пакет, з точки зору теорії телетрафніка, слід розгляданти як заявку, яка 

повинна бути обслужен на - передана, прийнята або оброблен на. Вичерпно ню 
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характер нистикою потоку IP-пакетів слугує функція розподіл ну тривалоснті інтервалнів 

між моментамни надходженння заявок. Для ілюстрац нії, наведено нї на малюнку 1, цей 

розподіл являє собою функцію F1 (x1, x2, ..., xk). 

На рисунку 2.14 показана модель формуванння потоку IP-пакетів на вході вузла 

комутаці нї. Операція складанн ня IP-пакетів, що надходят нь з різних джерел, 

здійснює нться в даній моделі в гіпотети нчному блоці, який позначен ний символом "Σ". 

Цей блок можна розгляданти як буферну пам'ять на вході вузла комутаці нї. 

 

 

Рисунок 2.14 – Додаванн ня декільконх потоків заявок 

 

Передбачається, що для обох класів трафіку (людей і речей) відомі функції 

розподілну тривалоснті інтервал нів між моментамни надходже нння заявок – φi(t), i = l, h, 

та ϕj(t), j = l, g відповіднно. На виході підсумовнуючого пристрою формуєть нся потік 

заявок, які повинні бути оброблен ні вузлом комутаці нї. Для цього потоку необхіднно 

визначит ни вид функції розподіл ну A(t) і її параметр ни. Дане завдання легко 

вирішуєт нься для розподіл нів φi (t) і φj (t) виду (1), але воно не становит нь практичнного 

інтересу для дослідженння моделей мультисенрвисного трафіку.  

Для довільни нх законів розподіл ну φi(t) та ϕj(t) нескладн но оцінити інтенсивнність 

вхідного потоку заявок Λ. Якщо для обох класів трафіку величини інтенсив нності 

вхідних потоків λiφ та λjϕ відомі, то справедлнива наступна нерівніс нть: 

                                                  (2.1)   
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Знак нерівноснті підкреслнює той факт, що частина заявок може бути втрачена 

внаслідо нк обмежено нго обсягу буферної пам'яті. Сучасні вимоги до величини 

ймовірнонсті втрати такі, що в співвідн ношенні (2.1) можна поставит ни знак рівності. 

Такий підхід представнляється розумним і з тієї причини, що використнання в 

подальши нх розрахун нках величини Λ, як суми всіх значення λiφ и λjϕ, дозволит нь 

отримати верхню межу необхідн ної продуктинвності вузлів комутаці нї в складі 

телекому ннікаційної мережі. 

Часто вхідні потоки задані моментам ни надходже нння заявок, які зручно 

виразити цілими числами, рівними відношеннню поточног но часу t до деякого малого 

періоду x. Це дозволяє знайти діаметранльно протилежнні закони надходженння заявок 

для сумарног но потоку. Їх можна назвати "найкращим" і "найгіршим".  

Дане тверджен ння можна проілюстнрувати за допомого ню моделі, для якої 

визначен но закони надходженння заявок для двох потоків - n1 (t) і n1 (t). У верхній 

частині малюнка 2.7 показані відповід нні гістогранми. Потоки передбач наються 

простими [3]. У нижній частині малюнка проілюст нровані два закони надходженння 

заявок для сумарногно потоку. Вони відповід нають діаметранльно протилежнним 

випадкам. 

 

Рисунок 2.15 – Два види функції А(t) 
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Для "кращого" випадку зберігаєнться ординарн ність, а суміжні заявки 

знаходят нься на відстані один від одного, що дорівнює не менше 0,5. Для "гіршого" 

випадку ординарнність порушуєт нься - в моменти часу 0, 3 і 4 приходятнь відразу дві 

заявки. Це відбуваєнться при ненавмиснній "синхронізації" двох вхідних потоків. 

Визначен ння "кращий" і "найгірший" використнані для того, щоб акцентувнати увагу на 

наступно нму факті: характер нистики якості обслугов нування трафіку при заданій 

величині пропускн ної здатностні вузла комутаці нї для розгляну нтих випадків можуть 

порівнюв натися за допомогоню цих прикметн ників. На жаль, не завжди вдається 

встанови нти залежніснть між законом надходженння заявок і відповіднним розподілном A 

(t). 

У технічні нй літерату нрі, присвяченній трафіку мультисенрвісних мереж, частіше 

за інших досліджу нються розподіл ну A (t) з так званими важкими хвостами [3]. Ці 

функції визначенні на осі [x0, ∞). Розгляданється також приклад розподіл ну, заданого 

на обмежено нму інтервалні. Подібні розподіл ни позначаюнться  як Al (t). Нижній індекс 

"l" - перша буква в слові "limited", що означає обмежени нй. Тоді розподіл ну, для яких 

область визначенння справа не обмежена, логічно записати як Au (t). Нижній індекс 

"u" - перша буква в слові "unlimited", яке переклад нається як необмеженний. Ці ж 

індекси доречно використновувати для середніх значень Al(1) и Au(1), а также 

дисперсінй σl2 та σu2 відповіднно. 

На рисунку 2.16 показані графіки для двох розподіл нів з класів Au (t) і Al (t). Як 

приклади використ нані розподіл Парето і ступінчанста функція довільно нго виду 

відповіднно. Параметрни розподілнів Au(t) і Al(t) обрані таким чином, щоб 

дотримувналися умови: Al(1)=Au(1) і σl2=σu2. Розподіл Al(t) має тільки три 

збільшен ння - в точках τ, 2τ і 10τ з величинанми P1 = 0,6, P2 = 0,3 і P10 = 0,1. Тоді для 

розподілну Парето нескладн но вирахува нти параметр ни положенн ня і форми: x0 ≈ 1,244 і 

α ≈ 2,302. Для розподіл ну Al (t) значення τ прийнято рівним одиниці. 
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Рисунок 2.16 – Приклади досліджу нваних розподілнів 

 

Розглянемо одноліні нйну систему телетрафніка з постійни нм часом 

обслугов нування заявок. Для завантаж нення системи, яка дорівнює 0,9, шляхом 

імітацій нного моделюванння були отримані наступні результа нти: 

• середнє значення часу затримки заявок складає 5,8 і 14,9 для розподіл нів Au 

(t) і Al (t); 

• коефіціє ннт варіації часу затримки заявок становит нь приблизнно 0,7 і 0,9 для 

розподілнів Au (t) і Al (t). 

Результати моделюванння, підтверд нжують, що застосув нання розподілнів виду Al 

(t) дозволяє отримати верхні межі для параметр нів часу затримки заявок. В якості 

такої функції можна використ новувати, наприкланд, бета-розподіл.  
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3 ДОСЛІДЖЕнННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕНнНЯ ЕФЕКТИВНнОСТІ 

ВИКОРИСТнАННЯ МЕРЕЖЕВИ нХ РЕСУРСІВ 4G З ІоТ ТРАФІКОМ н 

 

3.1 Перспект ниви використнання технологній 4G/5 G для IoT 

 

Одним з перспект нивних і динамічн них ринків послуг для мобільни нх 

оператор нів, може стати ринок послуг М2М або IoT сервіси [12]. LTE-мережі 

мають ряд переваг, які вже в найближчному майбутньному приведут нь до переходу 

IoT -користувачів від технолог ній 2G/3G до 4G. Швидкіст нь передачі даних в 

мережах LTE, як відомо, в сотні разів вище, ніж в мережах 2G, і може забезпечнити 

передачу відео високої чіткості, необхідн ну в системах громадсь нкої безпеки та ряді 

комерцій нних додатків. Іншою, мабуть, більш важливою переваго ню мереж LTE є в 

10 разів менші в порівняннні з GSM затримки відгуку (час, за який сигнал від 

пристрою IoT доходить до сервера через мережу мобільно нго оператор на і 

повертаєнться назад). Низькі затримки важливі для IoT -додатків, що працюють в 

реальномну часі, для контролю чутливог но обладнан ння, а також для систем 

сигналіз нації та управлін ння промисло нвим обладнан нням.  

Велика перевага в порівнян нні з мережами 2G/3G в умовах передачі даних з 

асиметри нчним трафіком в мережах IoT досягаєтнься в мережах TD-LTE завдяки 

можливос нті гнучкої зміни розподілну мережевинх ресурсів за рахунок гнучкого 

використ нання числа тайм-слотів і, відповіднно, зміни симетрич нності трафіку в лінії 

вниз і вгору.  

Ще однією переваго ню технологнії LTE є більш низькі витрати на 

обслугов нування IoT -мережі в перспектниві. Завдяки тому, що технолог нія LTE  

повністю заснован на на комутаці нї пакетів і працює по протокол ну IP, мережі IoT на 

базі LTE простіші та дешевші в побудові, експлуат нації та розширен нні [2].  

Крім того, для мереж LTE специфік новані 44 частотні діапазон ни, вони мають 

більш високу спектралньну ефективн ність в порівнян нні з технологніями GSM і HSPA 

(GSM - 1-1,5 біт/с/Гц, HSPA - 2,2 біт/с/Гц, LTE - 5 біт/с/Гц). 
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 Всі ці особливо нсті дозволяю нть знизити капітальнні витрати і експлуатнаційні 

витрати на мобільну мережу і, як наслідок, вартість передачі одного біта даних.  

Мережі LTE відрізня нються високою масштабо нваність по абонентснькій базі і 

впровадж нуються сьогодні з підтримкною IPv6-адресації. Це дуже важлива 

характер нистика, оскільки запас доступни нх публічни нх IPv4-адрес швидко 

скорочує нться, а кількіст нь IoT -пристроїв, що працюють на основі LTE в Україні 

буде і далі постійно зростати (рис. 1 А). 

 

 

Рисунок 3.1 -  Зростанн ня кількостні пристрої нв, що працюють на основі LTE 

А) та кількостні пристрої нв в розрахуннку на одну людину Б) 

 

Використання мереж LTE для взаємоді нї елементі нв IoT має принести 

оператор нам додатков ні доходи і надати імпульс подальшо нго зростанн ня інвестиц ній. 

Оператор ни безпрові ндного зв’язку оновлюют нь обладнан ння для того, щоб не 

відставанти від провідни нх країн в розвитку мобільни нх мереж. Однак основною 

причиною, як збільшенння швидкост ні передаванння так і якості надання послуг, є 

зростаючна кількіст нь пристроїнв, що припадає на одну людину. Згідно з 

дослідже нннями компанії Cisco (рис.3.1Б) в 2010 році кількістнь смартфон нів і 

планшеті нв, що підключенні до мережі Інтернет в розрахун нку на одну людину 8 

становит нь майже двом. При цьому, це ще не межа. Припусканється, що до 2020 

року ця цифра становит ниме 6,58 пристроїнв на одну людину, а загальна кількіст нь 
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засобів зв’язку, що будуть обмінювантися даними використновуючи мережу 

Інтернет перевищи нть позначку в 50 млрд. [12]. 

Трафік, що створюєтнься в мережі LTE/3GPP при наданні послуг М2М, 

характер низується наступни нми особливо нстями: 

1. Спорадич нним характер ном взаємоді нї кінцевих пристроїнв М2М в мережі і 

короткою триваліснтю цих сеансів. 

2. Невеликинм обсягом передани нх даних, що вимагає невелико нї пропускн ної 

спроможн ності використ новуваної мережі доступу, але великою кількістню 

підключенних кінцевих М2М пристроїнв. 

3. Низькою мобільні нстю кінцевих М2М пристрої нв або повною відсутні нстю 

такої, а також низькою активніс нтю в лінії вгору. 

4. Великими групами кінцевих М2М пристроїнв з одночасн ним запитом 

з'єднання в мережі. 

5. Низьким споживан нням енергії кінцевих М2М пристрої нв як наслідок 

низького трафіку. 

6. Низькими запитами обчислюв нальних потужнос нтей і низькою вартістю 

кінцевих М2М пристрої нв як наслідок низького трафіку. 

7. Високими вимогами до безпеки даних. 

M2M - пристрої, незважаю нчи на малий обсяг трафіку, що передаєтнься від 

одного пристрою, в деяких випадках можуть масово згенерув нати порівнян но великі 

обсяги службово нго трафіку (Signaling), який, в свою чергу, може викликатни 

перевантнаження мережі. 

Наприклад, це може статися, як мінімум, в двох ситуація нх: 

• M2M-додаток, що використновується багатьма кінцевим ни пристроянми 

М2М, запитує велику кількіст нь пристрої нв M2M виконати певну дію (наприклад, 

команду Attach/Connect Requests н) за допомогоню мережі LTE; 

• велике число кінцевих пристрої нв М2М, перебува нючи територі нально в 

одному місці, запитує доступ до М2М-мережі, що призводинть до браку ресурсів 

обслугов нуючої мережі LTE. 

Дані ситуації можуть мати негативн ний вплив як на характернистики мережі 
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доступу LTE внаслідо нк перевант нажень, так і на якість послуг М2М (QoS) і навіть 

на сприйнят нтя користув начем (QoE) таких високопр нибуткових послуг, як передача 

мови і інших мультимендійних послуг. 

Для управлін ння перевантнаженнями трафіку при наданні послуг M2M в 

мережі LTE застосов нуються такі заходи: 

• призначенння кінцевомну пристрою М2М низького пріорите нту доступу за 

допомого ню команди Low Access Priority; 

• встановлнення з'єднання, ініційовнаного кінцевим пристроє нм M2M, із 

застосув нанням протоколну управлін ння радиореснурсами RRC з низьким пріоритентом 

обслугов нування; 

• управлін ння службови нм трафіком протокол ну RRC для підтримкни 

використ нання розширен ного часу очікуван ння обслугов нування в разі відхиленння 

повідомлнень від M2M-пристроїв; 

• ініціюванння з боку ММE відхилен ння встановл нення з'єднання в мережі 

радіодоснтупу E-UTRAN за допомого ню протоколну RRC. 

На рис. 3.2 наведені діаграми обміну командамни в мережі E-UTRAN між 

eNodeB і ММE при управлін нні перевантнаженнями М2М-трафіку. 

еNodeB, прийнявшни повідомлнення OVERLOAD START (що містить 

команду «Початок перевант наження мережі» на відхилен ння встановл нення з'єднання 

по протоколну RRC в мережі радіодоснтупу E-U TRAN) від модуля управлін ння 

ММE, що працює з перевант наженням, повинен зменшити рівень службово нго і 

призначенного для користув нача трафіку. 

При отриманнні повідомлнення OVERLOAD STOP («Кінець перевантнаження 

мережі») eNodeB повертаєнться до стандарт нної роботі з ММE без обмежень на 

генерованний трафік. 
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Рисунок 3.2 - Управлін ння перевантнаженнями  

 

В рамках базового стандарт ну LTE Rel'8 специфікнований метод, що дозволяє 

зменшити енергосп ноживання UE, який отримав назву переривч настого прийому 

(Discontinuous Receptioнn, DRX). Принцип роботи DRX полягає в тому, що UE 

приймає дані від eNodeB не постійно, а лише в певні інтервални часу. 

У Rel'13 описаний метод розширен ного інтервал ну переривчнастого прийому 

(Extended Disconti нnuous Receptioнn, eDRX), при застосув нанні якого пейджинг нового 

повідомлнення може бути відправл нено М2М - пристрою тільки в межах певного 

вікна прийому пейджінгна (Paging Time Window, PTW). Межі PTW визначаюнться 

на підставі гіперсіснтемного номера кадру (Hyper System Frame Number, H-SFN). 

Триваліснть періоду неактивн ності (або сну) M2M-пристрою, який не виконує 

моніториннг пейджинг нових подій, може досягати 3-х годин (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3 - Принцип eDRX 
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Метод PSM 

З метою скороченння енергосп ноживання М2М-пристроїв в Rel'12 

специфік нована технолог нія енергозб нереження (Power Save Mode, PSM), що 

дозволяє в період відсутно нсті даних для передачі переводи нти М2М-пристрій в 

режим сну, за якого споживанння енергії зводитьсня практичнно до нульовог но 

значення. 

Пристрій M2M отримує інформацнію про періоди активаці нї режиму PSM при 

надходже ннні заздалегнідь сконфігунрованих значень відповід нних таймерів. Перший 

таймер - таймер активноснті Т3324 (Active Timer) - відповід нає за час знаходженння 

пристрою в режимі очікуван ння, при якому мережу і M2M-пристрій ще можуть 

здійснюв нати взаємоді ню між собою. Після закінченння таймера T3324 пристрій 

переходи нть в режим PSM до моменту закінченння другого таймера T3412, що 

відповіднає за оновленн ня зони відстеженння (Tracking Area Update, TAU) (рис. 3.4) 

[2]. 

 

 

Рисунок 3.4 - Принцип PSM 

 

3.2 Дослідженння стратегі нй розподілну ресурсів н 

 

Відповідно до розвитку методів обробки великих даних значно покращілнись 

технолог нії збору інформацнії з розподілнених джерел. 
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Починаючи з низькорі нвневих систем для дротових сенсорни нх мереж, 

технолог нії перетвор нилися в широкомансштабні стандарт низовані бездротонві мережі 

для різних категорінй датчиків. Найбільш успішним ни прикладанми систем, 

призначенних для передачі даних з низькими обсягами, є GSM, LTE-M, LoRaWAN, 

SIGFOX, GPRS/EDGE, а також недавно розробленний 3GPP стандарт бездрото нвої 

узкополо нсной мережі NB-IoT [12]. Останні три з перерахо нваних технолог ній 

характер низуються діапазон нами охопленн ня в десятки кілометр нів, високою 

еіергоефнфектівіостью і низькою вартістю обладнан ння. Ці властиво нсті дозволяюнть 

вважати їх основнимни кандидат нами для технолог нії збору великих даних (Big Data) 

в галузі Інтернет ну речей. 

Впровадження інтелект нуальних пристроїнв, таких як системи 

відеоспо нстереження, пред'являють принципонво нові вимоги до систем збору і 

доставки інформац нії. Існуючі комуніканційні рішення для міжмашин нної взаємоді нї 

неспромо нжні в цих сценарія нх через велику місткіст нь потоковонї передачі відео. 

Таким чином, застосув нання високошв нидкісних (стільникових) бездротонвих рішень 

для передачі даних на великі відстані стає єдиним можливим варіанто нм. 

Комбінація двох або більше гетерогеннних мереж збільшує інтелект нуальність 

і надійніснть систем прийнятт ня рішень [13]. Наприкланд, сигнал про виявленння 

надзвичанйних ситуацій, який посилаєт нься групою інтелект нуальних лічильни нків, 

може бути відразу перевіренний через візуальнний канал. Крім того, в комбінацнії 

таких гетерогеннних мереж використновується ряд завдань, в яких надійніснть 

доставки потоків даних відіграє ключову роль. З огляду на обмежени нй обсяг 

радіореснурсів, вибір стратегі нї розподіл ну радіореснурсів між меншим числом 

високошв нидкісних відеокамнер і великою кількіст ню низькошвнидкісних 

смартлічнільників є важливим завдання нм для оператор нів бездрото нвих мереж. В 

рамках цього завдання необхідн но збалансу нвати ймовірнонсно-часові 

характер нистики (ЙЧХ), такі як ймовірнонсті втрати сеансу для окремих потоків 

даних. 

У даному підроздінлі представ нлено аналітичнну модель для дослідженння ЙЧХ 

обробки трафіку NB-IoT при наявностні конкуруюнчого трафіку LTE. 
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Використ новуючи даний інструменнт, проведен но порівнян ння трьох можливих 

стратегі нй розподілну радіореснурсів: статично нї, динамічн ної і динамічн ної з 

резервув нанням. В якості еталонно нї моделі розгляданється внутрішн ньополосний 

режим, представнлений в LTE Rel. 13 [14 15], де радіостаннція LTE розділяє спектр 

частот з технолог нією NB-IoT. Ця комбінац нія була обрана в силу того, що: 

1. LTE і NB-IoT - єдині два рішення, які використ новують один і той же 

спектр частот;  

2.  ця комбінац нія отримує найбільшну підтримкну з боку галузі Інтернет ну 

речей і, як очікуєтьнся, стане основним стандарт ном для збору великих даних в світі 

Інтернет ну речей. 

Системна модель. 

Введемо поняття оператор на, що реалізує службу спостеренження, 

використ новуючи можливос нті технолог нії LTЕ і NB-IoT. Розгляненмо «оператора», 

який управляє системою зонально нго спостеренження. Система являє собою 

гібридне рішення, що складаєт нься з:  

- деякого числа відеокамнер для проведен ння відеомон ніторінгу;  

- численних датчиків для виявленн ня вторгнен нь, пожеж, а також для 

контролю температ нури і тиску повітря;  

- системи обробки великих обсягів даних, одержува нних як з відеокам нер, так 

і зі смарт-датчиків. 

Оскільки провідне й Wi-Fi з'єднання не завжди доступні в районах 

спостеренження, передача трафіку від камер спостеренження проводитнься за 

допомого ню мережі LTЕ. Передбач нається, що смарт-датчики підключенні по NB-

IoT, яка є однією з найбільш перспект нивних технолог ній ІоТ. 

Така комбінац нія рішень може ефективн но співісну нвати в рамках однієї 

мережі. Оскільки обидва рішення працюють на ліцензовнаних частотах, 

постачалньник послуг, орієнтов наний на надійніснть зв'язку, набувати нме певний 

частотни нй ресурс у оператор на мережі через механізм «мережевого зрізу» [16]. 

Такий підхід може забезпечнити безпереб нійне обслугов нування незалежнно від того, 

в якому стані знаходят нься залишені частотні смуги операторна. 
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Сценарій розгорта нння, описаний вище, передбачнає спільне використнання 

наданих ресурсів LTЕ між двома тинами кінцевих вузлів: камерами 

спостеренження і датчикамни NB-IoT, піднімаюнчи питання про ефективн не розподіл 

ресурсів. 

 У зв'язку з цим характер нистики надійноснті обох потоків трафіку набуваютнь 

першоряд нного значення, оскільки сервер обробки не зможе приймати 

обґрунтонвані рішення, якщо частина потоку стане тимчасов но недоступ нна. Одним з 

можливих прикладі нв може служити система виявленння пожежі, яка розгорну нта в 

певних зонах, де будь-яке помилковне попередж нення є надзвичанйно дорогим 

(наприклад, для фабрики). Таким чином, якщо блок обробки отримує 

попередж нення про пожежу від датчиків диму/температури, він спочатку 

перехреснно перевіря нє його за допомогоню візуальнного каналу (відеопотік від 

найближчної камери) і тільки потім передає сигнал аварійно нї евакуаці нї. 

Розглянемо соту мережі LTE з базовою станцією, розташов наною в центрі 

стільникни. 

При цьому радіус покриття комірки для послуг LTE, RL, набагато менше в 

порівняннні з покриттянм технолог нії NB-IoT, RN. Весь набір доступни нх ресурсів 

вимірюєт нься в каналах NB-IoT. Надалі це позначаєнться базовим каналом. У 

напрямку висхідні нй лінії для NB-IoT доступні З канали, які можна обчислитни як С 

= cS, де S - число ресурсни нх блоків (RB); с - число базових каналів в одному RB 

[17]. Вхідний потік від сесій LTE є пуассоно нвским. 

Час надання LTE-послуги розподіл нено по експонен нтному закону із середнім 

1/𝜇, а мінімальнний обсяг ресурсів, запитани нх на встановл нення з'єднання на 

кожному часовому інтервалні висхіднонї лінії, становит нь d базових каналів. Нехай а 

= v/𝜇 запропонноване навантажнення LTE.  

Запити на з'єднання від NB-IoT надходят нь відповід нно до процесом Пуассона 

з інтенсив нністю λ. Кожне надходже нння даних характер низується експонен нціально 

розподілненим часом обслугов нування з параметр ном 𝜃. Для кожного сеансу NB-IoT 

потрібно b базових каналів. Інтенсив нність запропоннованого навантажнення на 
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передачу блоків даних від NB-IoT позначимно через λ𝜃. Аналогіч нно сесій LTE, 

пристрої NB-IoT вважаютьнся статични нми протягом всієї сесії. 

Стратегії розподілну ресурсів. 

Розглянуті стратегі нї розподіл ну ресурсів між камерами LTE і 

вимірюва нльними датчикамни NB-IoT показані на рис. 3.5 Відзначинмо, що 

максималньне число базових каналів, які можуть бути виділені для NB-IoT і LTE, 

становит нь СN = С - RL і CL = С - RN відповіднно, де RL і RN -мінімальне число 

каналів, які завжди доступні і зарезерв новані для трафіку LTE і NB-IoT відповід нно. 

Таким чином, в роботі представ нлено порівнян ння наступни нх трьох стратегінй 

розподілну ресурсів:  

1. статична стратегі ня (STAT). Ця стратегіня відповід нає випадку, коли 

мінімальнне і максималньне число базових каналів, виділени нх для NB- IоT і LTE, 

збігаютьнся: RL = CL, RN = CN . Іншими словами, всі ресурси строго розділен ні між 

NB-IoT і LTE; 

2. динамічн на стратегі ня (DYN). В цьому випадку мінімальнний обсяг ресурсів 

не призначанється NB-IoT і LTE, тобто RL = RN = 0. Однак максималньний обсяг 

ресурсів і CL = CR = С повністю розділен ні між NB-IoT і LTE; 

3. динамічн на стратегі ня з резервув нанням (DYNRES). У цій стратегінї 

максималньний розподіл ресурсів, доступни нх для NB-IoT і LTE. 

Визначено так, що СN= С - RL> 0 і CL = С – RN. Прі цьому RN> 0 і RL > 0 

визначаюнть мінімальнний обсяг ресурсів, призначе нних для NB-IoT і LTE 

відповіднно. Решта ресурси динамічн но розподілняються між двома типами трафіку. 

Унікальною особливі нстю даної системи з двома різнотип нними вхідними 

потоками є той факт, що базові канали будуть послідов нно виділяти нся з 

урахуван нням особливо нстей внутрішн ньосмугової технолог нії NB-IоT [18]. 
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Рисунок  3.5 - Пропоновнані стратегі нї розподілну ресурсів: (a) STAT; (б) DYN; 

(в) DYNRES; 1 - NB-IoT; 2 LTE; З - NB-IoT + LTE 

 

Процес управлінння ресурсамни показани нй на рис. 3.6 

Розглянемо систему без активних сесій і припусти нмо, що надходит нь нова 

сесія від NB-IoT. В цьому випадку RB стає доступнинм для NB-IoT, де кожен запит 

на прийнятт ня даних вимагає рівно b базових каналів NB-IoT. 

Таким чином, нова сесія NB-IoT займає базові канали в цьому RB. Якщо 

при наступнонму встановл ненні сесії NB-IoT всі канали в даному RB будуть вже 

зайняті, то буде виділени нй наступни нй RB, доступни нй для послуг NB-IoT. 
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Рисунок 3.6 - Схема послідов нного розподіл ну ресурсів стільник ни мережі LTE: 

1-зарезервовані ресурси для LTE; 2 -зарезервовані ресурси для NB- 

ІоТ; 3- ресурс и, використ новувані LTE; 4 - ресурси, використновувані NB-IoT; 

5 -вільні ресурси для LTE і NB-IoT 

 

 

Система, описана вище, може бути представ нлена у вигляді системи 

масового обслугов нування з двома вхідними потоками, що мають різні дисциплі нни 

обслугов нування з виділенн ням ресурсни нх блоків. Відзначи нмо, що система дозволяє 

управлятни втратами сесій як NB-IoT, так і LTE. Основна відмінні нсть моделі, 

представ нленої нижче, полягає в комплекснній послідов нної стратегі нї розподіл ну 

ресурсів на основі блоків. 

Визначимо стан системи. Відзначинмо, що запит на обслугов нування від LTE 

приймаєт нься, якщо в момент його надходженння є не менше d з CL = С - RN каналів, 

таким чином зменшуєт нься кількістнь доступнинх базових каналів на величину d і 

число RB на [d/c]. Кількістнь сесій LTE [d/c] завжди є цілим числом [d/c] ≥1. Якщо 

при прийняттні запитів на з'єднання від NB-IoT число базових каналів в поточномну 

RB вище, ніж 6, то сесія NB-IoT приймаєтнься в цьому RB. Якщо число доступни нх 

базових каналів нижче, ніж b, і новий RB доступнинй для трафіку NB-IoT, то цей 

RB приймає на обслугов нування запит, що надійшов від NB-IoT, тим самим 

зменшуюч ни число базових каналів в цьому RB на b. В інших випадках сесія NB-

IoT втрачаєтнься. 
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Нехай m (t) і я n(t) > 0, визначаюнть число активних сесій NB-IoT і LTE 

відповіднно. Отже, стан системи стільникна мережі LTE, яка обслугов нує трафік NB-

IoT і LTE, може бути описано двовимір нним випадков ним процесом {m (f), n (t), t > 

0} з наступни нм просторо нм станів: 

 

 

 

де с (m) = с [bm/М] - число базових каналів, зайнятих сесіями NB-IoT; 

М=[c/b] максималньне число сесій в NB-IoT, які можуть бути обслужен ні в одному 

RB. 

Зауважимо, що {m (t), n (t),t> 0} є марковскним процесом. Ведемо p (m, n) (t), 

{m,n} ∈ X, - cтаціонанрний розподіл ймовірно нстей m сесій NB-IoT і n сесій LTE в 

системі в момент часу t: 

 

 

 

Щоб отримати рівняння локально нго балансу, розгляне нмо довільни нй контур в 

діаграмі переходу станів. Стаціонанрний розподіл вірогідн ності випадков ного 

процесу {m (t), n (t), t > 0} задовольнняє наступни нм рівняння нм локально нго балансу: 

 

 

 

і представнляються наступни нм виразом:  

 

 

де констант на G(X) має наступни нй вираз:  
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Отримання формул ймовірнонстей блокуваннь сесій є трудоміснтким 

обчислювнальним процесом, так як простір станів системи досить великий і число 

станів може досягати декілько нх десятків тисяч. Щось б зняти це обмеженн ня, був 

розробле нний спеціальнний чисельни нй алгоритм, заснован ний на поворотн ній зв'язку 

між ненормов наними можливоснтями макростаннів, який коротко описаний нижче. 

Визначимо розбиття простору станів X 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 -  Розбиття простору X на макростанн 

 

Розбиття простору станів на макростанни показано на рис. 3.7. 

Тут також ілюструю нться підпрост нори, що відповіднають станам блокуван ння 

сесій LTE і NB-IoT. Знаючи стаціона нрний розподіл станів системи, представнлене в 

(3.1) і (3.2) та чинне над (3.3), шукані ймовірнонсті блокуванння можна легко 
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вивести. Зокрема, використ новуючи (3.3), отримаємно ймовірнінсть блокуван ння сесій 

LTE: 

 

 

 

Аналогічні обчислен ння проводят нься для підмножи нни блокуваннь сесій NB-

IoT, що в кінцевомну підсумку дає вираз для обчислен ння ймовірнонсті блокуваннь 

сесій NB-IoT в наступно нму вигляді: 

 

 

 

Середня триваліснть сесії приймає вид: 

 

 

 

Середнє число базових каналів, зайнятих однією сесією NB-IoT, має вигляд: 

 

 

Середнє число каналів, зайнятих сесіями ЕТЕ, так само: 
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Середнє число базових каналів, зайнятих обома типами трафіку, 

визначаєнться через Е [bNL] = Е [bN] + Е [bL]. 

Для отриманння кількісн ної та якісної оцінки поведінк ни даної системи 

проводитнься чисельни нй аналіз запропоннованих стратегі нй розподіл ну ресурсів. 

Вхідні параметр ни для чисельно нго аналізу представнлені в таблиці. 

Рис. 3.8 ілюструє значення ймовірно нсті блокуван ння сесіїї LTE в залежнос нті 

від загально нго числа підключе нних датчиків NB-IoT при обраному статично нму 

розподілні ресурсів STAT, в якому загальни нй обсяг радіореснурсів строго 

розділен ний між двома типами трафіку. Для цієї стратегі нї вводитьсня коефіціє ннт 

поділу ресурсів 7, який характер низує обсяг ресурсів, зарезерв нованих для NB-IoT. 

Зауважимно, що внаслідо нк жорстког но поділу ресурсів між LTE і NB-IoT 

характер нистики стратегінї STAT залежать тільки від обраного значення 7.  

Причиною цього є те, що стратегіня STAT створює дві незалежнні віртуальнні 

бездрото нві системи: одну для LTE, іншу для NB-IoT. Хоча ця стратегі ня є 

найпрост нішою з точки зору її реалізац нії, її можна рекоменд нувати тільки для таких 

систем, де середнє навантажнення від всіх паралельнно виконува нних послуг: 

1) рідко змінюєтьнся в часі; 

2) відома заздалегнідь; 

3) може бути добре передбачненим; 

Подібна поведінк на системи рідко спостері нгається на практиці. 

Значення ймовірно нсті блокуванння в стратегі нї DYN, де загальни нй обсяг 

ресурсів доступни нй для обох трафіків, сильно залежить від поточног но 

навантажнення з сегмента NB-IoT. Для менших значень числа підключе нних 

пристроїнв NB-IoT стратегі ня DYN переверш нує STAT, так як дозволяє всю смугу 

частот переключ нити в режим доступно нсті для LTE-пристроїв за відсутно нсті 

трафіку NB-IoT. 
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Таблиця 3.1 - Параметр ни системи для чисельно нго аналізу 

Параметр Опис Значення 

С 

с 

RN 

RL 

b 

d 

𝜃 

1/𝜇 

𝜆 

v 

Число базових каналів в СОТС LTE 

Число базових каналів в RB 

Число каналів для NB-IoT 

Число каналів для LTE 

Число каналів для сесій NB-IoT 

Число каналів для LTE-сесій 

Середня швидкістнь сесій NB-IoT 

Середня триваліснть LTE-сесій 

Інтенсивність вхідного потоку NB-IoT 

Інтенсивність вхідного потоку LTE 

100 

4 

{0,…100} 

{0,…100} 

1 

4 

100 кбіт 

10с 

10/хв 

1/хв 

 

 

 

Рисунок 3.8 - Можливіс нть блокуванння LTE в залежноснті від 

запропоннованого навантажнення NB-IoT: 1 - STAT, В = 0.8; 2 - STAT, В = 0.6; 3 - 

DYNRES, RL = 0.8; 4 - DYNRES, Rl = 0.6; 5 – DYN 

 

Зростання трафіку NB-IoT супровод нжується збільшен нням значень 

ймовірнонсті блокуванння для стратегі нї DYN, оскільки трафік NB-IoT починає 

конкурувнати за ресурси з постійни нм навантажненням, що виходить від трафіку 

LTE. Нарешті, з надходженнням великої кількостні пристрої нв NB-IoT трафік 

починає домінуванти в загально нму діапазон ні. В результанті ймовірні нсть блокуван ння 

буде вище, ніж в стратегі нї STAT, незалежнно від обраного значення коефіціє ннта 

розподілну ресурсів. Стратегі ня розподілну ресурсів DYN може бути рекоменднована 
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для систем, де середні навантаж нення, необхіднні кожним потоком (виміряні в 

Гц/с), можна порівнят ни. У той же час стратегі ня DYN залишаєт нься адекватн ним 

рішенням для нестабілньних систем, де навантаж нення може сильно змінюват нися в 

часі. 

Перейдемо до третьої стратегінї, DYNRES, де певний обсяг ресурсів 

резервує нться для трафіку кожного типу, а решта ресурсів динамічн но 

розподілняються між ними. Значення RL вибираютнься еквівале ннтними відповід нним 

значеннянм 7 в раніше розгляну нтій стратегінї виділенн ня ресурсів STAT, a RN 

вважаєть нся нульовим. Іншими словами, порівнюю нться статичні і напівдін намічні 

варіанти розподіл ну. Зауважимно, що для меншого числа пристрої нв NB-IoT 

характер нистики стратегі нї DYNRES ідентичн ні характер нистикам стратегі нї DYN. 

Однак збільшен ння значень ймовірно нсті блокуваннь для DYNRES зростає 

повільні нше, ніж в разі DYN. Причиною цього є той факт, що частина ресурсів, які 

міг би зайняти LTE-трафік, зайнята динамічнним розподілном. Крім того, при більш 

високих навантажненнях трафіку NB-IoT ймовірні нсть блокуван ння LTE для 

DYNRES ніколи не буде перевищу нвати відповіднне значення для системи зі 

стратегі нєю STAT. Для вкрай великого числа пристроїнв NB-IoT крива для 

DYNRES асимптот нично наближаєнться до кривої для системи STAT, але не 

перетинанє її. 

Стратегія DYNRES не гірше, ніж стратегі нї STAT і DYN. Пояснюєт нься це 

тим, що стратегіня DYNRES включає основні властиво нсті перших двох схем 

розподілну ресурсів. Стратегі ня DYNRES поводитьнся так само, як і стратегіня DYN 

при низьких навантажненнях і стратегі ня STAT при високих навантажненнях. 

Отже, стратегі ня DYNRES може бути рекоменд нована для підвищенння 

надійноснті системи. 

Уявімо в ортогонанльному розрізі рис. 3.6, який показує ймовірнінсть 

блокуван ння сеансу NB-IoT в порівнян нні із загальни нм числом підключенних LTE- 

пристроїнв. Як і в попередн ньому випадку, будемо підбират ни параметр ни для 

стратегі нї DYNRES таким чином, щоб обсяги ресурсів, зарезерв нованих для NB- IоT 

в STAT і DYNRES, були рівними. Важливо відзначинти, що в цьому випадку RN 
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дорівнює  (1 -𝛾) замість 𝛾. Значення RL вважаютьнся рівними нулю. Для такого 

симетрич нного випадку спостері нгається така ж якісна поведінк на, що і на рис. 3.8. 

Проте є помітні кількіснні відмінно нсті між рис. 3.8 і 3.9. Значення ймовірно нсті 

блокуван ння NB-IoT на порядок нижче, ніж для LTE. Це пов'язане з більш 

низькими потребам ни в ресурсах окремої сесії NB-IoT, що, в свою чергу, веде до 

збільшен ння шансів на прийом обслугов нування навіть в майже повністю 

завантажненої системі. Крім того, спосіб виділенн ня каналів NB-IоТ у 

внутріпо нлосному режимі також відповід нає режиму руху датчика. 

 

 

Рисунок 3.9 -  Ймовірні нсть блокуван нь NB-IoT в залежнос нті від 

запропоннованого навантажнення LTE: 1 — STAT, В = 0.8; 2 — STAT, В = 0.6; 3 — 

DYNRES, Rl = 0.8; 4 — DYNRES, 

Rl = 0?6; 5 — DYN 

 

Сесії LTE займають весь RB, тоді як трафік NB-IoT отримує повний RB, 

хоча одна сесія і не займає його повністю. Тому наступні кілька сесій NB-IoT 

гарантов нано будуть обслугов нуватися, оскільки решта вже виділено нго RB не може 

бути зайнята якимось потоком LTE. Незалежн но від кількісн них значень трафіку 

LTE система DYNRES завжди перебуванє у виграшно нму становищні. 
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3.3 Розподіл частотно н-часових ресурсів мережі LTE між UE та М2М/ІоТ 

 

У технолог нії LTE механізмни плануван ння ресурсів каналу зв’язку не 

визначен ні стандартном, залишаюч ни право вибору за виробникнами обладнан ння 

базових станцій. Використ нання рішень щодо розподілну мережеви нх ресурсів дає 

змогу ефективн но реагуватни на зміну стану та умов функціон нування безпрові ндної 

мережі, які можуть бути спричиненні, наприкланд, виходом з ладу або 

перевантнаженням її елементі нв, коливанн нями трафіку, що надходитнь у мережу, 

динаміко ню зміни сигнальн но-завадової обстановнки тощо. До таких ресурсів, 

насампер нед, належать символи (часовий ресурс) і частотні піднесуч ні (частотний 

ресурс). Найменшо ню структур нною одиницею радіорес нурсу, яку можна виділити 

мобільні нй станції або M2M пристрою, є ресурсни нй блок (Resource Block, RB). На 

рисунку 3.10 продемон нстровано структур ну кадру при частотно нму дуплексі. 

 

 

 

Рисунок 3.10 -  Структур на кадру LTE при частотно нму дуплексін 

 

Один ресурсни нй блок (RB) складаєтнься з 12 піднесуч них, що рознесен ні на 15 

кГц (разом займають 180кГц) та 7 OFDM символів за нормальнного циклічно нго 

префіксу. Фізичний ресурсни нй блок (PRB) містить 2 RB, що разом передає 168 
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ресурсни нх елементі нв (RE) в 1 мс. RE може доставлянти 2, 4, 6, 8 бітів за наступнинх 

модуляці нй: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM відповід нно. Для збільшен ння 

пропускн ної здатностні застосов нується технологнія агрегаці нї спектру [19]. При цьому 

на швидкістнь передаванння даних впливає число виділени нх ресурсни нх блоків 

(NRB), кількістнь ресурсни нх елементі нв ( 127 , де 12 – кількістнь піднесуч них, 7 – 

кількістнь символів н), кількістнь антен MIMO , швидкіст нь коду ( KodRATE ), 

позиційнність модуляцінї ( log 2(Modul) ). 

 

 

 

де 0,5 мс – триваліснть одного ресурсно нго блоку. 

При розробці нових алгоритмнів функціон нування планувалньника 

безпрові ндної мережі 4G/5G необхідн но враховув нати ряд особливо нстей M2M- 

трафіку. У специфік націях консорці нуму 3GPP сформуль новані основні властиво нсті 

M2M-трафіку.     

Перед тим як перейти до алгоритмну оптимальнного розподілну ресурсів, 

наголоси нмо на особливо нстях функціон нування гетероге ннної мережі LTE. 

Визначен но, що найчасті нше блоки M2M-даних мають вкрай малий розмір і 

генеруют нься великою кількіст ню різних M2M пристроїнв. У зв'язку з цим, 

недоціль нно виділяти планувал ньником базової станції eNodeB один RB (мінімальна 

кількістнь) для передачі даних від одного M2M-пристрою.  

У роботі  для вирішенн ня подібної проблеми запропон новано проводитни 

кластери нзацію з метою локалізанції M2M трафіку в рамках кластера із подальшо ню 

агрегаці нєю та класифік націю при передаваннні в ядро LTE мережі, що дасть змогу 

планувал ньнику оптимальнно використновувати радіореснурс і зменшити сигнальнне 

навантажнення на eNodeB. Також, таке рішення дозволит нь об'єднати повністю або 

частково однакові повідомл нення з метою зменшенння обсягу передани нх даних 

M2M пристроянми. Необхідн но зауважитни, що рішення планувалньника про 

виділенн ня мережеви нх ресурсів передусінм ґрунтуєт нься на вимогах до QoS. Тому 
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задача розподіл ну частотно н-часових ресурсів у технолог нії LTE повинна бути 

сформуль нована як задача розподілну RB мережі між UE та M2M пристроя нми 

залежно від заявлени нх вимог до пропускнної здатностні та параметр нів QoS [20].  

Визначення класу, до якого належить той чи інший трафік UE пропонуєнмо 

проводитни на основі параметр ну QCI (QoS Class Identifiнer). У роботі запропон новано 

поділяти трафік від М2М пристроїнв на 4 пріоритенти з різними вимогами до E2E 

QoS (t). Пріоритент даних на шлюху передаванння від дочірніх вузлів через головні і 

аж до шлюза фіксуватнимуться в полі ToS (Type of Service) пакету IPv6. 

 Максималньне значення допустим ної затримки для трафіку I-го класу 

становит нь 100 мс, II-го – 1 с, III-го – 100 с, IV- го – 1000 c. Передаванння 

інформац нії в мережі LTE здійснює нться за допомого ню частотно н-часових ресурсів, в 

яких розміщую нться сигнали керуванн ня та корисні дані. Розташувнання спектру для 

мобільни нх користув начів, IoT та М2М пристроїнв в нисхіднонму та висхіднонму 

каналах зв’язку показано на рисунку 3.11.  

Таке розташув нання спектру дає можливіснть застосовнувати агрегаці ню 

спектру для мобільни нх користув начів та М2М пристрої нв. 

 

 

Рисунок 3.11 -  Виділенн ня ресурсів для користув начів у нисхіднонму (зліва) та 

висхідно нму каналах (справа) 

 

При передаваннні інформац нії від пристрою користув нача до базової станції та 

у зворотно нму напрямку використ новуються різні типи потоків (сигналізаційні і 

корисні). Їх розміщенння для нисхіднонго та висхіднонго каналів – різне.  
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На рисунку 3.12 А) продемон нстровано розташув нання корисних та 

сигналіз наційних даних нисхідно нго каналу в кадрі за частотно нго дуплексу для 

М2М пристрої нв що генеруют нь трафік нереальнного часу з низькою пропускн ною 

здатніст ню. Кадр надсилає нться eNodeB по LTE каналу до шлюза, а той в свою 

чергу направлянє дані до відповіднного М2М пристрою. 

 

Рисунок 3.12  - Розташув нання сигналіз наційних та корисних даних від М2М 

пристроїнв у нисхідно нму каналі А) та висхіднонму Б) 

 

У ресурсні нй сітці для пристрої нв використ новуються наступні канали: - 

NPDSCH, що передає ресурси користув начів M2M пристрої нв; - NPSS передає 

первинну синхроні нзацію, що необхідн на для фіксації номера кадру; - NSSS 

відповіднає за вторинну синхроні нзацію, що відповіднає за номер підкадра; - 

Широкомо нвний канал представ нлений: 

- каналом NPBCH, що відповіднає за набір параметр нів (ідентифікатори 

комірок та параметр ни контролю доступу), необхіднних для початков ного доступу до 

середови нща передаванння; 
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 - NRS переносинть опорний сигнал від антен, який необхідн ний для 

визначен ння стану каналу; 

 - NPDCCH – канал керуванн ня, в якому базовою станцією вказуєтьнся про 

кількістнь та розташув нання в ресурсни нх блоках канально нго ресурсу для М2М 

пристроїнв, а також в цьому каналі також вказуєтьнся часовий інтервал для 

випадков ного доступу. Для передаванння інформацнії від М2М шлюза до базової 

стації використ новуються наступні канали (рис. 3.12 Б):  

- PUSCH – канал передава нння користув нацького трафіку та сигналіз нації.  

- PUCCH – канал керуванн ня користув нацького трафіку та сигналіз нації за 

відсутно нсті PUSCH; 

 - SRS – опорний сигнал зондуван ння 

Введення M2M-шлюза в архітект нуру мережі LTE для агрегаці нї, 

пріоритензації та балансув нання трафіку. 

Весь зібраний трафік головні вузли надсилаюнть на шлюз, де відбуває нться 

диференц ніація на чотири класи (рис. 3.13) відповід нно до пріоритентів пристрої нв. 

Надсилан ння на базову станцію повідомлнення щодо виділенн ня в ній радіореснурсів 

відбуває нться з врахуван нням допустимного часу обслугов нування передбачненим для 

кожного класу М2М пристрою. 

Враховуючи те, що дані М2М пристроїнв повинні бути опрацьов нані на шлюзі 

і черги tчерги і , а після цього ще й очікуватни виділенн ня радіореснурсів базовою 

станцією в частотно н-часовій області t BSі , потрібно дотримув натися умови 

гарантов наного обслуговнування трафіку обсл і t обсл і : 

 

 

 

У випадку, коли трафік від М2М пристрої нв першого класу перебуванє у черзі 

час, що веде до порушенн ня умови (3.5) його перекида нються до черги нижчого 

порядку. Шлюз обслугов нує цей трафік негайно, а дані, що вже перебуванють у цій 
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черзі відтермі нновуються в обслугов нуванні з врахуван нням максималньно 

допустимного значення QoS. 

 

 

 

Рисунок 3.13 - Принцип обслугов нування шлюзом мультисенрвісного трафіку 

із застосуванням черг 4 пріорите нтів та фіксаціє ню часу перебуванння часу в них 

 

3.4 Збільшенння зони покриття базової станції за рахунок використ нання 

технолог нії WI-FI direct 

 

Wi-Fi Direct - це стандарт безпрово ндової передачі даних, що дозволяє 

пристроя нм з'єднуватися між собою безпосер недньо без додатков ної проміжно нї ланки 

у вигляді роутера. 

Wi-Fi Direct розробле нний для того, щоб прибрати обмеженн ня і зробити 

можливим пряме підключенння пристрої нв. 
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У випадку, коли в ресурснінй сітці базової станції немає доступнинх 

радіореснурсів для задоволенння умови (3.5) про це повідомлняється шлюз, який, 

використ новуючи технологнію Wi-Fi Direct, пересиланє М2М трафік на 

обслугов нування до іншого шлюза, що знаходит нься в зоні обслугов нування малої 

комірки (фемтокомірки).  

В такий спосіб відбуває нться балансув нання навантажнення між шлюзами 

задля гарантов наного обслуговнування пристроїнв. За умов, коли пристрій не має 

змоги напряму встановлнювати зв’язок через базову станцію, але при цьому поруч 

розташов наний інший пристрій (див. рис. 3.14), який має хороший стан каналу, 

останній може виступитни в ролі ретранслнятора. В такий спосіб збільшуєнться зона 

покриття базової станції. 

 

Рисунок 3.14 - Збільшенння зони покриття базової станції 

 

 

Для поєднанн ня протокол ньних стеків слід обрати протокол конвергеннції 

пакетних даних (PDCP), між Wi-Fi Direct MAC і LTE. Відповід нно комуніканція 

відбуват ниметься у три етапи:  

1) LTE пакети зашифров нані і перевірянються на цілісніснть в PDCP за 

допомого ню ключів, які відомі тільки клієнту і eNodeB (evolved NodeB). Таким 
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чином, інші абонентснькі апарати не можуть розшифру нвати LTE пакети, що 

проходят нь через Wi-Fi мережу;  

2) Нововведнений шлюз може оброблят ни блок пакетних даних (PDU) в шарі 

PDCP;  

3) MAC рівень Wi-Fi Direct забезпеч нує надійний і безпечни нй сервіс передачі, 

і може здійснювнати ретрансл няцію кадрів на рівні МАС.  

Рис. 3.15 ілюструє проходже нння пакету в обох напрямканх – по висхідні нй і 

низхіднінй лініях зв'язку. В результанті поєднанн ня LTE і Wi-Fi операції передачі 

даних розділен ні.  

Шлюз використ новує ACK/NACK, щоб забезпеч нити передачу всього LTE 

трафіку до базової станції, тому операції ARQ/HARQ проводят нься тільки ним eNB 

Керівник кластер 

 

 

Рисунок 3.15 - Проходже нння даних між абонентанми і eNodeB 

 

 

На рисунку 3.16 представ нлено удосконанлену архітектнуру гетерогеннної 

мережі LTE, що розрахов нана на обслугов нування великої кількостні M2M пристроїнв. 
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Рисунок 3.16 - архітектнура гетерогеннної мережі 4G/5G 

 

Для оцінки ефективн ності розгляну нтого методу проведен но порівнянння 

режимів роботи мережі із використ нанням М2М кластері нв і без них. В області 

виведенн ня кількісн них результантів моделюванння розміщен но графіки, що показуют нь 

зміну параметр нів мережі в залежнос нті від навантажнення. Для моделюванння обрано 

наступні параметр ни: 

Таблиця 3.2 - Парметри моделюва нння 

Радіус макрокомнірки 1200 м 

Кількість макрокомнірок 3 

Режим МІMO 4x4 

Радіус М2М домену 50 м 

Вид модуляцінї DL (в каналі LTE) 64 QАМ 

Вид модуляцінї UL 16 QАМ 

Зміна параметр нів абоненті нв Кожної ітерації з імовірні нстю 0,1 

Генерація абонентснького 

навантажнення 

Згідно нормальн ного закону 

розподілну, послуги відповіднно QCI 

Смуга пропусканння каналу LTE 1.4; 3; 5; 10; 15; 20 Мгц (в 

залежноснті від послуги) 

Генерація кількостні абоненті нв Згідно нормальн ного 

параметр ничного закону розподіл ну 

Середня кількіст нь абоненті нв 120 

Відсоток суміжног но трафіку 5% 

 



89 
 

 

А) 

 

 

Б) 

 

Рисунок 3.17 - Навантаж нення на мережу при використ нанні М2М – доменів 

Wi-Fi Direct і без них (А) та системна спектралньна ефективн ність (Б) 

 

На першому графіку зображує нться завантаж неність мережі при використнанні 

М2М – доменів Wi-Fi Direct і без них. Другий показує зміну спектралньної 

ефективн ності залежно від того, чи використновується М2М домен. В області 

параметр нів моделюванння зображен но основні параметр ни моделюванння, а саме: 

кількістнь базових станцій, частотни нй діапазон на кожну станцію, режим МІМО, 

вид і порядок модуляцінї та середню кількістнь абоненті нв.  

При застосувнанні запропон нованого рішення зростає ефективн ність 

використ нання мережеви нх ресурсів. Зокрема, зменшуєт нься частка сигналіз наційних 

даних при ширині каналу 1,4, 3, 5, 10, 15, 20 МГц. Частка сигналіз наційних даних 

зменшила нся приблизн но на 10%, що продемон нстровано на рисунку 3.18. 
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Рисунок 3.18 - Підвищен ння використ нання ресурсів за рахунок зменшенн ня 

кількостні сигналіз наційних даних 

 

Отже, застосув нання М2М дозволяє розванта нжити мережу в умовах високого 

рівня завантажненості. Розвантанження мережі відбуває нться за рахунок двох 

основних факторів: суміжног но трафіку та зменшенн ня необхіднної смуги 

пропусканння за рахунок агрегаці нї службовинх каналів керівникном групи. Тому 

можемо зробити висновок, що застосув нання технолог нії М2М Wi-Fi Direct на 

мережах мобільно нго зв’язку дозволяє розвантанжити мережу в середньо нму на 10%, 

а також збільшит ни середнє значення спектрал ньної ефективн ності на 6 % за рахунок 

суміжног но трафіку і агрегаці нї сигнальн них каналів. 

 



ВИСНОВКИ 

 

 

У магістенрській роботі дослідж нено та визначенно головні особливності мереж 

ІоТ. Проведенно аналіз функціо ннування гетерог ненної мережі 4G/5G та можливо нсті 

надання послуг зв’язку мобільн ним користу нвачам та пристро ням М2М/ІоТ із 

забезпенченням наскріз нної якості обслуго нвування.  

У роботі предстанвлені методи ефектив нного збору різноріндних даних 

бездрот новою мережею Інтерненту речей. Основна увага зосеред нжена на передачні 

високош нвидкісних відеопо нтоків, що надходянть від камер спостернеження, 

підключнених до LTE, і низькошнвидкісних сенсорн них даних, що збирают нься з 

численн них пристронїв, підключнених до технолонгії NB-IoT. Розглян нуто аналіти нчну 

модель оцінки ефектив нності розподінлу радіоренсурсів. Модель дозволянє 

дослідж нувати особливності спільно нго викориснтання ресурсі нв LTE і NB-IoT. На 

прикладні операто нра спостернеження, що реалізунє систему моніторнингу, проведенна 

оцінка трьох альтерн нативних стратегній спільно нго викориснтання ресурсінв стільнинка 

LTE з підтримнкою технолонгії NB-IoT. 

Проведене чисельнне дослідж нення показално, що найпрос нтіша стратег нія STAT 

дуже чутлива до пропононваної навантанженні і вимагає точної інформанції про 

рівень  навантанження, що надходи нть. Також показан но, що стратег нія DYN з 

повніст ню динамічнним розподі нлом русурсі нв дозволянє досягти найвищо нї пропускнної 

спромож нності системи, але не може гаранту нвати необхіднну надійні нсть 

обслугонвування. Запропоннована стратег нія динамічнного розподінлу ресурсінв з 

резерву нванням, DYNRES, задоволньняє вимогам надійно нсті при збереженнні 

коефіці нєнта викориснтання ресурсінв на високомну рівні. Стратег нія DYNRES 

рекоменндується для майбутн нього розгортнання IоT в мобільн них мережах 5G, в той 

час як запропоннована аналіти нчна модель може застосо нвуватися для оцінки 

ефектив нності майбутн ніх рішень. 

Пропонується вдоскон налення архітекнтури мережі LTE шляхом введенння 

шлюза, який по LTE каналу спілкувнатиметься з базовою станціє ню та надсилантиме 



до неї данні М2М/ІоТ пристро нїв, що переспрнямовані головни нми вузлами від 

дочірнінх по каналу Wi-Fi. Для оцінки ефектив нності методу кластернизації та 

викорис нтання технолонгії Wi-Fi Direct проведенно порівня нння режимів роботи 

мережі із викориснтанням М2М кластер нів і без них. Дослідж нено застосунвання М2М 

кластернів дозволянє розвантнажити мережу в умовах високог но рівня завантанженості. 

Розвант наження мережі відбува нється за рахунок двох основни нх факторі нв: 

суміжно нго трафіку та зменшен ння необхіднної смуги пропускнання за рахунок 

агрегац нії службовних каналів. Тому зробленно висновонк, що застосунвання техноло нгії 

Wi-Fi Direct як основи для М2М/ІоТ на мережах мобільн ного зв’язку дозволянє 

розвант нажити мережу в середнь ному на 10%, а також збільши нти середнє значенн ня 

спектранльної ефектив нності на 6% за рахунок суміжно нго трафіку і агрегац нії 

сигнальнних каналів. 
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