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РЕФЕРАТ 

 

Текстова частина магістерської роботи 90 с., 2 табл., 39 рис., 30 джерел. 

 

РАДІОДОСТУП, BIG DATA, INTERNET OF THINGS, 5G, LTE, UMTS, 

GSM, WIRELESS SENSOR NETWORK, 3GPP, EVOLVED PACKET SYSTEM,  

XaaS, SAE, SMART CITY. 

Мета роботи – підвищення ефективності інфокомунікаційної мережі для 

Smart City за допомогою віртуалізації мережевих функцій EPC. 

Об‘єкт дослідження – явища та завади, що знижують ефективність 

інфокомунікаційної мережі при передачі даних для Smart City. 

Предмет дослідження - віртуалізація мережевих функцій базової 

пакетної мережі передачі інформації четвертої генерації. 

Методи дослідження – методи теорії інформації, методи оптимального 

керування. 

У даній магістерській роботі виконано опис ключових елементів, основних 

послуг, розвиток концепції розумного міста та способи їх реалізації та вимоги до 

тих або інших елементів. Було розглянуто основну структурну схему розумного 

мегаполісу, основною елементарною одиницею якого виступають датчики інтернету 

речей, а елементом обробки, зберігання та представленням у іншому вигляді  

інформації – Big Data.  

У другому розділі, описуються еволюція мобільної мережі від GSM до EPS, а 

також основних елементів базової мережі 4-го покоління та LTE від попередніх 

генерацій мобільних мереж. У третьому розділі розглянуто основні компоненти 

платформи віртуалізації, віртуалізація мережевих функцій та один із прикладів 

проходження трафіку від сенсора Інтернету речей до платформи обробки даних. В 

результаті було розроблено схему інфокомунікаційної мережі, яка має більш 

спрощений вигляд та високу ефективність в порівнянні з традиційною мережею 

передачі даних. 

  

Галузь використання – сучасні інформаційні мережі. 
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3GPP2 – Партнерський проект розробці стандартів cdma2000, 4G та 5G 

 

Big Data – Великі данні 
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ETSI - Європейський інститут телекомунікаційних стандартів 

 

EPC – еволюціована базова мережа пакетної передачі даних 

 

EPS – еволюціована пакетна система 

 

IEEE- Інститут інженерів по радіотехніці і електроніці 
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WSN – Бездротова сенсорна мережа 

 

 



ВСТУП 

 

Актуальність теми: Розумне місто - це взаємопов'язана система 

комунікативних та інформаційних технологій з інтернетом речей (IoT), завдяки 

якій спрощується управління внутрішніми процесами міста і поліпшується рівень 

життя населення. Плюси розумного міста полягають у підвищенні рівня життя 

громадян і в зменшенні витрат робочих процесів завдяки автоматизації діяльності, 

що не вимагає застосування аналітичних навичок. 

Причина, по якій розумні мегаполіси ще не набули широкого 

розповсюдження по всій планеті, в тому, що в світі не існує єдиної системи для 

збору і аналізу даних. Друга причина - відсутність необхідних потужностей, яка 

могла б забезпечити передачу такої великої кількості даних. Розвиток розумних 

міст вимагає чималих витрат і застосування сучасного обладнання, а для 

зберігання великих даних потрібні новітні сервера. 

Тому зараз, 5G розробляється як базова мережа, яка зможе забезпечити такі 

вимоги. Існують два шляхи розвитку п’ятого покоління мереж: 

1) Буде розроблений новий радіо доступ, а у ролі базової мережі буде 

використовуватися віртуалізована пакетна мережа 4-го покоління – ЕРС; 

2) Буде розроблений новий радіо доступ та нова архітектура базової мережі; 

Перший спосіб є більш простим у реалізації, бо віртуалізація дозволяє 

зменшити витрати на розгортання такої мережі, а також її вартість на підтримку 

даного рішення. Також є можливість більш гнучкої експлуатації такої мережі, 

тобто рівномірний перерозподіл навантаження.  

Мета роботи - виявлення основних проблем при передачі інформації по 

транспортній мережі від елементів Інтернету речей до розумного міста. 

Були сформовані наступні завдання:  

Проаналізувати базових технологій, елементів Smart City та Інтернету 

речей; 

Дослідити процеси в Evolved Packet Core та середовищі доступу LTE; 



Вивчити основи віртуалізації мережевих функцій та існуючих рішень для 

Smart City; 

Спроектувати та розробити схему взаємодії на основі віртуалізації ЕРС; 

Об'єкт дослідження – явища та завади, що знижують ефективність 

інфокомунікаційної мережі при передачі даних для Smart City. 

Предмет дослідження – віртуалізація мережевих функцій базової пакетної 

мережі передачі інформації четвертої генерації. 

Методи дослідження – вивчення літератури та джерел по даній темі. 

Джерела дослідження – були використанні публікації про віртуалізацію 

мережевих функцій з форуму Habrahabr, книги по LTE/SAE від видавництва 

Elvesier, Інтернету речей з таких відкритих джерел як researchgate, Elvesier, MDPI, 

тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів: За допомогою віртуалізації ЕРС та 

платформи обробки трафіку Інтернету речей, розроблено схему 

інфокомунікаційної мережі, що відрізняється від традиційної мережі, тим що має 

більш спрощену структуру, та має наступні переваги:  

1) Зменшена кількість елементів, які можуть відмовити у обслуговуванні, 

тобто має підвищену відмово стійкість; 

2) Забезпечує ті ж самі функції та потребує менше фінансових вкладень, ніж 

традиційна мережа; 

3) Завдяки використанню LTE доступу, мережа має підвищену захищеність 

на відміну від традиційної;   

Практичне значення одержаних результатів: Отримані у магістерський 

роботі результати можуть бути використані при побудові ІТ інфраструктури 

розумного міста. 

Апробація результатів: 

1.  Науково-технічна  конференція  «Сучасні  інфокомунікаційні  технології» 

Збірник тез. К.ДУТ, 2019 – 254 с 

 2.  



11 
 

1 БАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЕЛЕМЕНТИ SMART CITY ТА ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 

 

1.1 Особливості інтернету речей 

  

1.1.1 Поняття інтернету речей  

 

Інтернет речей - це сукупність різноманітних приладів, датчиків, пристроїв, 

об'єднаних в мережу за допомогою будь-яких доступних каналів зв'язку, що 

використовують різні протоколи взаємодії між собою і єдиний протокол доступу 

до глобальної мережі. У ролі глобальної мережі для Інтернет-речей зараз 

використовується мережа Інтернет. Спільним протоколом є IP.[3] 

Слід особливо відзначити, що Інтернет речей не виключає участь людини. 

IoT в повному обсязі автоматизує речі, так як він орієнтований на людину і надає 

йому можливість доступу до речей. Але багато речей зможуть вести себе інакше, 

ніж ми уявляємо собі сьогодні. У IoT кожна річ має свій унікальний 

ідентифікатор, які спільно утворюють континуум речей, здатних взаємодіяти один 

з одним, створюючи тимчасові або постійні мережі. Так речі можуть брати участь 

в процесі їх переміщення, ділячись інформацією про поточну геопозіції, що 

дозволяє повністю автоматизувати процес логістики, а маючи вбудований 

інтелект, речі можуть змінювати свої властивості і адаптуватися до 

навколишнього середовища, в тому числі для зменшення енергоспоживання. 

Вони можуть виявляти інші, так чи інакше пов'язані з ними речі, і налагоджувати 

з ними взаємодію. IoT дозволяє створювати комбінацію з інтелектуальних 

пристроїв, об'єднаних мережами зв'язку, і людей. Спільно вони можуть 

створювати найрізноманітніші системи, наприклад, для роботи в середовищах, 

незручних або недоступних для людини (в космосі, на великій глибині, на 

ядерних установках, в трубопроводах і т.п.). 

Інтернет речей ґрунтується на трьох базових принципах. По-перше, 

повсюдно поширену комунікаційну інфраструктуру, по-друге, глобальну 

ідентифікацію кожного об'єкта і, по-третє, можливість кожного об'єкта 
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відправляти і отримувати дані за допомогою персональної мережі або мережі 

Інтернет, до якої він підключений. 

Найбільш важливими відмінностями Інтернету речей від існуючого інтернету 

людей є: 

 фокус на речах, а не на людину; 

 істотно більше число підключених об'єктів; 

 істотно менші розміри об'єктів і невисокі швидкості передачі даних; 

 фокус на зчитуванні інформації, а не на комунікаціях; 

 необхідність створення нової інфраструктури і альтернативних стандартів. 

Концепція мереж наступного покоління NGN передбачала можливість 

комунікацій людей (безпосередньо або через комп'ютери) в будь-який час і в 

будь-якій точці простору. Концепція Інтернету речей включає ще один 

напрямок - комунікація будь-яких пристроїв або речей (рис. 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 - Новий напрямок комунікацій, що реалізовується Інтернетом 

речей 

 

1.1.2 Архітектура Інтернету речей 

 

Інтернет речей концептуально належить до мереж наступного покоління, 

тому його архітектура багато в чому схожа з відомою чотиришаровій 
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архітектурою NGN. IоT складається з набору різних інфокомунікаційних 

технологій, що забезпечують функціонування Інтернету речей, і його архітектура 

показує, як ці технології пов'язані один з одним. Архітектура IоT включає чотири 

функціональних рівня (рис. 1.2), описаних нижче. 

 

 

Рисунок 1.2 – Архітектура IoT 

 

1) Рівень сенсорів і сенсорних мереж. Найнижчий рівень архітектури IoT 

складається з «розумних» (smart) об'єктів, інтегрованих з сенсорами (датчиками). 

Сенсори реалізують з'єднання фізичного і віртуального (цифрового) світів, 

забезпечуючи збір та обробку інформації в реальному масштабі часу. 

Мініатюризація, яка призвела до скорочення фізичних розмірів апаратних 

сенсорів, дозволила інтегрувати їх безпосередньо в об'єкти фізичного світу. 

Існують різні типи сенсорів для відповідних цілей, наприклад, для вимірювання 

температури, тиску, швидкості руху, місця розташування та ін. Сенсори можуть 

мати невелику пам'ять, даючи можливість записувати кілька результатів 

вимірювань. Сенсор може вимірювати фізичні параметри контрольованого об'єкта 

/ явища і перетворити їх в сигнал, який може бути прийнятий відповідним 

пристроєм. Сенсори класифікуються відповідно до їх призначення, наприклад, 
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сенсори навколишнього середовища, сенсори для тіла, сенсори для побутової 

техніки, сенсори для транспортних засобів і т.д. 

Більшість сенсорів вимагає з'єднання з агрегатором сенсорів (шлюзом), які 

можуть реалізуватися бути реалізовані з використанням локальної 

обчислювальної мережі (LAN, Local Area Network), таких як Ethernet і Wi-Fi або 

персональної мережі (PAN, Personal Area Network), таких як ZigBee , Bluetooth і 

ультра широкосмугового бездротового зв'язку на малих відстанях (UWB, Ultra-

Wide Band). Для сенсорів, які не вимагають підключення до агрегатору, їх зв'язок 

з серверами / додатками може надаватися з використанням глобальних 

бездротових мереж WAN, таких як GSM, GPRS і LTE. Сенсори, які 

характеризуються низьким енергоспоживанням і низькою швидкістю передачі 

даних, утворюють широко відомі бездротові сенсорні мережі (WSN, Wireless 

Sensor Network). WSN набирають все більшої популярності, оскільки вони 

можуть містити набагато більше сенсорів з підтримкою роботи від батарей і 

охоплюють великі площі. 

2) Рівень шлюзів і мереж. Великий обсяг даних, що створюються на першому 

рівні IoT численними мініатюрними сенсорами, вимагає надійної та 

високопродуктивної провідний або бездротової мережевої інфраструктури в 

якості транспортного середовища. Існуючі мережі зв'язку, що використовують 

різні протоколи, можуть бути використані для підтримки міжмашинної 

комунікації M2M і їх додатків. Для реалізації широкого спектру послуг і додатків 

в IоТ необхідно забезпечити спільну роботу безлічі мереж різних технологій і 

протоколів доступу в гетерогенної конфігурації. Ці мережі повинні забезпечувати 

необхідні значення якості передачі інформації, і перш за все по затримці, 

пропускної спроможності і безпеці. Даний рівень складається з конвергентної 

мережевої інфраструктури, яка створюється шляхом інтеграції різнорідних мереж 

в єдину мережеву платформу. Конвергентний абстрактний мережевий рівень в 

IoT дозволяє через відповідні шлюзи декільком користувачам використовувати 

ресурси в одній мережі незалежно і спільно без шкоди для конфіденційності, 

безпеки і продуктивності. 
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3) Сервісний рівень. Сервісний рівень містить набір інформаційних послуг, 

покликаних автоматизувати технологічні і бізнес операції в IoT: підтримки 

операційної і бізнес діяльності (OSS/BSS, Operation Support System/Business 

Support System), різної аналітичної обробки інформації (статистичної, 

інтелектуального аналізу даних і текстів, прогностична аналітика і ін.), зберігання 

даних, забезпечення інформаційної безпеки, управління бізнес-правилами (BRM, 

Business Rule Management), управління бізнес-процесами (BPM, Business Process 

Management) і ін. 

4) Рівень додатків. На четвертому рівні архітектури IoT існують різні типи 

додатків для відповідних промислових секторів і сфер діяльності (енергетика, 

транспорт, торгівля, медицина, освіта та ін.). Додатки можуть бути 

«вертикальними», коли вони є специфічними для конкретної галузі 

промисловості, а також «горизонтальними», (наприклад, управління автопарком, 

відстеження активів і ін.), Які можуть використовуватися в різних секторах 

економіки.[3] 

 

1.2 Визначення Big Data 

 

1.2.1 Поняття Big Data 

 

Обсяг, швидкість та різноманітність трьох "V" - визначення великих даних, 

які було створено Дагом Лейні в 2001 році для позначення проблеми керування 

даними, було достатньо для визначення великих даних протягом кількох років. Це 

в основному трактує великі дані як велику кількість даних, що знаходяться в 

розсіяному вигляді, і їх необхідно швидко обробляти для належної інтерпретації. 

[5] 

У серпні 2013 року визначення було додатково покращено, включивши 

"достовірність, мінливість, візуалізацію та вартість", що дало йому нову 

перспективу. [8] 
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Згідно з цим новим визначенням тепер великі дані не лише описують себе за 

своєю сумою, але й покращуються відповідно до його інтерпретації практичності.  

Великі дані в основному включають шість аспектів відповідно до 

зазначеного визначення: 

Volume - визначає кількість Big Data. Розмір цих даних коливається від 

терабайтів і петабайт, навіть до Exabytes. 

Variety - визначає типи даних Big Data, що включає в себе структуровані та 

неструктуровані дані, такі як текст, аудіо, відео, дані датчиків, публікації, файли 

журналів та багато іншого. 

Velocity. Оскільки генерація даних є швидкою, процес набуття, обробки та 

аналізу даних потребує швидких механізмів. Швидкість наголошує на реальній 

потужності обробки великих даних для потреб підприємств. 

Veracity - належить до вимоги правильної форми даних, оскільки на нього 

покладаються всі подальші аналізи. 

Variability - дані можуть бути в тій же формі, але мають різну семантику. 

Visualization - дані повинні бути легко оброблені та інтерпретувати, щоб 

витягти інтелект з неї. 

 

 

Рисунок 1.3 – Визначення Big Data 
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Дані розширюються з дивовижною швидкістю. До 2020 року, експерти 

кажуть, що буде 4300% річних даних збільшення. Звідси не тільки розмір великих 

даних, що робить його унікальним, але також його неструктурована форма, яка 

може спричинити серйозні проблеми для її обробки. 

Завдяки тому, що дані розгортаються щохвилини, нові методи та інструменти для 

аналізу були зроблені для їх обробки. Ці інструменти одночасно аналізують 

великі набори даних та зберігають їх у хмарі в захищених центрах обробки даних, 

зробили свій аналіз легким і на ходу. Отже, великі дані є не тільки унікальними за 

своїм розміром і формою, а й у процесі його обробки та відкритті знань. Великі 

дані в петабайтах аналізуються швидко і дають більш точне тлумачення 

відповідних запитів, ніж будь-коли раніше. 

 

 

Рисунок 1.4 – Інтерпретація статистики Big Data 

 

1.2.2 Керування Big Data 

 

Величезна кількість зібраних даних має потенціал для виявлення корисних 

тенденцій та моделей. Звідси треба зберігати та обробляти. Всі ці дані 

зберігаються в хмарі або великих вторинних сховищах, таких як файлова система 

Hadoop. Обробка здійснюється за допомогою Hadoop або Spark. Основна думка з 

аналізу цих даних - це численні програми для бізнес-аналізу, виявлення 
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шахрайства, прогноз погоди, персоналізована реклама тощо. Для аналізу такого 

роду використовуються різні інструменти для машинного навчання та 

інструменти для обробки даних. 

 

1.2.3 Методи обробки Big Data 

 

Ще однією проблемою є обробка великих даних. Нижче наведено деякі нові 

технології, які допомагають користувачам ефективно обробляти та обробляти 

великі дані. Велика обробка даних може бути зроблена з урахуванням наступних 

аспектів: 

 Обробка великих даних: MapReduce, Hadoop є інтегрованою структурою 

для обробки та зберігання великих даних 

 Аналіз та запит даних: WibiData, PLATFORA, PIG 

 Бізнес-аналітика: вулик 

 Зберігання: хмарне зберігання, базою даних, орієнтованих на колонки, баз 

даних, що не мають схеми 

 Машинне навчання: Apache Mahout, SkyTree 

Деякі з різних методів обробки великих даних наведені нижче [9]: 

MapReduce - це ключовий алгоритм, який використовує двигун Hadoop 

MapReduce для розподілу роботи навколо кластера.  

Функція Mapper - Функція перетворення карти передбачена для перетворення 

рядка вхідних даних клавіші та значення у вихідну клавішу / значення: 

 map(key1,value) -> list<key2,value2>  

Тобто для введення він повертає список, що містить нуль або більше (ключ, 

значення) пар: вихід може бути іншим ключем від введення. Вихід може мати 

кілька записів з однаковими клавішами. 

Скорочення функції: передбачено перетворення зменшення, щоб взяти всі 

значення для певної клавіші та створити новий список зменшеного виходу. 

 reduce(key2, list<value2>) -> list<value3> 
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Apache Hadoop - це платформа з відкритим кодом для розподіленого 

зберігання та обробки великих наборів даних на товарній техніці. Hadoop дає 

компаніям можливість швидко отримувати інформацію від великої кількості 

структурованих та неструктурованих даних. Він використовується для підтримки, 

масштабування та аналізу великого обсягу даних. Ці дані можуть бути 

структурованими або неструктурованими. 

Apache PIG - це платформа для аналізу великих наборів даних. Мова PIG, 

PIG Latin, дозволяє вказати послідовність функцій перетворення, таких як 

об'єднання, фільтрація, групування тощо. Окрім вбудованих функцій, він також 

забезпечує можливість користувальницьких функцій виконувати спеціальну 

обробку. Мова PIG дозволяє виконувати запити за даними, що зберігаються на 

кластері Hadoop, а не на "SQL-подібну" мову. 

Hive дозволяє традиційним додаткам BI запускати запити проти кластера 

Hadoop. Вона була розроблена спочатку компанією Facebook, але вже протягом 

деякого часу вона стала відкритою, і є абстракцією високого рівня структури 

Hadoop, що дозволяє хто б не робив запити щодо даних, що зберігаються в 

кластері Hadoop, так, якби вони маніпулювали звичайним сховищем даних. Це 

робить Hadoop більш корисним для користувачів BI. 

Column-Oriented Databases 

Звичайні бази даних, орієнтовані на рядки, найкраще підходять для обробки 

онлайн-транзакцій з високою швидкістю оновлення, але вони не відповідають 

ефективності запитів, оскільки обсяги даних зростають, а дані стають більш 

неструктурованими. Column-Oriented Databases зберігають дані з фокусом на 

стовпці, а не на рядки, що дозволяє здійснювати величезне стиснення даних і 

дуже швидке запит. 

Schema-Less Databases або NoSQL Databases 

У цю категорію входять декілька типів баз даних, таких як сховища 

ключових значень та сховища документів, які зосереджують увагу на зберіганні 

та вилученні великих обсягів неструктурованих, напівструктурованих або навіть 

структурованих даних. Вони досягають виграшу продуктивності, відміняючи 
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деякі (або всі) обмеження, традиційно пов'язані з звичайними базами даних, такі 

як узгодженість читання-запису, в обмін на масштабованість та розподілену 

обробку. 

 

1.2.4 Виклики Big Data 

 

Великі дані, які зазвичай мають величину петабайт або терабайт, повинні 

стикатися з багатьма теоретичними, технічними, технологічними та практичними 

проблемами. Впроваджуються серйозні дослідження, спрямовані на підвищення 

ефективності зберігання, обробки та аналізу великих даних. Нижче наведено різні 

проблеми під час обробки великих даних. 

1) Збір та запис даних: Важливо сфотографувати контекст, в якому були 

створені дані, і можливість фільтрувати шум при попередній обробці даних та 

стиску даних. Попередня обробка даних є складною і забирає багато часу, тому 

реальною проблемою є обробка великих об'ємів неструктурованих та 

структурованих даних, що постійно надходять з великої кількості джерел. Отже, 

рішення для цього вимагатиме інновації нових технологій та архітектур, 

призначених для ефективного отримання вартості з дуже великих об'ємів 

різноманітних даних, шляхом забезпечення високої швидкості захоплення, 

виявлення та / або аналізу. 

2) Витяг та очищення інформації: Часто дані повинні бути перетворені, щоб 

отримати інформацію від неї, щоб висловити цю інформацію у формі, яка 

підходить для аналізу. Дані також можуть бути неякісними та / або непевними. 

Вилучення значущої інформації з таких величезних даних низької якості є однією 

з головних проблем, з якими стикаються великі дані. Точність результатів 

монументально залежить від перевірки якості даних та перевірки якості даних. 

Таким чином, очищення даних та перевірка якості є критичними.  

3) Інтеграція даних, агрегування та представлення даних: Дані можуть бути 

неоднорідними та мати різні метадані. Таким чином, інтеграція даних вимагає 

величезних людських зусиль. Ручні підходи не в змозі масштабувати до того, що 
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потрібно для великих даних, отже, виникає потреба нових і кращих підходів. 

Також для різних завдань аналізу даних можуть знадобитися різні стратегії 

агрегації та представлення даних. [10] 

4) Обробка запитів і аналіз:  Методи, придатні для великих даних, повинні 

бути виявлені та оцінені для ефективності, щоб вони могли працювати з 

шумними, динамічними, різнорідними, ненадійними даними. Однак, незважаючи 

на ці труднощі, великі дані, навіть якщо шумно і невизначено, можуть бути більш 

цінними для виявлення більш надійних прихованих моделей та знань порівняно з 

крихітними зразками хороших даних. [4] 

 

1.3 Особливості розумного міста 

 

1.3.1 Термін «Розумне місто» 

 

Вираз "розумне місто" був використаний протягом декількох років багатьма 

технологічними компаніями і служить описом для застосування комплексних 

систем для інтеграції міської діяльності інфраструктур та послуг, такі як будівлі, 

транспорт, електротехніка, розподіл води, і громадська безпека [11]. Розумне 

місто може бути описується як місто, яке: [1] 

• Дозволяє збирати та аналізувати міські дані в реальному світі за допомогою 

програмних систем, підструктури сервера, мережі інфраструктуру та клієнтські 

пристрої. 

• Впроваджує рішення, за підтримки приладів і взаємозв'язку датчиків, 

приводів та мобільних пристроїв. 

•  Об'єднує сервісне виробництво та розумне навколишнє середовище, 

експлуатує доступну інформацію у своїй діяльності і прийняття рішень та 

прийняття інформаційних потоків між муніципалітет та міська або бізнес-

спільнота. 
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Місто може розглядатися як сервісна організація з громадянами як 

замовники - воно надає послуги своїм громадянам. Є вимоги для більш розумних, 

ефективних, дієвих і більш стабільних міст, штовкаючих колективний інтелект 

міст вперед, який може покращити здатність прогнозування та управління 

міськими потоками та інтеграцію вимірів фізичної, цифрової та інституційної 

просторової регіональної агломерації.  Розумні міста використовують різну 

інформацію та комунікаційні технології (ІКТ). Характерні рішення включають в 

себе різні аспекти міської екосистеми, такі як розумна інфраструктура, розумна 

експлуатація, розумний сервіс і розумна індустрія, розумна освіта системи або 

інтелектуальні системи безпеки.  

Міста перетворюються з цифрових міст на розумні міста, цифрові або 

інтелектуальні міста, які є більш технологічно орієнтованими еквівалентами 

розумної концепції міста. Місто стає "розумним", коли воно обладнане 

інструментами, взаємопов'язані, адаптивні, автономними, навчающимися, 

саморемонтующимися та надійними. Частини його інфраструктури та об'єктів 

пов'язані цифровим способом і оптимізовано за допомогою ІКТ для надання 

послуг своїм громадянам та іншим учасники. Теорія розумних міст зрозуміла з 

сприйняття технологій та компонентів має певні точні властивості в рамках 

ширші тексти кібер, цифрових, розумних, інтелектуальних міст [1,12]. 

 

1.3.2 Системи розумного міста та його дані 

 

Виклики для планування, розвитку та функціонування міст заохочують нове 

мислення в різних професіях. Професіонали через архітектуру, містобудування, 

машинобудування, будівництво, інформаційні технології, системи та екологія, 

майно розвиток, фінанси та муніципальне управління набуватимуть сильніших 

розуміння зацікавлених сторін та отримання розуміння того, як найкраще це 

зробити залучити їх. Системи моделей, здатні бачити глибоко як працюють міста, 

як люди використовують місто, як вони себе почувають, де у місті виникають 
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проблеми, і які зміни можуть бути застосовані бути використаним для розумних 

міських подій [1,11].  

Та сама інфраструктура використовується 24 години на добу, сім днів на 

тиждень різними зацікавленими сторонами - громадянами, працівниками, 

студентами, дослідниками, інвесторами або підприємцями. Місто можна 

розглядати як систему зацікавлених сторін громадські та громадські організації, 

ділове співтовариство і підприємці, місцеві жителі та мешканці, місцеві органи 

влади та місцеве управління, громадські організації, академічне співтовариство та 

навчальні заклади - з їхніми конкуруючими інтересами. Рішення розумного міста 

повинні відповідати місцевим вимогам в рамках місцевих обставин і з місцевими 

акторами. Характерні гравці в розумному місті включають в себе муніципальне 

керівництво, ІТ та телекомунікаційні компанії, комунальні послуги, муніципальні 

технічні служби та мережева інфраструктура постачальники послуг. Інтереси 

громади можуть бути визнані багатьма інституційні рівні: домогосподарствами, 

кварталами, містом, промисловістю і послугами, державними чи приватними. 

Оцінка цих поглядів допоможе регулювати рівень зацікавленості та впливу 

зацікавлених сторін у відносинах до запропонованого проекту, що включають в 

себе кооперацію декількох сторін у процесі планування та збалансування 

інтересів розумного міста. Партнерство, сильна стратегія та тактика співпраці 

серед ключових зацікавлених сторін, необхідна для обміну науково-

дослідницькими та інноваційними активами як нові інструменти ІКТ, методології 

та ноу-хау, експериментальні технологічні платформи та спільноти користувачів 

для експериментів e-служб та майбутніх інтернет-технологій [12]. 

Оскільки інформаційні системи стали поширені в містах середовищах, вони 

сформували можливості для захоплення інформації які раніше не були 

доступними. На рисунку 1.5 наведено огляд міські системи та відповідні аспекти. 

Цей огляд необхідний для розуміння існуючих зв'язків.  
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Рисунок 1.5 - Дані, міські системи та їх зв'язок з підсистемами зондування та 

контролю 

 

Великі суми даних, які описують що відбувається в місті, доступні і можуть 

бути використані для створення і зміна інтелектуальних рішень у відповідних 

областях застосування електронних послуг. Існують різні дані та інформація, 

отримані від управління містом та інших зацікавлених сторін, такі як громадські 

дані про транспортування, енергетика споживання, водні умови, дані, які 

вводяться у джерела вантажовідправниками та ряд інших відомостей. Знаючи, які 

дані і яку інформацію системи міста допоможуть зрозуміти міські системи. Але 

реальність полягає в тому, що "ніхто не має загальної картини даних та 

інформаційних систем свого міста. Тут багато різних даних про місто: статистика, 

публікації, імітаційні моделі, відеозаписи, зображення, карти, географічна 

інформація та 3D моделі Viljanen et al. [13] резюмував, що "навіть Саме Місто не 

має повного огляду всіх інформаційних систем, у яких воно має десятки різних 

відділів та корпораційних державних служб [13]. Це дозволяє розширення 

обчислювальної потужності та нових алгоритмів інформацію, яку потрібно 
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проаналізувати в "реальному часі", щоб забезпечити база для всіх розроблених 

додатків. 

 

1.4  Програми та сервіси Розумного міста 

 

1.4.1 Зони впливу Розумного міста 

 

Надання інформації про міські середовища в режимі реального часу важливо 

для запуску різних корисних додатків та послуг. Короткий огляд різноманітних 

сфер застосування "розумних" міст зведено на рисунку 1.6.  

 

 

Рисунок 1.6 – Зони додатків Розумного міста 

 

Зрозуміло, що спектр зон застосування дуже широкий. Наприклад, 

інформація про подорожі в режимі реального часу є важливою для програм, які 

дозволяють людям планувати поїздки на громадському транспорті. Користувач 

може мати інформацію в режимі реального часу про наступний автобус або поїзд 

під’їдуть. Інший приклад - це програма, яка збирає і розповсюджує в режимі 

реального часу інформацію про те, де доступна зона паркування, щоб водії 

швидко знайшли місце. Доступ до відповідних даних являє собою можливість для 

розробників створювати додатки. Таким чином, зацікавлені сторони можуть 

отримати доступ до широкомасштабних онлайн послуг, за допомогою інтернет 
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порталів для основної інформації, послуг громадян, бізнесу та туризму, які 

базуються на основній спільній інфраструктурі. Розумні міста розгортають 

онлайн сервіси в різних секторах міста. 

Місто є структурою послуг, і ці послуги є речами завдяки яким люди 

взаємодіють у межах міських систем разом із інші люди. Вони часто споживають 

або перетворюють ресурси і звичайно вимагають певної форми оплати або 

обміну. Обидва універсальні і регіональні постачальники послуг пропонують 

керувати та запускати міські програми та послуги. Багато системних інтеграторів 

та постачальників послуг виходять за кордони визначення, проектування, 

розробки та розгортання пропозицій для конкретної ініціативи інтелектуального 

міста, шляхом інтеграції декількох ініціатив або шляхом пропонуючи їх виконати 

та керувати від імені міських адміністрацій або інших зацікавлених сторін. 

Послуги, що надаються розумними містами, повинні бути простими  у 

користуванні, ефективними, швидкими у реакції, відкритими і стійкими для 

навколишнього середовища. Громадяни та інші зацікавлені сторони очікують 

високу якість державних послуг, що перетворюють і вдосконалюють їх 

повсякденну якість життя. Існує тиск на міста, щоб оптимізувати управління 

міськими службами, забезпечити краще та більше ефективні інфраструктури та 

послуги, часто за меншу вартість. Загальна мета - забезпечити більш високу якість 

послуг, щоб досягти заощадження часу співробітників та витрат на реалізацію 

послуг та забезпечити безпечний, зручний, ефективний сервіс. 

 

1.4.2 Огляд інтелектуальних послуг міста 

 

Існує широкий спектр послуг та додатків (табл. 1.1). Ці послуги охоплюють 

такі галузі, як транспорт (інтелектуальні дорожні мережі, пов'язані автомобілі та 

громадський транспорт), комунальні послуги (інтелектуальна електроенергія, 

розподіл води та газу), освіта, охорона здоров'я та соціальна допомога, 

громадськість безпека. Нові програми та послуги розширюються на різноманітні 

сфери такі як повсякденне життя громадян, управління надзвичайними 
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випадками, розумні будівлі, логістика та інтелектуальні закупівлі. Додатки на цей 

порт фоліо включають в себе реалізацію для пов'язаного міста, таких як: розумна 

мережа, розумний дім, безпека, автоматизація будівель, дистанційна охорона 

здоров'я і оздоровчий моніторинг, програми для визначення місцезнаходження, 

мобільні платежі та інші пристрій до пристрою (M2M – Machine-to-Machine).  

Абревіатура XaaS (X як сервіс) означає будь-яке збільшення кількісті послуг, 

що надаються он-лайн: все як сервіс або щось як сервіс. Приклади XaaS - це 

інфраструктура як сервіс (IaaS), платформа як сервіс (PaaS), моніторинг як сервіс 

(Maas), безпека як сервіс (SECaaS), програмне забезпечення як сервіс (SaaS), та 

інші. Пакети послуг варіюються від соціально мережевих послуг до базових 

систем географічного позиціонування та на місцевому ринку послуг. Фірми, які 

розробляють та надають електронні послуги в різні сектори керуються різними 

цілями. Загальна мета полягає в тому, щоб бути більш ефективним в досягненні 

якості цілей обслуговування і оптимізації бізнес-процесів та покрити зростаючий 

попит на можливості, необхідні для створення сучасних електронних міських 

служб. Наступна мета це те, що електронні послуги є потенційним джерелом 

прибутку для постачальників послуг. Інші цілі включають потреби в розробці та 

реалізації кращих е-послуг ніж у конкурента та кращу статистику прийняття 

рішень або допомогти клієнтам оптимізувати всі види бізнесу процесів та рішень. 

Розроблені програми можуть постачати інформацію в режимі реального часу та 

розширюють здатність для прогнозування та управління міськими потоками, 

виконуючи інші функції міста. Також вони допомагають тим, що показують 

попит транспортування, максимальне споживання води та енергії в міста і як 

правильно вживання  відповідних заходів.  Важливо, щоб зацікавлені сторони 

міста, які можуть співпрацювати, згладили ці піки і домоглися стійкості. Інший 

спосіб збільшити обсяг наявної інформації - це співпраця на основі соціальних 

програм та колективної інтелектуальної діяльності. Соціальні медіа 

запропонували цей технологічний рівень для організації колективного інтелекту, з 

веб-співпрацею, краудсорсінговими платформами, мешапами та інші засобами 

спільної участі для вирішення проблем. Інша важлива область застосування – це 
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прийняття рішень, збір інформації та прогнозування за допомогою даних щоб 

заохотити прогнозування моделей, що дозволяють моделювати ризики та 

комбінованим застосуванням наявних міських ресурсів. Якщо зацікавлені сторони 

швидко поінформовані, ретельно, надійно і мають доступ до інформації в режимі 

реального часу на рівні вибору та дій окремих громадян, вони зможуть 

швидко вжити відповідних заходів. Таке розподілення вирішення проблем 

допоможе зробити роботу міста кращою. Йдеться про надання консолідованої 

інформації, що дозволяє їм очікувати, а не просто реагувати на виниклі проблеми. 

В результаті отримуємо багато рішень, які призведуть до збільшення 

спроможності вирішення проблем громад та міста. 

 

Таблиця 1.1 - Огляд інтелектуальних міських послуг та областей 

застосування для дистанційного керування різними міськими підсистемами 

Область 

застосування 

Опис Ключові посередники Приклади 

Інтелектуальне 

керування водою та 

відходами 

Інтелектуальне 

управління 

системою 

керування 

водопровідною 

та 

каналізаційною 

системою та 

технологією 

керування 

потоком, з 

обізнаністю та 

контролем в 

режимі 

реального часу 

- водопостачальники та 

компанії з переробки 

відходів та 

постачальники 

- місцева влада чи 

управління 

- місцеві жителі та 

мешканці 

- регулятори (охорона 

здоров'я та безпека, 

центральна влада) 

- постачальники та 

постачальники послуг 

- екологічні групи та 

організації 

- інтелектуальна 

каналізаційна 

система 

- розумні сміттєві 

контейнери  

- часовий 

моніторинг 

- система 

управління тиском 

для використання 

водних мереж 

- забезпечувати 

дотримання 

екологічних норм і 

правил 
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Продовження таблиці 1.1 

Область 

застосування 

Опис Ключові 

посередники 

Приклади 

Загальні комунальні 

та ділові послуги 

Створення мереж 

між містами та 

партнерами та 

реалізація послуг з 

метою підвищення 

цінності для 

учасників 

- місцева влада чи 

управління 

- місцеві жителі та 

мешканці 

- місцеві групи 

інтересів 

- бізнес-спільнота та 

підприємства 

- постачальники та 

постачальники 

послуг 

-навчальні заклади 

та академічне 

співтовариство 

- онлайнові 

інструменти для 

вирішення проблем 

- інтелектуальний 

шопінг 

- послуги замовлені 

в електронному 

вигляді 

- допомагає 

жителям вийти на 

ринок праці 

 

Громадська безпека, 

безпека та 

попередження 

злочинності 

Передбачайте події, 

реагуйте та 

запобігайте їх, 

попереджайте 

користувачів про 

небезпеку, 

оптимізуйте обсяг 

та час відгуку служб 

екстреної допомоги 

- місцеві жителі та 

мешканці 

- місцева влада чи 

управління 

- місцеві групи 

інтересів 

- бізнес-спільнота та 

підприємства 

- постачальники та 

постачальники 

послуг 

-камери навколо 

міста 

-аварійна 

сигналізація 

системи IP-

відеоспостереження 
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Продовження таблиці 1.1 

Область 

застосування 

Опис Ключові 

посередники 

Приклади 

Освіта, охорона 

здоров'я та соціальна 

допомога 

(інтелектуальна 

освіта) 

Програми, що 

дозволяють 

вдосконалювати 

процеси, що 

здійснюються в 

даній області, і 

забезпечити 

кращий доступ до 

послуг 

- навчальні заклади 

та академічне 

співтовариство 

- постачальники 

медичних та 

соціальних послуг 

- місцеві жителі та 

мешканці 

- місцева влада чи 

управління 

- місцеві групи 

інтересів 

- благодійні та 

неприбуткові 

організації 

- моніторинг 

телемедицини 

- обмін медичними 

файлами 

- системи стеження 

для людей похилого 

віку 

-виртуальні 

виставки або лекції 

- забезпечити 

дотримання правил 

та правил 

Виробництво енергії 

та 

енергоефективність 

(інтелектуальна 

енергетика, розумне 

освітлення) 

Інтелектуальна 

система 

електропередачі, 

що об'єднує всю 

енергосистему 

(комунальні 

послуги) та 

елементи попиту 

(кінцеві 

користувачі) 

через 

інтелектуальну 

систему 

- постачальники 

енергії 

- регулятори 

(охорона здоров'я 

та безпека, 

центральна влада) 

- бізнес-спільнота 

та підприємства 

- екологічні групи 

та організації 

- управління 

освітленням 

- програми для 

інтелектуальної 

мережі 

- оптимізувати 

продуктивність 

мережі 

- забезпечувати 

дотримання 

екологічних норм і 

правил 
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Продовження таблиці 1.1 

Область 

застосування 

Опис Ключові посередники Приклади 

Послуги з геоданих 

в реальному часі 

Покриття 

стратегічних 

потреб 

просторової 

інформації людей 

або організацій 

- місцеві жителі та 

мешканці 

- місцеві групи інтересів 

- бізнес-спільнота та 

підприємства 

- програми, що 

знають про 

місцезнаходження 

-послуги, пов'язані 

з ідентифікацією 

Інтелектуальні, 

стійкі будівлі та 

управління 

будівлями (розумне 

будівництво) 

Інтелектуальні 

будівлі, що 

містять переваги, 

які виникають в 

результаті 

інтеграції систем 

зв'язку та 

побудови системи 

управління 

- місцеві жителі та 

мешканці 

- місцева влада чи 

управління 

- постачальники та 

постачальники послуг 

- екологічні групи та 

організації 

- кредитори та власники 

(акціонери) 

-системи 

автоматизації 

приміщень 

-оптимізоване 

опалення, 

вентиляція та 

кондиціонування 

повітря 

-управління 

комунальними 

підприємствами 

 

Розумний облік 

газу, електроенергії 

та води 

(інтелектуальна 

мережа) 

Комунальний 

лічильник, який 

записує 

споживання 

енергії, води, газу 

в режимі 

реального часу та 

підтримує 

безперервний 

двосторонній 

зв'язок 

- місцеві жителі та 

мешканці 

- бізнес-спільнота та 

підприємства 

- постачальники та 

постачальники послуг 

- кредитори та власники 

(акціонери) 

- бездротові 

розумні 

лічильники 

- інформація про 

споживання в 

режимі онлайн 
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1.5 Роль технологій у Розумному місті 

 

1.5.1 Загальні інтелектуальні послуги 

 

Прогрес у нових технологіях використовується для поліпшення  

додатків та послуг міста. Є комунікаційні, аналітичні та контрольні технології, які 

дозволяють змінити спосіб здійснення речей, які поліпшують політику та 

керування містом. Це змінює весь шлях представлення сервісу, поєднуючи ІКТ з 

міською інфраструктурою та переміщуючи рішень міських систем. Завдяки цим 

технологіям існує можливість забезпечення послуг через цифрову комунікацію, 

наприклад інтерактивні послуги або автоматизація рішення сервісів. На рисунку 

1.7 представлені міські послуги та їх технологічні рішення. Дані зберігаються та 

передаються використовуючи магістральну мережу для використання 

постачальниками послуг  у відповідних програмах.  

 

 

Рисунок 1.7 – Послуги міста та їх технологічна реалізація 

 

Послуги та програми розумного міста зосереджуються на тому, як 

сформувати майбутні Інтернет-послуги та програми з перспектив розумного 
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міста. Розгортання, впровадження та затвердження інноваційних інтернет-послуг 

та програм повинні бути створені щоб вирішувати проблеми передових міст. Ця 

зміна і перспектива включає людей, які працюють з знаннями та інформацією. 

Створення інформаційних матеріалів не обмежується конкретним 

місцезнаходженням, а отримані продукти, як правило, доставляються через 

мережу. Сервіси розумного міста також доступні через бездротові мобільні 

пристрої та включені у послуги, орієнтовані на архітектуру підприємств, 

включаючи веб-сервіси, розширювану мову розмітки (XML) і мобілізовані 

програмні додатки [15]. 

Розумні міста розгортають онлайнові послуги у різних містах. Інтернет-

сервіс, також називається "Програмне забезпечення як сервіс" (SaaS), - це послуга, 

надана програмним додатком, що працює в Інтернеті, і робить його доступними 

для Інтернет користувачів через інтерфейс. Інтерфейс може бути HTML, який 

можна отримати через стандартний клієнт, такий як веб-браузер або веб-API 

(інтерфейс прикладної програмування) або будь-якими додатковими засобами. Це 

може представляти собою справжню службу, яка працює на хості (POP, SMTP, 

HTTP та ін.) Або якийсь інший вид метрики, пов'язаний з хостом - відповідь на 

пінг, вільне місце на жорсткому диску, кількість зареєстрованих користувачів 

тощо. Врешті-решт , послуги можуть бути доставлені користувачам через 

домашній або мобільний доступ, загальноміські цифрові інтерактивні дисплеї або 

кіоски. Хмарні обчислення радикально перетворилися на те, як створюються і 

запускаються бізнес-додатки. Платформа як сервіс (PaaS) - це спосіб орендувати 

операційні системи, зберігання, ємність мережі чи обладнання через Інтернет. Це 

своєрідний послуга хмарних обчислень, яка поставляє стек рішень та комп'ютерну 

платформу як сервіс. Тут онлайн користувачам більше не потрібно володіти чи 

мати ліцензію програмне для запуску забезпечення. Де користувачі повинні 

платити, вони платять за користування послугою, а не за власность або 

ліцензування самої програми. Ці нововведення дозволили запропонувати більше 

послуг багатьом людям, щоб забезпечити кращий доступ до послуг зі 

супроводженням вдосконалення та інноваціями. Вдосконалення цих сервісів 
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зменшило операційні витрати та збільшили продуктивність. Громадянин може 

використовувати багато міських послуг в режимі онлайн. Провайдер може 

надавати послуги різним групам користувачів, що характеризуються конкретними 

ролями та дозволяють здійснювати різноманітні заходи в залежності від того, які 

дії вони виконують на їх профілі користувача та відповідних політиках доступу. 

Інноваційні механізми, що мають особливе значення в майбутніх інтернет-

сервісах у "розумних" містах, - це процеси, залучені громадянами, 

підприємствами та державними органами влади. Послуги, інфраструктури, 

методології та системи ІКТ для розумних міст вводяться в експлуатацію та 

перевіряються на використання кінцевими користувачами. Підтвердження рівнів 

надання послуг містами та вдосконалення їх надійності означає, що вони повинні 

все більше здатними бути виконувати як прогнозовані, так і непередбачені 

виклики. 

 

1.5.2 Бездротові сенсорні мережі та пов'язані з ними технологічні 

досягнення 

 

Метою є розгортання інфраструктури моніторингу та створення розподіленої 

мережі інтелектуальних датчиків та вузлів, які можуть вимірювати багато 

параметрів для більш ефективного керування містом. Останні досягнення в 

мережах бездротових датчиків визначають ряд основних технологічних 

досягнень, зокрема, прогрес в технологіях датчиків MEMS 

(мікроелектромеханічна система) та інноваційних способів управління 

енергоспоживанням. Ці мережі відповідають за відстеження, а також перші етапи 

обробки, здатні проводити гнучке, недороге спостереження за цілою низкою 

параметрів навколишнього середовища та явищ на дуже гарному рівні 

просторових та часових деталей. 

Рішення розумні міста для виявлення подій на основі бездротових сенсорних 

мереж, будуть створювати великий попит в цій області. Бездротова сенсорна 

мережа (WSN) складається з групи гетерогенних та розсіяних у просторі 
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автономних датчиків у великій кількості, або дуже близько до цього. WSN 

побудовано з великої кількості "вузлів", організованих у кооперативну мережу, де 

кожен вузол підключений до одного або декількох датчиків. На рисунку 1.8 

наведено схематичний огляд типової архітектури датчика вузла. Ці вузли сенсора 

мають можливість збирати та обробляти дані, кожен вузол здатний самостійно 

відчувати, обробляти та передавати дані про своє безпосереднє оточення до інших 

сусідніх вузлів та комп'ютерів. Також є унікальні характеристики та обмеження 

для сенсорних мереж: щільна розв'язка вузла, проблеми з електроживленням  

вузла сенсора , обчислення та обмеження на зберігання, самоконфігурація, вимоги 

до специфічних вимог до проектування, ненадійні сенсорні вузли, часта зміна 

топології , шаблони трафіку "багато до багатьох", надмірність даних та 

відсутність схеми глобальної адресації [16]. Метою цих мереж є моніторинг та 

облік фізичних або екологічних умов, таких як температура, звук, тиск тощо, та 

кооперативна передача споріднених даних через мережу до основного місця. 

Подібно до того, як Інтернет дозволяє отримувати доступ до цифрової інформації 

в будь-якому місці, мережа датчиків забезпечує величезні масиви в режимі 

реального часу та віддаленої взаємодії з фізичним світом [17]. Розподілений 

інтелект з датчика в мережу стане так само важливим, як Інтернет - бездротові 

сенсорні мережі можуть збирати дані, які відповідають цілям, що сприяють 

створенню розумних міст. Кожна від декількох до декількох сотень або навіть 

тисяч вузлів у мережі складається з можливостей обробки, наданих одним або 

декількома програмованими мікроконтролерами для управління поведінкою вузла 

та обробкою даних. Розроблені технології дозволили використовувати невеликі 

комп'ютери з підтримкою сенсорів, що працюють на батарейках і здатні 

виконувати функцію сенсорів вузла, які можуть бути побудовані за низькою 

ціною. Ці сенсорні вузли можуть бути, внаслідок цього, створені з цих крихітних 

інтегрованих пристроїв, які служать засобом для відстеження, обробки даних, а 

також реалізують ідею сенсорних мереж, заснованної на спільній роботі великої 

кількості вузлів. Ця підсистема включає в себе кілька типів пам'яті, 

радіопередавачі (RF) для зв'язку з внутрішньою антеною або підключення до 
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зовнішньої антени, електронну схему для взаємодії з датчиками та бортовий 

блоками батарей живлення. 

 

 

Рисунок 1.8 - Апаратна архітектура сенсорного вузла 

 

Багато досліджень було вкладено у сенсорні мережі і комплексний набір 

специфікацій був визначений для фізичного, канального та мережевого рівня. Те 

ж саме стосується протоколів маршрутизації, необхідних для налаштування 

шляху або шляхів від сенсорних вузлів до потоку даних. Маршрутизація є 

важливою проблемою, і оскільки сенсорні вузли мають обмежені ресурси, 

протоколи маршрутизації повинні мати невеликі накладні витрати. Як видно на 

малюнку 1.9, за останні роки було розроблено багато протоколів маршрутизації та 

запропоновано багато інноваційних механізмів маршрутизації [18]. 

 

 

Рисунок 1.9 – Протоколи маршрутизації WSN 
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Представницькі технології зв'язку, пов'язані з мережевими сенсорами, 

включають бездротову точність (Wi-Fi), ZigBee, IQRF, ультраширокосмугове 

випромінювання (UWB) і Wireless Hart. Бездротові сенсорні мережі (WSN), 

незважаючи на те, що вони широко не використовувалися у великих масштабах 

пропонують суттєві технології, які допомагають охопити потреби в моніторингу 

стану міста. Ця технологія дає можливість ефективно та швидко виявляти різні 

просторові події, такі як проблеми регіону з високою концентрацією 

забруднюючих речовин, обробляючи дані в режимі реального часу. Забруднення 

повітря або моніторинг міських середовищ можуть бути підтримані щільними 

WSN вузлами з можливостями моніторингу. Ці вдосконалені системи реального 

часу є бездротовими, надзвичайно поширені, також використовуються в додатку 

до приводів датчиків як інтерфейси розгорнуті в широкій географічній області. 

 

1.5.3 Сенсори міста та хмарних обчислень 

 

Інтелектуальність сенсорних мереж переважно відбивається на забезпеченні 

інформації в режимі реального часу та в тому, що дані датчика в реальному часі 

можуть бути інтегровані з моделюванням та управлінням навколишнього 

середовища. Основна концепція, необхідна для можливості розподілу інформації 

в режимі реального часу та використання її в міських службах, полягає у 

створенні цифрової інфраструктури для обробки даних WSN та 

відеоспостереження, що призводить до більш ефективного виявлення подій. Деякі 

аспекти цього збору даних в режимі реального часу наведені на рисунку 1.10. 

Зріст поширення фіксованих та бездротових мереж дозволяє таким датчикам та 

системам підключатися до розподілених центрів обробки. Розумне місто 

з’єднується з датчики для того, щоб «відчувати» міські системи, обробляти 

інформацію сенсорів за допомогою хмарних обчислень та тому подібне, щоб 

інтегрувати кібер-простір та речей в Інтернеті. 
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Рисунок 1.10 – Отримання даних в режимі реального часу 

 

Сучасні мережі бездротових датчиків в основному розглядаються як 

цілковито нове джерело даних для інтеграції з іншими традиційними 

просторовими та відкритими інформаційними системами даних. Приклади 

включають датчики, що з'єднують будівлі, інфраструктуру, транспорт, мережі та 

комунальні послуги, пропонує фізичний простір для експериментів та перевірки 

функцій Інтернету речей (IoT). Дані поставляються в режимі реального часу через 

хмарних постачальників послуг, користувачам та іншим зацікавленим сторонам. 

Діаграма пропонованої комунікаційної платформи для розвитку міських 

послуг, інтеграції, використання технологій рендеринга та активації показана на 

рисунку 1.11. За допомогою приладобудування та взаємозв'язку мобільних 

пристроїв та датчиків, які збирають та аналізують дані реального світу, 

створюється динамічне середовище з численними групами користувачів, 

зацікавленими в різних міських подіях. Наприклад, ми можемо використовувати 

"розумну подорож". Надання інформації про міські середовища в режимі 

реального часу може подавати інформацію про подорожі в режимі реального часу 

для пасажирів, наприклад, про поточний час роботи автобусів чи поїздів. 

Моніторинг руху може бути підтриманий моніторингом транспортних засобів, 

погодних умов та умов пересування. Широке використання цифрових датчиків та 

цифрових систем керування для управління та експлуатації міської 
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інфраструктури включає в себе датчики руху та виконавчі пристрої, системи 

управління будинком у розумному будинку, цифровими вимірювальними 

приладами у інтелектуальній комунальній зоні тощо. Існує безліч можливостей 

для нових послуг шляхом взаємоз'єднання фізичних та віртуальних світів з 

великою кількістю бездротових вузлів, що поширюються в будинках, 

транспортних засобах, вулицях, будівлях та багатьох інших громадських 

середовищах. Це можуть бути компоненти, які будуть застосовуватись в 

терміналах встановлених у транспорті, бездротових вимірювальних приладах, 

вуличних ліхтарях (інтелектуальне освітлення), транспортуванні (розумна 

парковка), побутовій техніці (інтелектуальна енергію) та промислових камерах 

(розумний будинок). Навколишній просторовий інтелект для розумних міст 

містить потенціал для посилення таких мереж із можливостями не тільки збору, а 

й обробки, запиту та навіть використання просторових даних у самій мережі. 

 

 

Рисунок 1.11 - Комунікаційна платформа для розвитку міських послуг та для 

дистанційного керування різними системами 
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Завдяки розподіленій мережі інтелектуальних сенсорних вузлів можна 

виміряти широкий набір параметрів для кращого керування містом, а також 

надсилати дані безпроводовим шляхом та в режимі реального часу громадянам 

або відповідним органам влади [11]. Використовуючи мережі, датчики для 

вимірювання та управління процесами, та хмарними технологіями для обміну 

інформацією, зацікавлені сторони зможуть негайно діагностувати та виправити 

проблеми шляхом відповідних дій у разі аварії або іншого інциденту. Принцип 

«Розумної Землі» полягає в тому, що датчики скрізь вбудовуються: на залізній 

дорозі, мостах, тунелях, дорогах, будівлях, системах водопостачання, дамбах, 

торговельних та медичних обладнаннях, а також інших фізичних засобах, тому 

інформаційні технології поширюються на фізичний світ, будуючи "Інтернет 

речей" [15]. Mashup має важливе значення для того, щоб зробити існуючу 

інформацію більш корисною для комбінації двох або більше джерел при 

створенні нових послуг. Це може включати в себе широкий спектр використання 

від ідентифікації та керування доступом до додатків, веб-сайтів та порталів, які 

посилюють послуги зацікавлених сторін, та веб-сайти для забезпечення точку 

зору громадян та оновлюють інформацію в реальному часі через міські системи. 

Електронного уряду дозволяють краще спілкуватися з виборцями. Інформаційна 

панель, яка моніторить міськи системи в реальному часі, пропонує рішення, які 

допоможуть міським органам керувати розумною міською політикою та 

забезпечувати необхідний контролю та процедур для кращого управління. 

Поінформованість тісно пов'язана з удосконаленням методів моніторингу та 

раннього попередження, використовуючи інформаційні та комунікаційні 

технології. Рівень додатків може містити інтерактивні модулі, які інформують 

користувачів про події, попередження та дозволяють їм викликати подальші дії. 

Аварійно-рятувальних служб поділяють загальний погляд на ситуацію і приймати 

рішення з урахуванням дій інших агентств. [1] 
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2. EVOLVED PACKET CORE ТА СЕРЕДОВИЩЕ ДОСТУПУ LTE 

 

2.1 Глобальний стандарт 

 

Необхідність глобального стандарту визначається багатьма факторами, але є 

два основні моменти. Перш за все, створення стандарту важливо для сумісності в 

справді глобальному, багатопровідному операційному середовищі. Оператори 

хочуть переконатися, що вони можуть придбати мережеве обладнання у кількох 

постачальників, забезпечуючи конкуренцію. Щоб це було можливо, вузли та 

мобільні пристрої різних постачальників повинні працювати один з одним; це 

досягається шляхом визначення груп "опису інтерфейсів", за допомогою яких 

різні вузли в мережі можуть спілкуватися один з одним. Глобальний стандарт, 

таким чином, гарантує, що оператор може вибрати тих постачальників 

мережевого обладнання, які їм подобаються, і кінцеві користувачі можуть 

вибрати той телефон, який їм подобається; [2] 

По-друге, створення глобального стандарту зменшує фрагментацію на ринку 

для всіх суб'єктів, які беруть участь у наданні мережевих послуг кінцевим 

споживачам: операторам, виробникам чіпів, постачальникам обладнання тощо. 

Чим більший обсяг виробництва товару, тим більшим є обсяг, щоб розподілити 

витрати на проектування та виробництво серед операторів, які будуть 

використовувати продукцію. По суті, при збільшенні обсягів постачальник 

повинен мати можливість виробляти кожен вузол за більш дешевою ціною за 

одиницю. Потім продавці можуть досягти рентабельності за нижчих цін, що в 

кінцевому підсумку призводить до більш економічного рішення як для 

операторів, так і для кінцевих споживачів. Глобальні стандарти, таким чином, є 

основою здатності забезпечувати недорогі, надійні комунікаційні мережі, і цілі 

розвитку EPC не відрізнялися. 

Існує декілька різних органів зі стандартів, які безпосередньо брали участь у 

процесах стандартизації роботи SAE. До цих органів відносяться 3GPP, провідну 

організацію, що розпочала роботу, Third Generation Partnership Project 2 (3GPP2), 



42 
 

Internet Engineering Task Force (IETF), Open Mobile Alliance (OMA), Broadband 

Forum (BBF), а також WiFi Alliance. 

 

2.2 Походження Evolved Packet Core 

 

2.2.1 Технології радіодоступу 3GPP 

 

GSM спочатку був розроблений в рамках European Telecommunication 

Standards Institute (ETSI), який охоплював як RAN, так і базову мережу, що 

підтримує телефонію з комутацією каналів. Основними компонентами базової  

мережі для GSM є Mobile Switching Centre (MSC) та Home Location Register 

(HLR). Інтерфейс між GSM BSC (Base Station Controller) та MSC називався 

інтерфейсом "A".  

З часом в мобільній індустрії виявилася потреба у підтримці IP-трафіку, і 

система General Packet Radio Services (GPRS) була створена як доповнення до 

існуючої системи GSM. З розвитком GPRS в рамках специфікацій була необхідна 

концепція пакетної комутації базової мережі. Існуюча радіомережа GSM 

розвивалася, в той час як в базову мережу були введені два нові об'єкти або вузли 

логічної мережі - SGSN (Serving GPRS Support Node) і GGSN (Gateway GPRS 

Support Node). 

Під час переходу від мережі радіо доступу GSM EDGE (GERAN) до наземної 

мережі радіодоступу WCDMA / UMTS (UTRAN) було розпочато галузеву 

ініціативу щодо управління стандартизацією радіо- та базових мережевих 

технологій на глобальному форумі, а не ETSI, який був виключно за 

європейськими стандартами. Ця ініціатива стала відомою як 3GPP і взяла на себе 

керівництво по стандартизації базової мережі для UTRAN / WCDMA, крім самого 

радіодоступу UTRAN.  

Основна мережа для UTRAN повторно використовувала значну частину 

основної мережі від GERAN, маючи кілька оновлень. Основною відмінністю було 

додавання інтерфейсу між контролером радіомережі UTRAN (RNC), MSC та 
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SGSN, Iu-CS та Iu-PS відповідно. Обидва ці інтерфейси базувалися на інтерфейсі 

A, але Iu-CS призначений для доступу з комутацією каналів, тоді як Iu-PS - для 

з'єднань з комутацією пакетів. Для GSM інтерфейс, що обслуговує виклики з 

мереж комутації каналів, та інтерфейс, що обслуговує мережі з комутацією 

пакетів, були дуже різними. Для UTRAN було вирішено мати один загальний 

спосіб доступу до базової мережі, маючи лише невеликі відмінності для  мереж з 

комутацією каналів та пакетною комутацією (Рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1- високого рівнева архітектура мобільної мережі 3GPP. 

 

Основна архітектура пакетной базової мережі була розроблена навколо 

протоколу тунелювання під назвою GTP (GPRS Tunneling Protocol), розробленого 

в рамках ETSI і потім продовженого протягом 3GPP після його створення. GTP - 

це основна частина ядра пакетів 3GPP, що працює між двома об'єктами базової 

мережі, SGSN та GGSN. GTP працює над IP та забезпечує мобільність, якість 

обслуговування (QoS) та контроль політики в межах самого протоколу. GTP 

також полегшує додавання спеціальних вимог мережі 3GPP, таких як 

використання поля Protocol Configuration Option (PCO) між терміналом та 

базовою мережею. PCO здійснює спеціальну інформацію між терміналом та 

базовою мережею, що дозволяє гнучко, ефективно працювати та керувати 

мобільними мережами. 
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GTP сьогодні є глобально розгорнутим протоколом для технологій пакетного 

доступу 3GPP, таких як HSPA, який став провідною технологією мобільного 

широкосмугового доступу, розгорнутою до LTE. Завдяки кількості абонентів, що 

користуються мережею пакетних передач даних GSM та WCDMA, що тепер 

налічує мільярди як для систем з комутацією пакетів, так і для пакетних 

комутацій, GTP було доведено до масштабування та виконання цілей, для яких 

він був розроблений. 

Ще одним важливим аспектом GPRS є те, що він використовує сигнальні 

протоколи на основі SS7, такі як MAP (Mobile Application Part) та CAP (CAMEL 

Application Part), які успадковані від базової мережі з комутацією каналів. MAP 

використовується для керування даними користувачів та процедур аутентифікації 

та авторизації, а CAP використовується для онлайн нарахування витрат на основі 

CAMEL. Для наших цілей достатньо зрозуміти, що CAMEL - це концепція, 

розроблена для розвитку послуг, що не базуються на ІР, в мобільних мережах. 

Використання протоколів на базі SS7 можна розглядати як недолік для пакетної 

мережі, створеної для постачання Інтернет-з'єднань та IP-послуг. 

Пакетна базова мережа 3GPP використовує схему мобільності в мережі для 

управління мобільністю користувачів та терміналів, спираючись на механізми в 

мережі для відстеження руху пристроїв кінцевих користувачів та управління 

мобільністю. Іншим аспектом, який повинен був стати ціллю оптимізації в більш 

пізній час, було те, що в ньому є два об'єкти (SGSN і GGSN), через які 

здійснюється передача трафіку даних користувачів. Зі збільшенням обсягів даних, 

в результаті впровадження WCDMA / HSPA, стала необхідною оптимізація, що 

була розглянута у випуску 3GPP 7, завершеному на початку 2007 року, по 

розширенню архітектури пакетної базової мережі для підтримки режиму роботи, 

відомого як "прямий тунель" де SGSN не використовується для користувацького 

трафіка. Натомість контролер радіомережі підключається безпосередньо до GGSN 

через інтерсфейс Iu для користувацького трафіка (на основі GTP).  
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2.2.2 SAE як основа для комутації між різними мережами 

 

У Північній Америці був розроблений ще один набір стандартів технології 

радіодоступу. Це було розроблено в рамках органу зі стандартів під назвою 

3GPP2 під керівництвом ANSI / TIA / EIA-41, що включає інтереси Північної 

Америки та Азії, для розробки глобальних стандартів для тих технологій RAN, які 

підтримуються ANSI / TIA / EIA-41. 

3GPP2 розробив технології радіодоступу cdma2000, надаючи послуги 1xRTT 

та HRPD (High Rate Packet Data). cdma2000 1xRTT - це еволюція старої технології 

cdma IS-95, збільшуючи ємність та підтримуючи більш високу швидкість передачі 

даних. HRPD визначає лише архітектуру для пакетної передачі з можливостями, 

подібними до технології 3GPP WCDMA. Набір стандартів для базової мережі з 

комутацією пакетів, розроблених в межах 3GPP2, пройшов інший шлях до 3GPP, 

а саме повторне використання протоколів безпосередньо з IETF, таких як 

сімейство протоколів Mobile IP, а також більш простий варіант з'єднання IP, 

відомий як Simple IP, через PPP-посилання. Основні об'єкти базової пакетної 

мережі у цій системі відомі як PDSN (Pasting Data Serving Node) та HA (Home 

Agent), де використовуються термінальні концепції мобільності від IETF у 

поєднанні з механізмами, розробленими 3GPP2, стоворили власниі механізми. Ця 

розробка також використовує інфраструктуру AAA на базі радіусу для управління 

даними користувачів, автентифікацією, авторизацією та обліком. 

Під час розробки EPC багато операторів, що використовують технології 

CDMA, визначені 3GPP2, зацікавились розвитком базової мережі, що триває в 

3GPP, оскільки вони бажали приєднатися до екосистеми LTE та розвитком 

загальної роботи з базовим пакетом мережею на базі SAE. Як результат, було 

встановлено роботу як в 3GPP, так і в 3GPP2 для того, щоб EPS міг підтримувати 

взаємодію в напрямку 3GPP2-мереж. Потім EPS потрібно було підтримати 

еволюцію двох дуже різних типів базової мережі, що створило основи роботи 

SAE в 3GPP. Таким чином, SAE був розроблений для того, щоб вдосконалити та 
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побудувати міст між двома дуже різними базовими мережами з комутацією 

пакетів. 

 

2.3. Базові елементи EPS 

 

2.3.1 Архітектура EPS 

 

Є кілька доменів в EPS, кожен з яких - це група логічних вузлів, які 

взаємодіють, щоб забезпечити певний набір функцій у мережа. Мережа, що 

реалізує технічні спеціфікації 3GPP, проілюстрована на малюнку 2.2. Ліворуч від 

діаграми розташовані чотири хмари, які представляють різні домени RAN, які 

можуть з'єднуватися з EPC, включаючи друге та третє покоління мереж 

мобільного доступу, визначених 3GPP, більш відомими відповідно як GSM та 

WCDMA. Звичайно, LTE - це останній мобільний широкосмуговий радіодоступ, 

визначений 3GPP. Нарешті, існує домен під назвою "мережі доступу не 3GPP". Це 

позначає будь-яку мережу доступу до пакетних даних, яка не визначена 

процесами стандартизації 3GPP, наприклад, eHRPD, WLAN, фіксованим 

мережевим доступом або деякою їх комбінацією.  

 

Рисунок 2.2 -  Архітектурні домени 3GPP. 

 

Основна мережа розділена на кілька доменів (Circuit Core, Packet Core та 

IMS), як показано вище. Як також видно, ці домени взаємодіють один з одним 

через ряд чітко визначених інтерфейсів. Домен управління абонентськими даними 
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забезпечує узгоджену інформацію передплатників і підтримує роумінг та 

мобільність між та в межах різних доменів. 

Домен Circuit Core складається з вузлів та функцій, які забезпечують 

підтримку послуг з комутацією каналів через GSM та WCDMA. 

Відповідно, домен Packet Core складається з вузлів і функцій, які 

забезпечують підтримку послуг з комутацією пакетів (насамперед IP-з'єднання) 

через GSM, WCDMA та HSPA. Крім того, домен Packet Core також забезпечує 

підтримку послуг з комутацією пакетів через мережі доступу LTE та не-3GPP, які 

взагалі не мають відношення до Circuit Core (за винятком деякі функцій, 

необхідних для голосового хендоверу по відношенню до LTE). Домен Packet Core 

також забезпечує функції для управління та виконання політик на рівні послуг та 

носія, таких як QoS. 

Домен IMS складається з вузлів та функцій, які забезпечують підтримку 

мультимедійних сесій на основі SIP (Session Initiation Protocol) і використовує IP-

з'єднання, що надається функціями в домені Packet Core. 

У середині всього цього є також домен управління абонентськими даними, де 

проводиться обробка даних, пов'язаних з абонентами, що користуються 

послугами інших доменів. Формально в специфікаціях 3GPP це не окремий домен 

сам по собі. Натомість в доменах Circuit Core, Packet Core та IMS функціонують 

функції управління даними абонентів та користувачів, які взаємодіють з базами 

даних абонентів, визначеними 3GPP.  

Основним акцентом тут є архітектура EPC, що означає еволюцію домену 

Packet Core та домену даних для користувача. Розробка LTE як нової технології 

доступу 3GPP, звичайно, тісно пов'язана з дизайном EPC.  

Архітектура EPS складається з кількох додаткових функціональних об'єктів, 

які Рис. 2.2 ілюструє. Також показується, як розроблено підключення до 

"застарілої" базової пакетної 3GPP мережі. Зауважимо, що Рисунок 2.2 показує 

повну діаграму архітектури, включаючи підтримку взаємозв'язку майже будь-якої 

мережі доступу до пакетних даних, про яку можна подумати. На Рисунку 2.2 не 

видно «чистої» інфраструктури IP, що підтримує логічні вузли як фізичні 
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компоненти реальної мережі. Ці функції містяться в базовій транспортній мережі, 

що підтримує функції, необхідні для запуску IP-мереж, зокрема IP-з'єднання та 

маршрутизацію між сутностями, функції DNS, що підтримують вибір та 

виявлення різних мережевих елементів всередині і між мережами операторів, 

підтримку IPv4 та IPv6 на транспортному рівні та на рівні  додатків. 

 

 

Рисунок 2.2 - Огляд архітектури 

 

Майте на увазі, що всі вузли та інтерфейси є логічними вузлами та 

інтерфейсами - тобто в реальній мережевій реалізації деякі з цих функцій можуть 

знаходитися на тій же фізичній частині інфраструктури обладнання; різні 

постачальники можуть мати різні реалізації. По суті, різні функції можуть бути 

реалізовані в програмному забезпеченні та з'єднуватися між собою через 

внутрішній інтерфейс, а не через власне кабель. Також фізична реалізація певного 

інтерфейсу може не працювати безпосередньо між двома вузлами; він може бути 

направлений через інший фізичний сайт. Природно, інтерфейси можуть також 

спільно використовувати передачі. 
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Одним із прикладів є інтерфейс X2, який з'єднує два eNodeB, який фізично 

може бути маршрутизований з eNodeB “A” разом з інтерфейсом S1 (який з'єднує 

eNodeB з MME в базовій мережі) до сайту в мережі з основним обладнанням 

базової мережі. З цього сайту він буде повернутий на радіодоступ і нарешті на 

eNodeB “B”. Це проілюстровано на рисунку 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 - Логічні та фізичні інтерфейси. 

 

2.3.2 Базова IP комутація через LTE доступ  

 

Проста ванільна архітектура EPC, без якої неможливо жити, розгортаючи 

LTE, відображається на рис. 2.4. Два основні принципи керували дизайном 

архітектури. Перш за все, наполегливе бажання оптимізувати керування самим 

трафіком даних користувача, створивши «плоску» архітектуру. Плоска 

архітектура в цьому контексті означає, що якомога менше вузлів бере участь в 

обробці трафіку даних користувача. Основною мотивацією цього було дозволити 

економічне масштабування інфраструктури, що працює на користувальницькому 

трафіку даних, що є все більш важливим аргументом, оскільки обсяги трафіку 

мобільних даних швидко зростають і, як очікується, зростуть ще швидше в 

майбутньому із впровадженням нові послуги, що покладаються на IP, а також нові 

потужні технології доступу, такі як LTE. 
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Рисунок 2.4 - Основна архітектура EPC для LTE. 

 

Другий керівний принцип полягав у відокремленні обробки трафіку 

сигналізації (показаної у вигляді пунктирних ліній) від трафіку даних 

користувача. Це мотивувалося кількома факторами. Можливість керувати 

функціонування сигналізації, так і даними користувачів, що реалізувалося 

оптимізованими способами було ще одним обґрунтуванням розділення цих 

функцій в логічній архітектурі. Ще одним важливим фактором, який керував 

рішенням, було те, що розрив між сигналами управління та даними користувача 

забезпечували більшу гнучкість у плані розгортання мережі, оскільки це 

дозволило забезпечити свободу розміщення інфраструктурного обладнання, що 

обробляє функції даних користувачів більш розподіленим способом у мережах, 

одночасно дозволяючи централізоване розгортання обладнання, що управляє 

сигналізацією. На додаток до цього, розподіл між функціями керування 

сигналізацією та даними користувачів дозволяє забезпечити оптимізовані 

експлуатаційні витрати через наявність цих функцій в окремих фізичних місцях у 

мережі; Виділяючи цю функціональність, вузли мережі є більш масштабованими, 

зокрема, якщо мова йде про підтримку трафіку з високою пропускною здатністю. 

Нарешті, обрана архітектура була схожа на існуючу архітектуру ядра пакетів для 
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розвинутої HSPA, дозволяючи можливість плавної міграції та розташування 

функціональних можливостей, що підтримують і LTE, і HSPA. 

Дивлячись на саму архітектуру, почнемо з радіомережі. Перш за все, в 

радіомережі LTE є щонайменше одна eNodeB (базова станція LTE). 

Функціональність eNodeB включає всі функції, необхідні для реалізації 

фактичних бездротових з'єднань між пристроями користувача та мережею. У 

мережевому сценарії з досить великим розміром в мережі може бути кілька тисяч 

eNodeB; багато з них можуть бути з'єднані між собою через інтерфейс X2, щоб 

забезпечити ефективний хендовер. 

Усі eNodeB підключені щонайменше до одного MME (Mobility Management 

Entity) через логічний інтерфейс S1-MME. MME обробляє весь сигнальний 

трафік, який надходить з LTE , включаючи функції мобільності та безпеки для 

пристроїв і терміналів, що підключаються через LTE RAN. MME також управляє 

всіма терміналами, що знаходяться в режимі очікування, включаючи підтримку 

управління зоною відстеження та підкачки.  

MME покладається на існування бази підписки користувачів для всіх 

користувачів, які намагаються встановити IP-зв’язок через LTE RAN. Для цього 

MME підключається до HSS (Home Subscriber Server) через інтерфейс S6a. HSS 

керує даними користувачів та відповідною логікою управління користувачами для 

користувачів, які отримують доступ через LTE RAN. Дані підписки містять 

облікові дані для аутентифікації та авторизації доступу, а HSS також підтримує 

управління мобільністю в LTE, а також між LTE та іншими мережами доступу. 

Корисне навантаження даних користувачів - IP-пакети, що надходять на 

мобільні пристрої та з них - обробляються двома логічними вузлами, що 

називаються Обслуговуючий шлюз (Serving GW- SGW) та Шлюз PDN (PDN GW - 

PGW), де PDN - "Пакетна мережа даних". 

Обслуговуючий GW та PDN GW з'єднані через інтерфейс, який називається 

S5 (якщо користувач не перебуває в роумінгу, тобто користувач підключений до 

домашньої мережі) або S8 (якщо користувач роумінг, тобто приєднаний до 

відвідуваної мережі LTE). 
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Обслуговуючий GW припиняє інтерфейс площини користувача S1-U до 

базових станцій (eNodeB) і являє собою опорну точку для внутрішньо-LTE-

мобільності, а також (необов'язково) для мобільності між GSM / GPRS, WCDMA / 

HSPA та LTE. Обслуговуючий GW також буферизує IP-пакети низхідній лінії 

зв'язку, призначені для терміналів, які трапляються в режимі очікування. Для 

користувачів роумінгу, що обслуговує GW, постійно перебуває у відвіданій 

мережі та підтримує функції обліку для оплати рахунків та розрахунків між 

операторами. 

PDN GW - точка з'єднання із зовнішніми мережами IP через інтерфейс SGi. 

PDN GW включає функціональність для розподілу IP-адреси, нарахування, 

фільтрації пакетів та керування на основі політик IP-потоків для специфічних 

користувачів. PDN GW також відіграє ключову роль у підтримці QoS для IP-

послуг кінцевого користувача. Наприклад, для варіанту S5 / S8 на основі GTP  

PDN GW обробляє операції з передачею пакетів і підтримує QoS рівня транспорту 

через маркування IP-пакетів відповідною точкою коду DiffServ на основі 

параметрів пов'язаний з відповідним носієм пакетів. 

Щось унікальне з архітектурою EPC полягає в тому, що один з інтерфейсів 

вказаний у двох різних варіантах (ви правильно здогадалися - це S5 / S8). Один з 

цих варіантів використовує протокол GTP через S5 / S8, який також 

використовується для забезпечення зв’язку IP через мережі GSM / GPRS та 

WCDMA / HSPA. В іншому варіанті використовується протокол IETF PMIPv6 для 

S5 / S8, але цей варіант був показаний в реальному розгортанні з дуже обмеженою 

ринковою тягою. 

Оскільки PMIPv6 та GTP не мають однакового набору функцій, це означає, 

що функціональний поділ між обслуговуючим GW та PDN GW дещо 

відрізняється залежно від того, який протокол розгорнуто над S5 / S8. Насправді 

теоретично ніщо не заважало обом варіантам використовувати одночасно в одній 

мережі. Також зауважте, що S5 сам по собі може взагалі не використовуватись у 

більшості випадків трафіку, що не перебуває в режимі роумінгу. Цілком 

можливий сценарій, коли багато операторів вирішать розгорнути обладнання, яке 
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може поєднувати функціонування Обслуговування GW та PDN GW, коли це 

потрібно, теоретично зменшуючи кількість апаратного забезпечення, необхідного 

для обробки площини даних користувача, до 50% (залежно від розмірності мережі 

і передбачуване навантаження на транспорт). 

У деяких випадках трафіку дуже потрібен інтерфейс S5, що призводить до 

поділу функціонування GW та PDN GW між двома фізичними частинами 

інфраструктурного обладнання (двома "Шлюзами"). Зауважте, що для точки зору 

для одного користувача / терміналу може бути лише одне обслуговуване GW 

активне в будь-який момент часу. 

 

2.3.3 Додавання додаткової функціональності для доступу до LTE 

 

Дещо розширення базової архітектури, означає введення ще декількох 

інтерфейсів та деяких додаткових функцій, орієнтованих на управління потоками 

IP для кінцевих користувачів. 

На рисунку 2.6 діаграма архітектури, де показано ще кілька деталей. Додано 

три нові логічні вузли та пов'язані з ними інтерфейси - PCRF, OCS та OFCS. 

 

 

Рисунок 2.6 - Додавання нових функцій  до базової архітектури EPC. 
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PCRF (Policy and Charging Rules Function) складає ключову частину концепції 

в архітектурі EPC (і в загальній архітектурі ядра пакетів 3GPP) під назвою PCC 

(Policy and Charging Control). Концепція PCC розроблена для того, щоб 

забезпечити оплату на основі потоку, включаючи, наприклад, онлайн-контроль за 

кредитами, а також контроль за політикою, що включає підтримку авторизації 

послуги та управління QoS. 

Що ж таке "політика" в контексті архітектури 3GPP? Розгляньте це як 

правило для того, яке лікування отримає певний потік IP-адреси в мережі, 

наприклад, яким чином платитимуться дані або за що QoS буде надано цій 

службі. Як функції зарядки, так і функції управління політикою покладаються на 

класифікацію всіх потоків IP (в PDN GW / Обслуговуючий GW) за допомогою 

унікальних фільтрів пакетів, які працюють в режимі реального часу на потоках 

даних IP. 

PCRF містить рішення щодо управління політикою та функції управління 

нарахування на основі потоку. Він припиняє інтерфейс під назвою Rx, за 

допомогою якого зовнішні сервери додатків можуть надсилати інформацію про 

обслуговування, включаючи потреби в ресурсах та параметри, пов'язані з потоком 

IP, до PCRF. PCRF інтерфейсує PDN GW через інтерфейс Gx, і для випадку, коли 

PMIPv6, а не GTP використовується на S5, PCRF також інтерфейс обслуговуючої 

GW через інтерфейс під назвою Gxc. 

У випадку роумінгу PCRF в домашній мережі контролює політику, яку слід 

застосовувати. Це робиться через PCRF у відвідуваній мережі через інтерфейс S9, 

отже, це роумінговий інтерфейс між PCRF. 

OFCS означає Offline Charging System, тоді як OCS - Online Charging System. 

Обидві системи інтерфейсують PDN GW (через інтерфейси Gz та Gy відповідно) 

та підтримують різні функції, пов'язані із заряджанням кінцевих користувачів на 

основі ряду різних параметрів, таких як час, обсяг, подія тощо.  

На малюнку 2.6 також показаний інтерфейс, який називається S10. Він 

з'єднує MME разом і використовується, коли MME, що обслуговує користувача, 

має бути змінено з тих чи інших причин через технічне обслуговування, до 
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несправності вузла або найбільш очевидного використання, коли термінал 

переміщується між двома пулами. 

 

2.4 Еволюція радіо доступу до LTE 

 

2.4.1 Огляд радіомереж для мобільних послуг 

 

Мобільні мережі (або стільникові мережі) складаються з декількох базових 

станцій, кожна з яких обслуговує бездротову передачу та прийом цифрової 

інформації в одній або декількох "стільниках", де стільниця відноситься до певної 

частини загальної географічної області, яку обслуговує мережа. У більшості 

випадків розгортання одна базова станція обслуговує три соти через ретельну 

конфігурацію антени та планування частоти (рис. 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 - Соти та базові станції. 

 

Розміри та контур соти керуються низкою факторів, включаючи рівні 

потужності базової станції та терміналу, смуги частот (радіосигнали, що 

використовують нижчі частоти, поширюються на більші відстані, ніж 

радіосигнали, що використовують більш високі частоти, якщо використовується 

той же рівень потужності) та антенні конфігурації. Середовище поширення 

радіохвиль також має значний вплив на розмір соти; Існує велика різниця залежно 

від того, чи є в цьому районі багато будівель, гір, пагорбів чи лісів, порівняно з 

навколишньою територією, яка досить рівна і здебільшого нежила. 
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Основна здатність стільникової мережі полягає в тому, щоб дозволити 

використання однієї і тієї ж частоти в декількох стільниках (див. рис. 2.7, де f1 

позначає конкретну частоту). Як видно, цю частоту можна повторно 

використовувати в декількох сотах. Це означає, що загальна потужність мережі 

значно збільшується порівняно з тим випадком, коли для кожного участку 

потрібні різні частоти. Найінтуїтивніший спосіб дозволити повторне 

використання цієї частоти - переконатися, що базові станції, що підтримують 

соти, що використовують точно однаковий підмножина доступних частот, 

географічно розташовані досить далеко один від одного, щоб уникнути перешкод 

радіосигналів один одному.  

Базові станції розташовані на місцях, які ретельно вибираються з метою 

оптимізації загальної потужності та покриття мобільних послуг. Це означає, що в 

районах, де багато користувачів перебувають, наприклад, у центрі міста, потреби 

в потужності задовольняються шляхом розміщення ділянок базової станції 

ближче один до одного, а отже, дозволяють отримати більше (але менших) сот, 

хоча в сільській місцевості, де не так багато користувачів присутні, стільники 

зазвичай збільшуються для покриття великої площі з якомога меншою кількістю 

базових станцій. 

Базові станції підключаються до інших вузлів мережі через лінії передачі, 

іменовані каналами зворотного зв'язку RAN. Радіомережі GSM та WCDMA 

включають централізований вузол (контролер базової станції (BSC) та контролер 

радіомережі (RNC)), що реалізує частину функцій радіомережі, тоді як LTE 

радіомережі покладаються виключно на базові станції, щоб забезпечити повний 

набір радіо функції. 

 

2.4.2 Функціональність радіомережі 

 

Хоча три радіотехнології, визначені 3GPP до цих пір (GSM, WCDMA та 

LTE), різняться кількома способами, основна функціональність радіомереж є 

загальною. До найважливіших функцій стільникової радіомережі належать: 
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• Передача та прийом даних через радіоносії. Бездротова передача - це, 

природно, ключова особливість радіомережі. Характеристики радіопередачі 

залежать від багатьох параметрів, таких як відстань від передавача, 

використовувана частота, якщо рухається будь-яка сторона, потужність передачі, 

яка використовується, висота антени тощо. 

• Модуляція та демодуляція радіоносіїв. Це основна особливість як 

аналогової, так і цифрової бездротової передачі. Для цифрової системи це 

означає, що потік бітів, що стосується конкретного потоку обслуговування 

(наприклад, відеопотік), який може надходити зі швидкістю, скажімо, 2 Мбіт / с, 

впливає на високочастотний радіоносій за допомогою різних засобів. Це означає, 

що одна або кілька основних характеристик цього радіоносія змінюються 

(модулюються) через постійні інтервали часу в залежності від наступного набору 

бітів або бітів - нулів або одиниць. Це може бути, наприклад, фаза, амплітуда або 

частота носія. Кожна зміна відповідає «символу», який може складатися з одного, 

двох або більше біт. На сьогодні найсучасніші мобільні системи (HSPA та LTE) 

дозволяють використовувати до шести бітових символів, а це означає, що 

використовується 64 різних символи. Як приклад, "001010" може означати 

конкретну фазу і конкретну амплітуду носія, тоді як "111011" може означати ту 

саму фазу, але різну амплітуду (див. рис. 2.8, де дві темні точки представляють ці 

два символи, стрілка являє собою амплітуду носія, а кола представляють фазу 

носія). 

 

 

Рисунок 2.8 - Модуляція 
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Ці більш досконалі схеми модуляції символів пред'являють високі вимоги до 

якості радіоканалу, щоб уникнути занадто частих неправильних тлумачень 

приймача, який перетворює радіоносій, змінюється в потік бітів на стороні 

приймача, процес, відомий як демодуляція. 

• Планування передачі даних від декількох користувачів. Це включає 

буферизацію даних від різних користувачів або додатків під час очікування 

вільної ємності радіо, і може включати різні пріоритети між чергами даних, що 

дозволяє застосовувати різні QoS до різних потоків даних. Існує ряд 

різноманітних алгоритмів планування, запропонованих для оптимального обміну 

доступною ємністю передачі, виходячи з потреб служб та користувачів. 

• Схеми виправлення помилок, щоб забезпечити мінімізацію кількості 

бітових помилок, неминуче виникаючих через будь-яку передачу зв'язку. Є два 

основні підходи до виправлення помилок - FEC (Forward Error Correction) і ARQ 

(Automatic Repeat reQuest). FEC означає, що до даних користувача додаються 

додаткові біти даних (звані надмірності бітів), за допомогою яких можна виявити 

та / або виправити одно- або багаторозрядні помилки. ARQ означає, що помилки, 

виявлені в отриманому блоці даних, наприклад, при перегляді контрольної суми, 

викликають запит до іншої сторони повторно надіслати дані. FEC і ARQ зазвичай 

поєднуються для підвищення продуктивності радіоканалу, оскільки деякі 

помилки можуть бути виправлені через FEC, тоді як більші помилки потребують 

повторної передачі через ARQ. Як найкраще збалансувати механізми FEC та ARQ 

для досягнення максимальної продуктивності, залежить від вимог служби та 

характеристик фактичного радіоканалу, і зазвичай також змінюється з часом. Тут 

вдосконалені системи радіозв'язку розгортають адаптивне кодування, завдяки 

чому захист кодування змінюється залежно від знання характеристик радіоканалу. 

• Пейджингові простої клем. Це дозволяє терміналам економити енергію 

акумулятора за допомогою входу в режим очікування. Це означає, що мережа 

більше не вимагає, щоб термінали повідомляли про мережу щоразу, коли вони 

переходили з однієї комірки в іншу. Натомість термінали можуть переміщуватися 

в межах більшого географічного району (визначеного оператором мережі), не 
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контактуючи з мережею так часто і тим самим економлячи енергію акумулятора. 

Це, звичайно, можливо лише тоді, коли жодні служби не активні. Якщо послуги 

запускаються з мережі (наприклад, через вхідний голосовий дзвінок), терміналу 

пропонується повторно встановити зв'язок за допомогою мовлення повідомлень 

підкачки під час трансляції. Якщо послуги запускаються з терміналу кінцевого 

користувача (наприклад, користувач хоче здійснити голосовий дзвінок), спочатку 

термінал спрацьовує, щоб вийти з режиму очікування, включаючи сповіщення 

мережі, яку саме комірку він буде використовувати для майбутнього голосового 

дзвінка. 

• Підтримка мобільності (хендовера) для забезпечення безперервного 

покриття послуг, навіть якщо користувальницькі пристрої повинні змінювати 

базову станцію або комірку через фізичні рухи в районі. Це, звичайно, дуже 

поширений сценарій і дуже цінний для кінцевих споживачів. Не потрібно стояти 

нерухомо під час користування послугою мобільної мережі. 

• Керування перешкодами, щоб мінімізувати збурення між декількома 

пристроями користувачів або клітинками, які мають однакові або сусідні смуги 

частот. 

• Шифрування даних користувачів та сигналізації для захисту цілісності та 

вмісту передачі користувача, а також для захисту мережі від ворожих атак. 

• Контроль потужності для ефективного використання наявної потужності, а 

також для мінімізації перешкод між терміналами. 

 

2.4.3 LTE 

 

Одночасно з роботою над еволюцією архітектури системи 3GPP, робота над 

RAN нового покоління була проведена в дослідженні LTE. 

Так само, як результатом роботи SAE були специфікації EPC, робота LTE 

призвела до специфікацій EUTRAN (Evolved UTRAN). LTE зараз є офіційним 

терміном для технології радіодоступу, що використовується для E-UTRAN. 
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Робота над LTE розпочалася наприкінці 2004 року та на початку 2005 року, 

визначивши набір цілей майбутнього технічного дослідження та подальших робіт 

із специфікації. Ці цілі можна знайти в технічному звіті 3GPP 25.913: 

• Пікова швидкість передачі даних по низхідній лінії зв'язку та по висхідній 

лінії зв'язку принаймні 100 та 50 Мбіт / с відповідно, припускаючи, що 

використовується широкий спектр 20 МГц. 

• Час, необхідний для зміни пристрою користувача з режиму очікування в 

активний стан, не повинен перевищувати 100 мс. 

• Затримка (затримка) даних користувачів не повинна перевищувати 5 мс в 

мережі радіодоступу. 

• Ефективність спектра 2–4 × порівняно з мережею 3G випуску 6 

(ефективність спектра вимірюється як пропускна здатність стільника в бітах / с / 

МГц). 

• Час перерви під час передачі з LTE на GSM або WCDMA максимум 300 або 

500 мс для послуг у режимі нереального часу та в режимі реального часу 

відповідно. 

• Підтримка схем мультиплексування FDD і TDD з однаковою технологією 

радіодоступу (FDD означає передачу і прийом на різних частотах, тоді як TDD 

використовує ту саму частоту, але передачу і прийом розділені у часовій області). 

• Підтримка широкого діапазону пропускної здатності каналів, починаючи 

від 1,4 до 20 МГц. 

Реалізація LTE, визначена у версії 8 3GPP, відповідає та багато в чому навіть 

перевищує ці вимоги. Радіомережа LTE підключена до EPC через інтерфейс S1, 

що є ключовим інтерфейсом в архітектурі EPS (мал. 2.9). Базові станції LTE 

необов'язково також пов'язані між собою через інтерфейс X2. Цей інтерфейс 

використовується для оптимізації продуктивності, наприклад для передачі даних 

між базовими станціями або клітинками. 
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Рисунок 2.9 - LTE та спрощене підключення до EPC. 

 

Інтерфейс S1 розділений на дві частини (рис. 2.10): 

1. S1-MME передає сигнальні повідомлення між базовою станцією та MME. 

Крім того, він також передає сигнальні повідомлення між терміналом і MME, які 

передаються через базову станцію і передаються на радіоінтерфейс, передаючи 

сигнали через повітряний інтерфейс. 

2. S1-U передає дані користувача між базовою станцією та обслуговуючою 

GW. 

 

 

Рисунок 2.10 - Інтерфейси S1-MME та S1-U. 

 

Ключовою технологією LTE є схема передачі OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing), яка використовується для передачі низхідній лінії зв'язку, 

тобто від базових станцій до пристроїв кінцевих користувачів. Це важливо для 

задоволення вимог щодо гнучкості спектру. Основна концепція OFDM полягає в 

тому, що загальний доступний спектр каналів (наприклад, 10 МГц) 

підрозділяється на кілька каналів 15 кГц, кожен з яких має одну піднесучу. 
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Наявна ємність (використання цих піднесучих) може контролюватися одночасно 

як в часовій, так і в частотній областях (рис. 2.11). 

 

 

Рисунок 2.11 - Планування залежної від каналу низхідній лінії зв'язку в доменах 

часу та частоти. 

 

OFDM також має перевагу в тому, що він є дуже стійким проти 

багатошарового згасання, тобто коливання сили сигналу, характерні для 

мобільних комунікацій, викликані сигналом між передавачем і приймачем, що 

поширюється по декількох трасах одночасно. Відбиття радіохвиль у різних 

об'єктах означають, що множинні копії сигналу надходять на приймальну антену, 

оскільки вони не синхронізуються в часі через дещо різні відстані поширення 

(мал. 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 - Багатостороннє поширення. 

 

У напрямку висхідної лінії зв'язку, тобто від пристрою кінцевого користувача 

до базової станції, для LTE розгорнута дещо інша схема мультиплексування. На 

відміну від низхідній лінії LTE, передача висхідної лінії покладається лише на 

одного оператора. Ключовою перевагою цього є нижчий коефіцієнт піку і 

середнього значення, тобто амплітуда потужності, яка використовується для 
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передачі, не змінюється настільки, як у випадку OFDM. Це означає більш 

ефективну роботу термінального підсилювача потужності в терміналі для 

кінцевого споживача, що дозволяє знизити загальне споживання електроенергії, а 

отже, і довший термін служби акумулятора. З метою ефективного 

мультиплексування багатьох користувачів, які мають потребу в одночасному 

передаванні, LTE дозволяє виділити кожному підгрупу лише доступний канал 

висхідної лінії зв'язку. Це все ще є єдиним оператором на користувача, на відміну 

від схеми передачі низхідній лінії зв'язку. 

В основному високі пікові показники покладаються на радіоканали з 

хорошими характеристиками, тобто із низьким рівнем шуму та перешкод, а також 

з обмеженим навантаженням на комірку, яка використовується. Щоб 

скористатися такими каналами, LTE дозволяє вдосконалити схеми модуляції, 

спільно названі схемами HOM (модуль вищого порядку). 64QAM - одна з таких 

схем, що дозволяє передавати шість біт (2
6
 = 64) для кожної зміни символу на 

радіоносії. Інша методика полягає в одночасному використанні декількох антен 

або в низхідній лінії, або в обох напрямках висхідної та низхідній лінії зв'язку. Ця 

методика називається MIMO і надалі збільшує потужність. При комбінації HOM і 

MIMO реально високі пікові швидкості можливі при LTE - вище 300 Мбіт/с у 

низхідній лінії зв'язку. У напрямку висхідної лінії LTE у версії 8 3GGP не включав 

MIMO і пікові швидкості можуть досягати 75 Мбіт / с. 

Після первинної роботи по специфікації LTE у версії 3GPP, випуск 10 додав 

функціональні можливості та можливості, перетворивши LTE в те, що в народі 

називають «LTE-Advanced». 

Передумови для назви LTE-Advanced - термін МСЕ IMT-Advanced, що 

включає набір вимог до мобільних технологій наступного покоління. Вимоги до 

IMT-Advanced визначені в МСЕ-R M.2134 та включають: 

• Пікова спектральна ефективність принаймні 15 біт/с/ Гц DL 

• Пікова спектральна ефективність принаймні 6,75 біт / с / Гц UL 

• Підтримка смуги пропускання не менше 40 МГц 

• Час переходу від простою до активного стану менше 100 мс 
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• Затримка в плані користувача для невеликих IP-пакетів менше 10 мс як для 

UL, так і для DL. 

Проектні цілі 3GPP для випуску 10 включають повну відповідність вимогам 

IMT-Advanced, і, отже, термін "LTE-Advanced" часто використовується для LTE 

випуску 10. 3GPP, однак, вказав більш агресивні вимоги до LTE, ніж вимоги МСЕ 

вище. Вимоги 3GPP визначені в TS 36.913 і включають: 

• Пікова спектральна ефективність принаймні 30 біт / с / Гц DL 

• Пікова спектральна ефективність принаймні 15 біт / с / Гц UL 

• Пікові швидкості передачі по низхідній лінії зв'язку принаймні 1 Гбіт / с 

• Пікова швидкість передачі даних по висхідній лінії зв'язку щонайменше 500 

Мбіт / с 

• Час переходу з режиму очікування в стан підключення менше 50 мс. 

• Зменшення затримки на площині користувача порівняно з версією LTE 8 

• Мобільність зі швидкістю до 350 км / год 

• Підтримка шести нових діапазонів частот. 

Також важливими є вимоги щодо зворотної сумісності, які стверджують, що: 

• Термінали LTE Release 8 працюють в мережі LTE Release 10 

• Термінали LTE випуску 10 працюють в мережі LTE випуску 8. 

Для того, щоб відповідати цим вимогам, LTE Release 10 включає ряд нових 

та вдосконалених функцій: 

• Агрегація носія 

• Розширена підтримка мульти антен 

• Покращена неоднорідна підтримка мережі 

• ретрансляція LTE 

Підтримка агрегації носіїв є найважливішою відмінністю від LTE випуску 8. 

Вона дозволяє комбінувати кілька операторів зв'язку для зв'язку з одним 

пристроєм. Це може розширити наявні смуги пропускання далеко за межі 20 МГц 

у LTE випуску 8. Максимум п'ять індивідуальних носіїв можуть бути об'єднані, 

що забезпечує до 100 МГц агрегований спектр для окремого терміналу. 
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Це дозволяє значно перевищувати швидкість передачі даних, ніж LTE випуск 

8. Оскільки операторам не потрібно суміжним за частотою, це також означає, що 

оператори з фрагментованим спектром можуть досягти більш високих 

швидкостей передачі даних, ніж це можливо з LTE випуском 8. Три варіанти 

Агрегація носія підтримується LTE випуском 8 (Рис. 2.13). Старі термінали  LTE, 

які не підтримують агрегацію несучих, все ще можуть використовувати окремі 

оператори, виконуючи вимогу щодо зворотної сумісності. 

 

 

Рисунок 2.13 -  Параметри агрегації носія. 

 

Розширена підтримка багато антен - це ще одна ключова особливість, яка 

додається для підтримки вимог до пікової швидкості передачі даних LTE випуску 

10. Це розширений варіант методики MIMO, як описано вище, реалізований за 

допомогою використання декількох антен в обох напрямках. У випуску 10 може 

бути до восьми так званих антенних портів, що дозволяють мати до восьми 

паралельних шарів передачі у напрямку низхідній лінії зв'язку та до чотирьох 

портів антен, що відповідають до чотирьох шарів передачі, у напрямку висхідної 

лінії зв'язку. 

При поєднанні агрегації несучої та декількох функцій підтримки антен 

швидкість передачі даних системи LTE Release 10 може досягати до 30 біт / с / Гц 

× 100 МГц = 3 Гбіт / с у низхідній лінії зв'язку та 15 біт / с / Гц × 100 МГц = 1,5 

Гбіт / с у висхідній лінії зв'язку. 

Покращена гетерогенна мережева покращує управління міжклітинними 

перешкодами, що є загальною проблемою при розміщенні комбінацій малих та 
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великих сот в одній географічній області, оскільки використовуються різні рівні 

потужності та частково перекриваються один з одним (мал. 2.14). 

 

 

Рисунок 2.14 Розгортання гетерогенної мережі. 

 

LTE-ретрансляція - це техніка, представлена у випуску 10, що дозволяє 

використовувати LTE як технологію перевезення транспорту, з'єднуючи базові 

станції LTE з мережею EPC (рис. 2.15). Оператори з достатнім спектром LTE 

можуть потім виділити частину доступної ємності LTE для проведення 

капітального ремонту, а іншу частину для кінцевих терміналів. LTE ретрансляція 

представляє концепцію донорських базових станцій та релейних базових станцій. 

Базові станції донорів мають два завдання - вони обслуговують мобільні 

термінали, а також базові станції реле. Релейні базові станції обслуговують 

мобільні термінали та підключаються до базової станції Донор для віддаленого 

зв'язку. Термінали не побачать різниці між базовими станціями донорів та 

базовими станціями реле; з точки зору терміналу вони функціонально ідентичні, 

необхідною умовою, щоб ретрансляційне рішення було сумісним назад. 

 

 

Рисунок 2.15 - Відтворення LTE. 

 

Можливості та продуктивність LTE були додатково покращені у версії 11 

3GPP, де головною особливістю, що стосується вимог, удосконалених LTEAd, є 

координовані багатоточкові передачі та прийому, скорочено CoMP. CoMP - це 
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технологія, коли передача між користувальницьким пристроєм та мережею може 

здійснюватися через безліч точок прийому / передачі (наприклад, сектори 

макросайту або географічно розділені вузли). У напрямку низхідній лінії зв'язку 

від мережі до пристрою або планування, і формування променя окремих точок 

динамічно координуються, щоб мінімізувати рівні перешкод, або передача даних 

фактично відбувається над декількома точками передачі одночасно, що 

призводить до поліпшення передачі сигналу- рівень перешкод і завищення 

сигналу, а отже, і краща продуктивність (рис. 2.16). 

 

 

Рисунок 2.16 - Багатоточкове спілкування за допомогою CoMP. 

 

У напрямку висхідної лінії зв'язку обсяг CoMP випуску 11 більш обмежений, 

зосереджений на вдосконаленні прийому декількох опорних сигналів одночасно 

та, можливо, вдосконалення планування. 

CoMP може бути розміщений між декількома точками, які обслуговуються 

одним і тим же eNB, або між декількома точками, що обслуговуються різними 

eNB, наприклад. макро- та базову станцію піко. В обох випадках вимоги до 

міжміських каналів передачі є дуже суворими, виграшні умови Win з низькою 

затримкою та високою пропускною здатністю через вимоги дуже точного 

планування в клітинках. 

Термінали з можливостями LTE класифікуються в різні категорії залежно від 

їх можливостей з точки зору того, які пікові швидкості, схеми модуляції та 

варіанти MIMO вони підтримують. У таблиці 2.1 показані різні категорії 

терміналів та підтримувані максимальні швидкості.[2] 
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Таблиця 2.1 Категорії пристроїв LTE 

 3GPP реліз 

Реліз 8/9/10/11 Реліз10/11 

Категорія 1 2 3 4 5 6 7 8 

Пікова швидкість низхідній 

лінії зв'язку, Мбіт / с 

10 50 100 150 300 300 300 3000 

Пікова швидкість висхідної 

лінії зв'язку, Мбіт / с 

5 25 50 50 75 50 150 1500 
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3. РОЗРОБКА СХЕМИ ВЗАЄМОДІЇ НА ОСНОВІ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ЕРС 

 

3.1 Основи віртуалізації 

 

3.1.1 Основні складові віртуального середовища 

 

Історія сучасних технологій віртуалізації бере свій початок в 1999 році, коли 

молода компанія VMware випустила продукт під назвою VMware Workstation. Це 

був продукт забезпечує віртуалізацію desktop / client додатків. Віртуалізація 

серверної частини прийшла трохи пізніше у вигляді продукту ESX Server, який в 

подальшому еволюціонував в ESXi (i означає integrated) - це той самий продукт, 

який використовується повсюдно як в IT так і в Telco як гипервизор серверних 

додатків.[6] 

На стороні Opensource два основні проекти принесли віртуалізацію в Linux: 

KVM (Kernel-based Virtual Machine) - модуль ядра Linux, який дозволяє 

kernel працювати як гипервизор (створює необхідну інфраструктуру для запуску 

та управління VM). Був запроваджений у версії ядра 2.6.20 в 2007 році. 

QEMU (Quick Emulator) - безпосередньо емулює залізо для віртуальної 

машини (CPU, Disk, RAM, що завгодно включаючи USB порт) і використовується 

спільно з KVM для досягнення майже «native» продуктивності. 

Сьогодні VMware ESXi і Linux QEMU / KVM це два основних гипервизора, 

які домінують на ринку. Вони ж є представниками двох різних типів гіпервізора 

(рис. 3.1): 

Type 1 - гипервизор запускається безпосередньо на hardware (bare-metal). 

Таким є VMware ESXi, Linux KVM, Hyper-V 

Type 2 - гипервизор запускається всередині Host OS (операційної системи). 

Таким є VMware Workstation або Oracle VirtualBox. 
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Рисунок 3.1 – Типи гіпервізорів 

 

Найбільш важливою і самої широко використовуваною є технологія Intel VT 

(Virtualization Technology) - набір розширень, розроблених Intel для своїх x86 

процесорів, які використовуються для ефективної роботи гипервизора (а в деяких 

випадках необхідні, так, наприклад, KVM не запрацює без включеного VT -x і без 

нього гипервизор змушений займатися чисто софтверної емуляцією, без 

апаратного прискорення). 

Найбільш відомі два з цих розширень - VT-x і VT-d. Перше важливо для 

поліпшення продуктивності CPU при віртуалізації, так як забезпечує апаратну 

підтримку деяких її функцій (з VT-x 99.9% Guest OS коду виконується прямо на 

фізичному процесорі, роблячи виходи для емуляції тільки в найнеобхідніших 

випадках), друге для підключення фізичних пристроїв безпосередньо в віртуальну 

машину (для проброса віртуальних функцій (VF) SRIOV, наприклад, VT-d 

повинен бути включений). 

Наступною важливою концепцією є відмінність повної віртуалізації (full 

virtualization) від пара-віртуалізації (para-virtualization). 

Повна віртуалізація - це добре, це дозволяє запускати будь-яку операційну 

систему на якому завгодно процесорі, однак, це вкрай неефективно і абсолютно 

не підходить для високонавантажених систем. 
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Пара - віртуалізація, якщо коротко, це коли Guest OS розуміє що вона 

запущена в віртуальному середовищі і кооперується з гіпервізором для 

досягнення більшої ефективності. Тобто з'являється guest-hypervisor інтерфейс. 

Переважна більшість використовуваних операційних систем сьогодні мають 

підтримку пара-віртуалізації - в Linux kernel це з'явилося починаючи з ядра версії 

2.6.20. 

Для роботи віртуальної машини потрібні не тільки віртуальний процесор 

(vCPU) і віртуальна пам'ять (RAM), потрібно також емуляція PCI-пристроїв. Те, є 

по суті, потрібно набір драйверів для управління віртуальними мережевими 

інтерфейсами, дисками і тд. 

У гіпервізора Linux KVM дана задача була вирішена за допомогою 

впровадження virtio - фреймворка для розробки і використання віртуалізованих 

пристроїв введення / виводу. 

Virtio вдає із себе додатковий рівень абстракції, який дозволяє емулювати 

різні I/O пристрою в пара-віртуалізувати гіпервізора, надаючи в сторону 

віртуальної машини єдиний і стандартизований інтерфейс. Це дозволяє 

перевикористати код virtio-драйвера для різних за своєю суттю пристроїв. Virtio 

складається з: 

    Front-end driver - то що знаходиться у віртуальній машині 

    Back-end driver - то що знаходиться в гіпервізора 

    Transport driver - то що пов'язує backend і frontend 

Ця модульність дозволяє змінювати технології, що застосовуються в 

гіпервізора, не зачіпаючи драйвери у віртуальній машині. 

Тобто існує зв'язок guest-hypervisor, коли Guest OS «знає» про те, що 

запущена в віртуальному середовищі[6]. 

У відповідності зі специфікаціями ETSI, NFV домен складається з трьох 

умовних компонентів (рис. 3.2) [7]: 
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Рисунок 3.2 – компоненти NFV домену 

 

1. Virtualized Network Functions (VNF) - ті самі мережеві функції, про які 

йшла мова вище. Як правило, під VNF-елементом мається на увазі віртуальна 

машина або набір віртуальних машин, і їх сукупність визначає верхню площину 

вирішення. Оскільки VNF-елементу належить бути динамічно налаштованим, 

передбачений ще один суб-блок в його складі або знаходиться над ним - Element 

Management System (EMS). 

2. NFV Infrastructure (NFVI) - фізичні ресурси, їх компоненти та 

налаштування: мережеві пристрої, сховища, сервери і доповнюють їх віртуальні 

ресурси: Гіпервізор, система віртуалізації, віртуальні комутатори. Вони, 

перебуваючи на нижньому рівні, формує нижню площину «пирога». 

3. NFV Management and Orchestration (MANO) - «обв'язування», яка керує 

життєвим циклом віртуальних елементів і інфраструктурою, яка знаходиться 

нижче, - позначається вертикальним прямокутником, мають зв'язки з обома 

площинами рішення через компоненти (Managers), що відповідають за управління 

конкретної площиною. Над менеджерами розташований оркестратор, роль якого 

полягає в поділі команд на два домена, в яких потрібно провести зміни. 
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Більш детальний схема (рис. 3.3) можна побачити нижче. 

 

Рисунок 3.3 – детальна схема NFV 

 

Над усіма трьома основними елементами розташовані традиційні 

операторські Operations / Business support systems (OSS / BSS): системи 

моніторингу, управління, білінгу, провіженінг послуг, портали 

самообслуговування, в які NFV інтегрується або як єдиний елемент (через 

MANO), або інтерфейсами NFVI- і VNF-площин окремо. [7] 

 

3.1.2 Типи віртуальних ресурсів 

 

Виділяють три основних види віртуальних ресурсів[6]: 

compute - процесор і оперативна пам'ять; 

storage - системний диск віртуальної машини і блокові сховища; 
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network - мережеві карти і пристрої введення / виводу; 

Compute 

CPU 

Теоретично QEMU здатний емулювати будь-який тип процесора і відповідні 

йому прапори і функціональність, на практиці використовують або host-model і 

точково вимикають прапори перед передачею в Guest OS або беруть named-model 

і точково включають \ вимикають прапори. 

За замовчуванням QEMU буде емулювати процесор, який буде розпізнано 

Guest OS як QEMU Virtual CPU. Це не найоптимальніший тип процесора, 

особливо якщо додаток, що працює у віртуальній машині, використовує CPU-

прапори для своєї роботи. Детальніше про різні моделі CPU в QEMU. 

QEMU / KVM також дозволяє контролювати топологію процесора, кількість 

тредов, розмір кешу, прив'язувати vCPU до фізичного ядра і багато чого ще. 

Чи потрібно це для віртуальної машини чи ні, залежить від типу додатка, що 

працює в Guest OS. Наприклад, відомий факт, що для додатків, що виконують 

обробку пакетів з високим PPS, важливо робити CPU pinning, тобто не дозволяти 

передавати фізичний процесор іншим віртуальним машинам. 

Memory 

Далі на черзі оперативна пам'ять - RAM. З точки зору Host OS запущена за 

допомогою QEMU / KVM віртуальна машина нічим не відрізняється від будь-

якого іншого процесу, що працює в user-space операційної системи. 

Соотвественно і процес виділення пам'яті віртуальній машині виконується тими ж 

викликами в kernel Host OS, як якщо б ви запустили, наприклад, Chrome браузер. 

NUMA 

Архітектура сучасних фізичних серверів передбачає наявність двох або 

більше процесорів (CPU) і асоційованої з нею оперативною пам'яттю (RAM). Така 

зв'язка процесор + пам'ять називається вузол або нода (node). Зв'язок між різними 

NUMA (Non-Uniform Memory Access) nodes здійснюється за допомогою 

спеціальної шини - QPI (QuickPath Interconnect) 
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Виділяють локальну NUMA node - коли процес, запущений в операційній 

системі, використовує процесор і оперативну пам'ять, що знаходиться в одній 

NUMA node, і віддалену NUMA node - коли процес, запущений в операційній 

системі, використовує процесор і оперативну пам'ять, що знаходяться в різних 

NUMA nodes, тобто для взаємодії процесора та пам'яті потрібна передача даних 

через QPI шину (рис. 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Архітектура NUMA 

 

З точки зору віртуальної машини пам'ять їй вже виділена на момент її 

запуску, проте в реальності це не так, і kernel Host OS виділяє процесу QEMU / 

KVM нові ділянки пам'яті в міру того як додаток в Guest OS може вимагати 

додаткової пам'ять (хоча тут теж може бути виняток, якщо прямо вказати QEMU / 

KVM виділити всю пам'ять віртуальній машині безпосередньо при запуску). 

Пам'ять виділяється не байт за байтом, а певним розміром - page. Розмір page 

конфігуруємо і теоретично може бути будь-яким, але на практиці 

використовується розмір 4kB (за замовчуванням), 2MB і 1GB. Два останніх 

розміру називаються HugePages і часто використовуються для виділення пам'яті 

для memory intensive віртуальних машин. Причина використання HugePages в 

процесі пошуку відповідності між віртуальним адресою page і фізичної пам'яттю 

в Translation Lookaside Buffer (TLB), який в свою чергу обмежений і зберігає 

інформацію тільки про останні використаних pages. Якщо інформації про 

потрібної page в TLB немає, відбувається процес, званий TLB miss, і потрібно 
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задіяти процесор Host OS для пошуку осередку фізичної пам'яті, відповідної 

потрібної page. 

Даний процес неефективний і повільний, тому і використовується менша 

кількість pages більшого розміру. 

QEMU / KVM також дозволяє емулювати різні NUMA-топології для Guest 

OS, брати пам'ять для віртуальної машини тільки з певною NUMA node Host OS і 

так далі. Найбільш поширена практика - брати пам'ять для віртуальної машини з 

NUMA node локальної по відношенню до процесорів, виділеним для віртуальної 

машини. Причина - бажання уникнути зайвого навантаження на QPI шину, яка 

з'єднує CPU sockets фізичного сервера (само собою, це логічно якщо в вашому 

сервері 2 і більше sockets). 

Storage 

Як відомо, оперативна пам'ять тому і називається оперативною, що її вміст 

зникає при відключенні харчування або перезавантаження операційної системи. 

Щоб зберігати інформацію, потрібен persistent storage. Існує їх два основних види: 

Block storage (блокове сховище) - блок дискового простору, який може бути 

використаний для установки файлової системи і створення партіцій. Якщо грубо, 

то можна сприймати це як звичайний диск. 

Object storage (об'єктне сховище) - інформація може бути збережена тільки у 

вигляді об'єкта (файлу), доступного по HTTP / HTTPS. Типовими прикладами 

об'єктного сховища є AWS S3 або Dropbox. 

Віртуальна машина потребує persistent storage, однак, як це зробити, якщо 

віртуальна машина «живе» в оперативній пам'яті Host OS? Якщо коротко, то будь-

яке звернення Guest OS до контролера віртуального диска перехоплюється QEMU 

/ KVM і трансформується в запис на фізичний диск Host OS. Цей метод 

неефективний, і тому тут так само як і для мережевих пристроїв використовується 

virtio-драйвер замість повної емуляції IDE або iSCSI-пристрої. Детальніше про це 

можна почитати тут. Таким чином віртуальна машина звертається до свого 

віртуального диску через virtio-драйвер, а далі QEMU / KVM робить так, щоб 

передана інформація записалася на фізичний диск. Важливо розуміти, що в Host 
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OS дисковий backend може бути реалізований у вигляді CEPH, NFS або iSCSI-

полки. 

Найбільш простим способом емулювати persistent storage є використання 

файлу в будь-якої директорії Host OS як дискового простору віртуальної машини. 

QEMU / KVM підтримує безліч різних форматів такого роду файлів - raw, vdi, 

vmdk та інші. Однак найбільшого поширення набув формат qcow2 (QEMU copy-

on-write version 2). У загальному випадку, qcow2 є певним чином структурований 

файл без будь-якої операційної системи. Велика кількість віртуальних машин 

поширюється саме у вигляді qcow2-образів (images) і є копією системного диска 

віртуальної машини, упакованої в qcow2-формат. Це має ряд переваг - qcow2-

кодування займає набагато менше місця, ніж raw копія диска байт в байт, QEMU / 

KVM вміє змінювати розмір qcow2-файлу (resizing), а значить є можливість 

змінити розмір системного диска віртуальної машини, також підтримується AES 

шифрування qcow2 (це має сенс, тому що образ віртуальної машини може містити 

інтелектуальну власність). 

Далі, коли відбувається запуск віртуальної машини, QEMU / KVM 

використовує qcow2-файл як системний диск (процес завантаження віртуальної 

машини я опускаю тут, хоча це теж є цікавим завданням), а віртуальна машина 

має можливість вважати / записати дані в qcow2-файл через virtio -драйвер. Таким 

чином і працює процес зняття образів віртуальних машин, оскільки в будь-який 

момент часу qcow2-файл містить повну копію системного диска віртуальної 

машини, і образ може бути використаний для резервного копіювання, 

перенесення на інший хост та інше. 

У загальному випадку цей qcow2-файл буде визначатися в Guest OS як / dev / 

vda-пристрій, і Guest OS зробить розбиття дискового простору на партіціі і 

установку файлової системи. Аналогічно, такі qcow2-файли, підключені QEMU / 

KVM як / dev / vdX пристрої, можуть бути використані як block storage в 

віртуальній машині для зберігання інформації (саме так і працює компонент 

Openstack Cinder). 

Network 
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Останнім в нашому списку віртуальних ресурсів йдуть мережеві карти і 

пристрої введення / виводу. Віртуальна машина, як і фізичний хост, потребує PCI 

/ PCIe-шині для підключення пристроїв введення / виводу. QEMU / KVM здатний 

емулювати різні типи чіпсетів - q35 або i440fx (перший підтримує - PCIe, другий - 

legacy PCI), а також різні PCI-топології, наприклад, створювати окремі PCI-шини 

(PCI expander bus) для NUMA nodes Guest OS. 

Після створення PCI / PCIe шини необхідно підключити до неї пристрій 

вводу / виводу. У загальному випадку це може бути що завгодно - від мережевої 

карти до фізичного GPU. І, звичайно ж, мережева карта, як повністю 

віртуалізувати (повністю віртуалізувати інтерфейс e1000, наприклад), так і пара-

віртуалізувати (virtio, наприклад) або фізична NIC. Остання опція 

використовується для data-plane віртуальних машин, де потрібно отримати line-

rate швидкості передачі пакетів - маршрутизаторів, файрволов і тд. 

Тут існує два основних підходи - PCI passthrough і SR-IOV. Основна 

відмінність між ними - для PCI-PT використовується драйвер тільки всередині 

Guest OS, а для SRIOV використовується драйвер Host OS (для створення VF - 

Virtual Functions) і драйвер Guest OS для управління SRIOV VF (рис. 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Схема коммутації Network 
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Для уточнення варто відзначити що, PCI passthrough і SR-IOV це 

доповнюють один одного технології. SR-IOV це нарізка фізичної функції на 

віртуальні функції. Це виконується на рівні Host OS. При цьому Host OS бачить 

віртуальні функції як ще одне PCI / PCIe пристрій. Що він далі з ними робить - не 

важливо. 

А PCI-PT це механізм проброса будь-якого Host OS PCI пристрої в Guest OS, 

в тому числі віртуальної функції, створеної SR-IOV пристроєм. 

 

3.1.3 Віртуальна комутація 

 

Якщо є віртуальна машина, а в ній є віртуальний інтерфейс, то, очевидно, 

виникає задача передачі пакета з однієї VM в іншу. В Linux-based Гіпервізор 

(KVM, наприклад) ця задача може вирішуватися за допомогою Linux bridge, 

однак, велике поширення одержав проект Open vSwitch (OVS). 

Є кілька основних функциональностей, які дозволили OVS широко 

поширитися і стати de-facto основним методом комутації пакетів, який 

використовується в багатьох платформах хмарних обчислень (наприклад, 

Openstack) і віртуалізованих рішеннях. 

    Передача мережевого стану - при міграції VM між гіпервізорами виникає 

задача передачі ACL, QoSs, L2 / L3 forwarding-таблиць та іншого. І OVS вміє це. 

    Реалізація механізму передачі пакетів (datapath) як в kernel, так і в user-

space 

    CUPS (Control / User-plane separation) архітектура - дозволяє перенести 

функціональність обробки пакетів на спеціалізований chipset (Broadcom і Marvell 

chipset, наприклад, можуть таке), керуючи їм через control-plane OVS. 

    Підтримка методів віддаленого управління трафіком - протокол OpenFlow 

(привіт, SDN). 

Архітектура OVS на перший погляд виглядає досить страшно, але це тільки 

на перший погляд (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6 - Архітектура OVS 

 

Для роботи з OVS потрібно розуміти наступне: 

Datapath - тут обробляються пакети. Аналогія - switch-fabric залізного 

комутатора. Datapath включає в себе прийом пакетів, обробку заголовків, пошук 

відповідників по таблиці flow, який в Datapath вже запрограмований. Якщо OVS 

працює в kernel, то виконаний у вигляді модуля ядра. Якщо OVS працює в user-

space, то це процес в user-space Linux. 

vswitchd і ovsdb - демони в user-space, то що реалізує безпосередньо сам 

функціональність комутатора, зберігає конфігурацію, встановлює flow в datapath і 

програмує його. 

Набір інструментів для настройки і траблшутінга OVS - ovs-vsctl, ovs-dpctl, 

ovs-ofctl, ovs-appctl. Все те, що потрібно, щоб прописати в ovsdb конфігурацію 

портів, прописати який flow куди повинен комутуватися, зібрати статистику і 

інше. Добрі люди написали статтю з цього приводу. 

Яким же чином мережеве пристрій віртуальної машини виявляється в OVS? 
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Для вирішення даного завдання нам необхідно якимось чином зв'язати між 

собою віртуальний інтерфейс, що знаходиться в user-space операційної системи з 

datapath OVS, що знаходяться в kernel. 

В операційній системі Linux передача пакетів між kernel і user-space 

процесами здійснюється за допомогою двох спеціальних інтерфейсів. Обидва 

інтерфейсу використовує запис / читання пакета в / з спеціальний файл для 

передачі пакетів з user-space-процесу в kernel і назад - file descriptor (FD) (це одна 

з причин низької продуктивності віртуальної комутації, якщо datapath OVS 

знаходиться в kernel - кожен пакет потрібно записати / прочитати через FD) 

    TUN (tunnel) - пристрій, що працює в L3 режимі і дозволяє записувати / 

зчитувати тільки IP пакети в / з FD. 

    TAP (network tap) - те ж саме, що і tun інтерфейс + вміє виробляти операції 

з Ethernet-фреймами, тобто працювати в режимі L2 (рис. 3.7). 

 

 

Рисунок 3.7 - Передача пакетів між kernel і user-space 

 

Саме тому при запущеної віртуальної машині в Host OS можна побачити 

створені TAP-інтерфейси командою ip link або ifconfig - це «відповідна» частина 

virtio, яка «видно» в kernel Host OS. Також варто звернути увагу, що TAP-

інтерфейс має той же MAC-адресу що і virtio-інтерфейс у віртуальній машині. 

TAP-інтерфейс може бути доданий в OVS за допомогою команд ovs-vsctl - 

тоді будь-який пакет, скоммутірованний OVS в TAP-інтерфейс, буде переданий в 

віртуальну машину через file descriptor. 
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    Реальний порядок дій при створенні віртуальної машини може бути 

різним, тобто спочатку можна створити OVS bridge, потім вказати віртуальній 

машині створити інтерфейс, з'єднаний з цим OVS, а можна і навпаки. 

Тепер, якщо нам необхідно отримати можливість передачі пакетів між двома 

і більше віртуальними машинами, які запущені на одному гіпервізора, нам буде 

потрібно лише створити OVS bridge і додати в нього TAP-інтерфейси за 

допомогою команд ovs-vsctl. Які саме команди для цього потрібні легко гугл. 

На гіпервізора може бути кілька OVS bridges, наприклад, так працює 

Openstack Neutron, або ж віртуальні машини можуть перебувати в різних 

namespace для реалізації multi-tenancy. 

А якщо віртуальні машини перебувають в різних OVS bridges? 

Для вирішення даного завдання існує інший інструмент - veth pair. Veth pair 

може бути представлений як пара мережевих інтерфейсів, з'єднаних кабелем - все 

те, що «влітає» в один інтерфейс, «вилітає» з іншого. Veth pair використовується 

для з'єднання між собою декількох OVS bridges або Linux bridges. Інший 

важливий момент що частини veth pair можуть перебувати в різних namespace 

Linux OS, тобто veth pair може бути також використаний для зв'язку namespace 

між собою на мережевому рівні. [6] 

 

3.2 Захист у віртуальному середовищі 

 

3.2.1 Традиційні брандмауери 

 

Брандмауер ставить бар'єр, який контролює потік трафіку між доменами, 

хостами та мережами. Брандмауер зазвичай розміщується між загальнодоступним 

Інтернетом та приватною та довіреною мережею. Вони являють собою поєднання 

апаратного забезпечення (мережеві комутатори та маршрутизатори) та 

програмного забезпечення, яке займається мережевими пакетами відповідно до 

заданого набору правил (політики брандмауера), що є політикою безпеки. 

Концептуально існує три типи брандмауерів - це статичні, динамічні та 
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брандмауери на рівні додатків, які зазвичай застосовують різні правила 

фільтрації. Було багато досліджень щодо конфліктів (аномалій) між 

брандмауером, які виникають у наборах правил. Традиційні брандмауери 

фільтрують пакети, порівнюючи інформацію їх заголовка з набором заздалегідь 

визначених правил брандмауера. Пакети фільтруються в послідовному порядку, 

починаючи з першого правила до тих пір, поки не існує правила відповідності. 

Якщо не знайдено відповідного правила, пакет обробляється за замовчуванням. 

Цей процес діє правило за правилом до досягнення конкретної умови. Правила 

традиційних брандмауерів - це перелік тверджень про стан, за якими слід діяти, 

які наведені на рис. 3.8 [14, 20]. 

 

 

Рисунок 3.8 - Приклад правила в традиційних брандмауерах 

 

В основному існують ключові проблеми з традиційними міжмережевими 

екранами, такими як: 

• Проблема безпеки, викликана потенційними тіньовими правилами та зміною 

сенсу політики правила через перестановку правил, 

• Проблема з функціональною швидкістю, піднята надмірними правилами 

тіньових правил та послідовним узгодженням правил 

• Складність у розробці правил, коли потрібно ретельно вибирати належні 

положення правил брандмауера, щоб уникнути перерахування "більших правил" 

перед "меншими правилами" [20]. 
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3.2.2 Віртуальний брандмауер 

 

Віртуальні брандмауери є основою безпеки підприємства в хмарному 

середовищі і є найбільш широко прийнятою технологією захисту віртуальних 

приватних мереж. Помилка в політиці брандмауера або створює дірки в безпеці, 

які дозволять зловмисному трафіку проникнути у віртуальну приватну мережу, 

або блокують законний трафік і порушують звичайні бізнес-процеси, що, в свою 

чергу, може призвести до непоправних, якщо не трагічних наслідків. 

Віртуальний брандмауер - це брандмауер, який працює у віртуалізованому 

середовищі та надає звичайні послуги фільтрації та моніторингу пакетів, які надає 

фізичний брандмауер. Віртуальний брандмауер дозволяє використовувати 

управління мережевим доступом між ВМ та іншими точками у віртуальному та 

фізичному середовищі. Віртуальні брандмауери розгорнуті всередині тканини 

середовища віртуалізації. Брандмауер може бути реалізований у хмарному 

середовищі як послуга чи пристрій. Якщо застосовано програмний брандмауер, 

положення брандмауера є таким, як показано на рис. 3.9 (а) [21]. Це може бути 

цільовий пристрій віртуального захисту, і положення брандмауера відрізняється 

від показаного на рис. 3.9 (а) [22], і брандмауер не знаходиться в гіпервізорі, хоча 

рівні захищеності мережі залишаються однаковими. Позиціонування брандмауера 

на рис. 3.9 (а) має свої переваги, оскільки воно не споживає багато ресурсів, 

оскільки потрібен лише один комп'ютер з брандмауером. Однак це 

позиціонування все ще стикається з проблемами безпеки, оскільки віртуальну 

машину (VM) за брандмауером можуть атакувати інші, розташовані в тому ж 

домені. Отже, для підвищення рівня безпеки однією пропозицією є перестановка 

брандмауерів, як показано на рис. 3.9 (б) [21]. Однак таке позиціонування 

споживає набагато більше ресурсів (наприклад, дискового простору, оперативної 

пам'яті (ОЗУ) та центрального процесорного процесора (ЦП) гіпервізора)). Щоб 

вирішити цю проблему, брандмауер може бути керованим процесом ядра, що 

працює в гіпервізорі хоста, який розташований у верхній частині всієї активності 

VM, як показано на рис. 3.9 (a). Додані правила є тими, які запобігають атакам 
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між віртуальними машинами. Для подолання проблем представлений віртуальний 

брандмауер для підтримки третьої моделі (рис. 3.9 (с)) та оцінки його 

продуктивності. 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Моделі брандмауера в хмарному середовищі 

 

Конструкція запропонованого "Віртуального брандмауера" показана на рис. 

3.10. Ця конструкція дозволяє уникнути обмежень статичного (поточного) 

брандмауера. У цьому підрозділі ми пояснимо переваги віртуального 

брандмауера, включаючи: 

• Динамічні (відомості про віртуалізацію) операції 

• Простота управління 

• Підтримка багатьох орендарів 

• Економічна ефективність 
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Рисунок 3.10 - Конструкція запропонованого "Віртуального брандмауера" 

 

Віртуальний брандмауер - це новий вид брандмауера, в якому правила 

динамічно подаються замість статично або вручну. Після встановлення Hypervisor 

привілейований домен (dom0) не тільки несе відповідальність за гостьове 

управління, але і за приєднання до нього різних непривілейованих доменів 

(domU). Для кожного нового екземпляра domU Hypervisor створює нову пару 

підключених віртуальних інтерфейсів Ethernet з одним кінцем у dom0, а іншим у 

domU. Брандмауер використовує IP-адреси, протоколи та порти для фільтрації 

мережевого трафіку; він також може відстежувати стан з'єднання потоку, який 

проходить через нього, і тому розглядається як справний брандмауер інспекції. 

Цей брандмауер буде читати інформацію про атрибути з пакету та порівнювати 

атрибут пакета з даними в кореневих вузлах брандмауера. Після цього 

брандмауер перевірить інші атрибути пакету, щоб шукати лише відповідні вузли 

на відповідних рівнях. В результаті пакет буде вирішено швидко з конкретною 

дією. Наприклад, коли пакети надходять на віртуальний брандмауер, брандмауер 

враховуватиме IP-адресу призначення, вихідну IP-адресу, мак-адресу призначення 

відповідно для того, щоб рішення щодо доступу пакетів не були прийняті 

заздалегідь визначеними діями. Насправді атрибут в кореневому вузлі може бути 

джерелом IP, адресою mac-джерела або будь-яким атрибутом, придатним для 

роботи з правилами брандмауера. Користувачі можуть вибирати потрібні 



87 
 

атрибути для кожного стовпця, перш ніж створювати правила брандмауера. 

Наприклад, якщо ми орієнтуємося на дозволи для користувачів, нам слід вказати 

вихідний IP як кореневий вузол, щоб дозволити, куди (цільові IP адреси) вони 

(джерела IP-адреси) хочуть перейти [14]. 

 

3.3 Основний шлях проходження ІоТ трафіка через мережу до 

платформи 

 

3.3.1 Загальна схема проходження трафіку з сенсорів 

 

Архітектурний дизайн запропонованого рішення показаний на малюнку 

3.11[19].  

 

 

Рисунок 3.11 -  Загальна оркестрація розчину IoT. 

 

Він включає в себе оркестровий фрагмент IoT як основний компонент у 

дизайні, що дозволяє визначити та розгорнути фрагменти IoT в декількох 

областях. Ці домени охоплюють основні мережі радіодоступу, агрегації та 
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транспортні мережі, а також крайові та хмарні інфраструктури. Ізоляція відрізків 

IoT від кінця до кінця досягається визначенням мережевих фрагментів у 

мережевих доменах та підтримкою багатожитлової побудови в обчислювальній та 

накопичувальній інфраструктурі. З метою створення мережевих фрагментів 

оркестратор фрагментів IoT має вбудовану функцію координатора мережевого 

зрізу (Orchestrator Network Slicing Orkestrator на рис. 3.11), яка координує роботу 

різноманітних мережевих оркестраторів, які працюють локально на кожному 

мережевому домені. 

Оркестратор - це функціональна організація, відповідальна за координацію 

операцій, пов'язаних з розгортанням та налаштуванням програмних частин (у 

нашому випадку мережевих функцій), що складають послугу IoT, а також і зв'язок 

між ними. Він надає інтерфейс до системи підтримки операцій / системи 

підтримки бізнесу (OSS / BSS), що дає змогу останнім запитувати створення 

фрагментів IoT із конкретними вимогами. Ці вимоги не визначені лише з точки 

зору обчислення, зберігання та мережевих ресурсів. Вони також пов'язані з 

конкретними місцями (наприклад, крайовими та / або хмарними доменами та 

транспортною мережею), де ці ресурси мають бути надані. 

Наприклад, якщо дана служба IoT вимагає доставки інформації з 

обмеженими затримками, OSS може попросити оркестровий фрагмент IoT 

створити фрагмент IoT і розгорнути деякі функції, необхідні для надання послуги 

в крайовому домені. Потім оркестратор створює ці функції у відповідних місцях 

(або на краю, або в хмарі), і створює відповідні фрагменти мережі в транспортній 

мережі, підключаючи пристрої та функції, і, наприклад, розглядаючи, чи NB-IoT, 

LTE - M або GSM [23] - потрібні технології радіодоступу. 

Ми хочемо підкреслити, що, зважаючи на кілька аспектів, що стосуються 

оркестрування фрагментів IoT в кінці, в цьому документі основна увага 

приділяється конкретним функціоналам та механізмам, які повинен забезпечити 

оркестратор для налаштування фрагментів. Дизайн оркестрових організацій дає 

змогу встановити відповідні мережеві фрагменти, визначити орендарів крайових 

та хмарних обчислень, а також розгорнути відповідні функції IoT. Логіка 
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обслуговування, пов'язана з прийняттям рішень, все ще є предметом подальшого 

обговорення та розвитку. Цю логіку міг би забезпечити внутрішній модуль 

оркестратора, який міг приймати рішення щодо розміщення функцій та 

використання конкретних транспортних мереж з метою оптимізації конкретних 

параметрів служби IoT (наприклад, скорочення затримки). Альтернативно, 

рішення про розміщення та вибір транспортних мереж можуть бути надані 

оркестрові як набір бізнес-правил, що генеруються системою підтримки операцій 

/ системою підтримки бізнесу (OSS / BSS). 

Після того, як створений кінцевий фрагмент, оркестровий фрагмент IoT 

розгортає та / або налаштовує ці необхідні функції в потрібному місці. З цієї 

причини оркестровий фрагмент IoT інтегрований з іншими оркестраторами, що 

спеціалізуються на розгортанні та налаштуваннях функцій у частині мережі. У цій 

роботі ми робимо загальне припущення, що різні домени (хмарна, крайова та 

транспортна мережі) можуть належати різним постачальникам. Ці провайдери 

встановлюють угоди про рівень обслуговування з постачальником послуг IoT, 

який координує створення цілих фрагментів для різноманітних служб IoT через 

оркестратора. Тому постачальникам хмарних доменних областей та транспорту не 

потрібно обмінюватися інформацією про управління між ними, лише з 

постачальником послуг IoT. Реалізація інтерфейсів, що споживаються у цих 

оркестрових доменів, залежатиме від технології, яка використовується для їх 

побудови, та угод про рівень послуг, встановлених між різними постачальниками. 

Оркестровий фрагмент IoT обробляє наступні об'єкти, використовуючи 

інтерфейси, що надаються цими іншими оркестраторами: 

• Шлюз IoT розгорнуто та налаштовано за допомогою оркестрового 

інструменту для крайових чи хмарних обчислень, залежно від того, де шлюз 

нарешті розгорнутий. 

• Відрізок мережі в мережі доступу, налаштовуючи правильну технологію 

радіодоступу (RAT) та резервуючи необхідні ресурси (наприклад, радіоканали). 

• Мережевий фрагмент у транспортній мережі, наприклад, використовуючи 

контролер SDN, який визначає відповідну віртуальну приватну мережу (VPN). 
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• Мережевий фрагмент в основній мережі, розгортаючи або налаштовуючи 

необхідні функції віртуальної мережі (VNF) для надання цієї послуги (наприклад, 

конкретна функція користувальницької площини (UPF) або шлюз мережі пакетної 

передачі даних (PDN), визначений 3GPP [24] орган стандартизації). 

• Сервер IoT, аналітичні програми або інші функції, які розгорнуті в хмарі, 

використовуючи відповідний хмарний оркестратор [19]. 

 

3.3.2 Розробка схеми взаємодії для покращення характеристик 

інфокомунікаційної мережі 

 

Тобто, трафік з ІоТ сенсора проходить через мережу доступу, транспортну 

мережу, базову мережу, Інтернет. Звідси можемо помітити наступні речі, а саме: 

- Щоб вийти з однієї мережі, дані проходять через шлюз на якому може 

бути встановлений NAT пристрій. Таких пристроїв може бути багато і 

через них можуть проходити не одна сесія зв’язку, що у свою чергу 

збільшує навантаження на пристрій, який може в будь-який момент 

розірвати сеанс передачі даних; 

- На кожній частині мережі може використовуватися різні маркування QoS. 

Тобто, пакету можуть присвоїти як низький пріоритет (в найкращому 

випадку), так і буде відкинутим;  

- При перенавантаженні однієї ділянки мережі, трафік направляють на 

найбільш оптимальний шлях, але цей шлях може бути не найшвидшим; 

- пакет може пройти не один десяток мережевого обладнання. Тому є 

вірогідність, що у нього закінчиться TTL; 

- Для захисту ІоТ платформи, може використовуватися декілька VPN 

пристроїв, серверів аутентифікації , фаєрволів, проксі що знаходяться на 

іншій частині планети, хоча сама платформа, як и сенсор, знаходяться в 

одному місті. 

Для вирішення проблем, описаних вище, була розроблена наступна схема 

взаємодії між елементами та проходження трафіку (рис. 3.12) 
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Рисунок 3.12 – Схема взаємодії та проходження трафіку  

 

Схема складається з ІоТ сенсору, eNodeB (базова станція LTE) та наступних 

віртуальних машин: 

MME (Mobile management entity) - вузол для обробки сигналізації, переважно 

пов'язаної з управлінням мобільністю абонентів в мережі. 

SGW (Serving GW) - обслуговуючий шлюз мережі стандарту LTE. SGW є 

шлюзом між CN (Core Network) і мережею доступу. 

PGW (Packet data network GW) - шлюз до інших мереж передачі даних для 

мережі LTE. В цьому випадку до IoT (Smart City) 

HSS (Home Subscriber Server) - база даних, призначена для зберігання даних 

про абонентів. 
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PCRF (Policy and Charging Rules Function) - вузол, що відповідає за 

управління нарахуванням плати за надані послуги зв'язку, а також за якість 

з'єднань відповідно до заданих конкретному абоненту характеристиками 

IoT (Smart City) - платформа для обробки трафіку з сенсорів для Smart City 

Firewall - віртуальна машина, яка виконує функції фаервола.  

Принцип роботи полягає в наступному: трафік з базової станції проходить на 

платформу віртуалізації (фізична машина), де спочатку проходить процедуру 

реєстрації в мережі LTE/EPC. 

Після того, як процедура пройшла успішна, абонент надсилає дані які 

проходить через Firewall, який визначає чи використовуються порти, зазначені під 

ІоТ сенсори. Якщо ні – зловмисник не отримує доступ до платформи. Така 

ситуація може статися у випадку, якщо зловмисник якимось чином отримав SIM. 

В іншому випадку трафік проходить через PGW та потрапляє на віртуальну 

машину IoT (Smart City).  

В даному рішенні є наступні переваги у порівнянні з традиційною мережею: 

- Відпадає необхідність у шлюзах та NAT пристроях, так як всі елементи 

знаходяться в одній під мережі; 

- Трафік, який приходить від сенсора обробляється на одному фізичному 

пристрої; 

- Вартість самої системи нижча, ніж за традиційне мережеве обладнання; 

-  Доступ до системи можливий при наявності SIM карти, яку мають тільки 

IoT сенсори. Тобто мережа знаходиться в безпеці від DDoS атак та інших 

небезпек, які можливо зустріти в мережі інтернет; 

- Завдяки тому, що елементи знаходяться в одній мережі, то 

використовується однакова політика QoS; 



ВИСНОВКИ 

 

Як було розглянуто у магістерській роботі, основними базовими 

технологіями для розумного міста є Big Data та масовий Інтернет речей. 

Основними вимогами цих технологій є інфокомунікаційна транспорта 

інфраструктура, яка зможе забезпечити високу пропускну спроможність, 

надійність, високу швидкість передачі та низьку затримку. 

Була досліджена мобільна мережа 4-го покоління та її основні елементи як 

LTE в ролі базової мережі та EPC як базова пакетна мережа. ЕРS є найбільш 

спрощеною системою передачі даних та масштабуємою в плані передачі 

інформації, розділенням трафіку сигналізації та користувацького трафіку, 

підтримкою більш застарілих або нових стандартів зв’язку. Це було досягнене 

завдяки використанню плоскої архітектури базової мережі. 

Були вивчені основи віртуалізації мережевих функцій, серед яких існує два 

види віртуалізації – на хостової ОС та на базі Hardware. Дійшли, висновку, що при 

віртуалізації користувач може конфігурувати необхідні кількість та 

характеристики віртуальних машин, що дає змогу регулювати навантаження на 

віртуальні ресурси. Розглянули фізичний та віртуалізований брандмауер, після 

чого дійшли висновку, що віртуалізованний більш гнучкий у впровадженні до 

основної облачної платформи, тобто його він може бути реалізований як на базі 

ОС, так і у вигляді віртуальної машини.  

Було розроблено схему мережі, яка на основі віртуалізованого середовища 

більшої частини елементів розумного міста Києва потрібно розвернути повністю 

четверте покоління мереж. Розроблене рішення відрізняється не тільки 

віртуалізованим середовищем, а ще й тим, що вона має спрощений вигляд у 

порівняння з традиційною мережею, що в свою чергу надає переваги, описані в 

минулому розділі. На даний момент інформаційна мережа складається з великої 

кількості застарілих стандартів та великої кількості елементів, які ці стандарти 

підтримують. На заміну цих елементів витрачається велика кількість часу та 

ресурсу, але прогрес не стоїть на місці, бо кожен день виникають нові стандарти 



та розробки для розвитку інфокомунікаційної мережі, тому мобільним 

операторам, інтернет провайдерам та інші просто не вигідно та не встигають їх 

впроваджувати. Їм легше на базі існуючої інфраструктури впроваджувати деякі з 

нових технологій. Але настане час, коли їм доведеться будувати інформаційні 

мережу з самого початку, бо їх теперішня мережа використовує занадто велику 

кількість елементів, які не тільки підтримують нові або застарілі стандарти, але й 

знижують ефективність передачі даних в такій мережі в цілому.  


