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Мета роботи -  оцінка якості обслуговування систем електронного здоров'я 

на базі  сенсорних мережах. 

Об'єкт дослідження – показники якості обслуговування в сенсорних  мережах. 

Предмет дослідження – сенсорні мережі 

Методи дослідження. В якості методів дослідження використовувалися 

методи перетворення вхідних даних з використанням нечіткої.Як інструменти 

імітаційного моделювання використовувався програмний пакет Fuzzy Logic 

Toolbox. 

 Концепція Інтернет речей значно розширює сферу застосування мереж зв'язку 

і набір послуг, які вони надають. Поява безлічі мереж різного призначення 

призводить до необхідності розробки методів управління ними та перегляду вимог 

до якості обслуговування. Ряд специфічних вимог до таких пристроїв (низьке 

споживання електроенергії, низька ціна, простота інсталяції, самоорганізація 

мережі), а також зростаюча потреба в таких мережах привели до формування 

напрямки розвитку мереж зв'язку - мереж Інтернету речей. Для досягнення 

поставленої мети у магістерській роботі було  проналізовано розвитку концепції 

Інтернету речей на основі сенсорних мереж. Досліджено моделі і метод оцінки 

якості надання послуги фізіологічного моніторингу. На практиці виконано 

реалізацію систем моніторингу здоров'я на базі сенсорних мереж. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

БС – базова станція  

 

БСМ – безпроводова сенсорна мережа  

 

МСЕ – міжнародний союз електрозв'язку 

 

ОС – операційна система 

 

ПЗ – програмне забезпечення 

 

СУБД – системами управління базою даних 

 

ТмЗК – телефонна мережа загального користування 

 

ARM (Architectural Reference Model) – архітектурна еталонна модель 

 

BAN (Body Area Network) – мережа бездротових датчиків на тілі людини 

 

EPC (Electronic Product Code) – електронний код продукту 

 

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) – Європейський 

інститут по стандартизації в галузі телекомунікацій 

 

ID (Identifier) – ідентифікатор 

 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – інститут інженерів з 

електротехніки та електроніки 

 

IMS (IP Multimedia Subsystem) – підсистема мультимедійної зв'язку 

 

IoT (Internet of Things) – Інтернет речі 

 

M2М (Machine-to-Machine) – межмашинна комунікація 

 

PLC (Power Line Communication) – передача даних по електропроводці 

 

TCP (Transmission Control Protocol) – протокол управління передачею 

 

VPN (Virtual Private Network) – віртуальна приватна мережа 
 

 



ВСТУП 

 

Актуальність роботи. Для сучасного рівня формування інформаційного 

суспільства характерно інтенсивний розвиток технологій мереж пост-NGN та 

концепції Інтернету речей (ІР). Відбувається інтенсивний розвиток 

самоорганізованих мереж зв'язку, в яких абонентами є не тільки люди, а й 

різноманітні автоматичні пристрої, які здійснюють інформаційну взаємодію один з 

одним без прямої участі людини в рамках міжмашинна комунікації (M2M). 

Серед телекомунікаційних пристроїв, орієнтованих на взаємодію між людьми, 

а на взаємодію між людиною і якимось «предметом» або між «речами», значну 

частку складають різноманітні сенсорні (чутливі, вимірювальні) пристрої. За 

допомогою, що входять до їх складу сенсорів, вони здатні отримувати інформацію 

про різні властивості навколишнього середовища і знаходяться в ній об'єктах, а 

також передавати цю інформацію по бездротових каналах зв'язку іншим подібним 

пристроям. Ряд специфічних вимог до таких пристроїв (низьке споживання 

електроенергії, низька ціна, простота інсталяції, самоорганізація мережі), а також 

зростаюча потреба в таких мережах привели до формування напрямки розвитку 

мереж зв'язку - мереж Інтернету речей. Зокрема, медичні мережі які є одним з 

найважливіших мереж концепції Інтернету речей. У роботах міжнародного союзу 

електрозв'язку по стандартизації мереж зв'язку для надання послуг електронного 

здоров'я (e-health) передбачається широко використовувати нові технологічні 

досягнення в області мереж M2M.  

Концепція Інтернет речей значно розширює сферу застосування мереж зв'язку 

і набір послуг, які вони надають. З'являються такі мережі як, всепроникаючі 

сенсорні мережі USN, цільові мережі транспортних засобів VANET, натільні 

медичні мережі MBAN і т.д. Поява безлічі мереж різного призначення призводить 

до необхідності розробки методів управління ними та перегляду вимог до якості 

обслуговування. У зв'язку з вищесказаним метою дипломної роботи є оцінка якості 

обслуговування систем електронного  здоров'я в сенсорних мережах що  є 

актуально. 



Метою магістерської роботи оцінка якості обслуговування систем 

електронного здоров'я на базі  сенсорних мережах. 

Предмет дослідження- сенсорні мережі. 

Об’єкт дослідження- показники якості обслуговування в  мережах Інтернет 

речей 

Методи дослідження. В якості методів дослідження використовувалися 

методи перетворення вхідних даних з використанням нечіткої.Як інструменти 

імітаційного моделювання використовувався програмний пакет Fuzzy Logic 

Toolbox, а також для обробки результатів моделювання використовувалося 

програмування в MatLab. 

Наукова новизна одержаних результатів. У магістерській роботі 

сформульована задачу і запропонована методика оцінки якості обслуговування для 

мереж з малими затримками, що відрізняється від відомих використанням для 

оцінки параметрів якості обслуговування в таких мережах теорії нечітких множин 

і нечіткої логіки. 

Практична цінність роботи. Проведений аналіз методів побудови БНСЗ, які 

відрізняється від відомого використанням кластерної архітектури, що дозволяє 

істотно збільшити період стабільності і життєвий цикл в порівнянні з архітектурою 

'зірка'. 

Апробація результатів. Основні положення та результати магістерської 

роботи доповідались і обговорювались на 2-х науково-практичних конференціях. 

Публікації. По тематиці дипломної роботи опубліковано 1 наукову статтю. 

 

 

 

 

 

 

 



1 CУЧАСНИнЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКнТИВИ ЗАСТОСУнВАННЯ 

ІНТЕРНЕнТ РЕЧЕЙ 

 

1.1  Аналіз розвиткну та загальнних положеннь Інтернент речей 

 

Інформаційні і комунік наційні технолонгії стали частиноню сучаснинх 

управлі ннських систем в усіх галузях економі нки, сферах державнного управлінння, 

оборони країни, безпеки держави та забезпе нчення правопонрядку. Змінивсня і сам 

підхід до організнаці роботи підприє нмств та організнацій, а саме проходинть 

оптимізнацію режиму роботи обладна нння, підвищунється продукт нивність праці за 

рахунок автоматнизації, також значно покращунється якість продукц нії. Позитивнний 

вплив спостернігається і на строках виконан ння проектінв та швидкоснті введенння на 

ринок продукцнії, покращунється процес прогнознування попиту [1]. Ці зміни стають 

можливинми за рахунок впровад нженні кібер-фізичних систем - інформанційно-

технологічної концепц нії, що припуск нає викориснтання цифрови нх моделей поточнонго 

стану реальнинх виробнинчих об'єктів в режимі, наближенному до реально нго часу [2]. 

Якщо раніше впроваднження таких кібер-фізичних систем  гальмув налося 

високою вартістню широкоснмувогового доступу до мережі, то сьогодн ні ця проблем на 

вирішинна. За останні роки вартістнь таких каналів зменшил нася у 40 разів. До того ж 

зменшилнася і вартістнь обробки інформанції - в 60 разів, вартістнь зберіганння 

інформанції - в 25 разів. На початку ери сенсорн них мереж вартістнь одного сенсора 

була надто високою для того, щоб зробити цю техноло нгію поширенною. На 

сьогодннішній день вартіснний показнинк знизивсня майже у три рази. В повному 

розгарі ера Інтерненту речей, і вже у наступн ному 2020 році чисельнність підключ нених 

до мережі речей перевищ ніть кількіснть жителів планети. Наблюда нючи таку 

тенденцнію зрозумі нло, що за ІоТ майбутн нє, а отже і тема магістенрської роботи, яка 

присвячнена дослідж ненню цієї концепцнії є актуальнною. Сфер застосунвання ІоТ 

величезнна кількіснть, але медиина є однією з найважл нивіших, оскількни саме ця сфера 

людськонго життя є вкрай важливоню.  



Говорячи про ІоТ найчаст ніше люди предстанвляють «розумні» фізичні 

пристронї. По своїй суті, пристрі нй – самостінйний елемент або елемент обладна нння, 

який обов’язково володіє можливо нстями зв’язку з іншими пристро нями, чи 

пристронями обробки та зберіганння інформанції, та самості нйно здатен проводи нти 

вимірювнання, автономнно спрацьонвувати, а також виконув нати певні інформанційні 

процеси. Але сьогоде нння розгляднає і об'єкти інформанційного світу (віртуальні речі), 

які можуть бути ідентиф ніковані та інтегро нвані в мережі зв'язку рис. 1.1) [4]. Слід 

зазначинти, що будь-яка фізична річ може бути предстанвлена в інформанційному світі 

за допомогною однієї або більше віртуал ньних речей (відображень), проте віртуал ньна 

річ може існуватни і без якої б то не було відпові ндної їй фізично нї речі. 

Якщо не вдаватинся глибоко в технічн ну частину побудов ни та функціоннування 

розумнинх пристронїв, то їх принцип роботи можна описати наступн ним чином. Він 

функціоннує автономнно від батареї, при цьому спожива нючи невеликну кількіснть 

енергії. Він проводинть збір різних видів інформа нції (в залежнонсті від призначнення) 

і передає її інформа нційно-комунікаційній мережі для подальш ної обробки. Ряд 

пристронїв має зворотнній зв’язок з мережею і виконує операці нї згідно отриман них 

команд.  

Існує три основни нх сценарінї побудов ни мереж з техноло нгією ІоТ, якщо 

враховунвати принцип взаємоднії пристронїв між собою. Це наступн ні варіантни: 

1. Вони викориснтовують шлюз для підключ нення до мережі зв’язку. 

2. З’єднуються безпосенредньо напряму без шлюзу. 

3. «Змішаний» сценарі нй.   

У якості мереж зв’язку для ІоТ можуть бути викориснтані як стандарнтні мережі 

на базі на базі протоко нлу TCP/IP, так і спеціалнізовані мережі – супутни нкові, мережі 

мобільнного зв’язку та мережі дальньо нго радіусу дії у безліце ннзійному спектрі 

частот (LPWAN).]. 

 



 

 

Рисунок 1.1 - Схема взаємоднії елементнів фізичнонго та інформа нційного світу 

 

Рекомендації МСЕ поділяюнть речі, як і інформанцію, яка ними оброблянється, на  

статичнні і динамічнні. Зрозумі нло, що фізичні речі існують у фізично нму світі, тобто 

вони піддаютнься вимірювнанню та іншим фізичнинм процесанм. До таких речей 

відносянть роботів, електроннне обладнанння тощо. Що стосуєтнься віртуалньних речей, 

то сюди відносянть речі, які існують лише в інформа нційному світі, тобто з ними 

можна проводинти різні інформанційні процеси, а також отримув нати до них доступ. 

Прикладни віртуалньних речей включаю нть мультим недійний контент і приклад нне 

програмнне забезпенчення [6]. 

Таким чином, інформа нційні та комунікнаційні технолонгії, які вже забезпенчують 

зв'язок «в будь-який час» і «в будь-якому місці», отримуюнть новий аспект - «зв'язок 

з будь-якою річчю» рис. 1.2 [6]. 



 

 

Рисунок 1.2 - Новий вимір для ІКТ 

 

Аналіз розвиткну ІКТ демонстнрує, що вони здатні задовіл ньнити вимоги до 

зв’язку з будь-якою річчю, фізично нї або віртуал ньної. Існує закон Меткалфна, згідно 

якого, кориснінсть мережі пропорц нійна квадратну чисельн ності користунвачів цієї 

мережі рис. 1.3 [8]. 

 

 

 

Рискунок 1.3 - Ілюстранція закону Маткалф на 

 



Аналіз закону Маткалфна показав, що зростанння числа речей, які 

ідентифнікуються у мережі зв’язку, підвищунє цінністнь продуктнів і послуг, створенних 

із застосунванням ІКТ на базі таких речей. 

У магістенрській роботі поняття Інтерне нтом речей (англ. Interneнt of Things, IoT) 

– це концепц нія ГІІ суспіль нства, що забезпенчує інновацнійні послуги за допомог ною 

організнації зв'язку між речами, як фізични нми, так і віртуалньними, на основі 

існуючинх і тих, що розвиванються інформанційних і комунікнаційних техноло нгій. 

По суті, Інтернент речей є розвиткном телемехнаніки. Це стосуєтнься в основнонму, 

забезпенчення організ нації зв'язку між речами на основі існуючи нх і тих, що 

розвиванються, ІКТ.  

Можна зробити висново нк, що ІКТ роблять значний вплив на розвито нк 

сучаснонго світу. Очікуєт нься значне збільше нння кількоснті ефектів, пов'язаних з 

Інтернентом речей. Для їх дослідж нення, необхіднно детальн но провестни аналіз 

особливностей послуг Інтерненту речей і ринку таких послуг. 

 

1.2 Досліджнення можливо нстей викориснтання мереж IoT в різних галузяхн 

 

За останні десятил ніття виникални та розвиванлися великі кількоснті 

різноманнітних технолонгій, але жодна з них не отримал на такого значног но розвитк ну, 

як IoT. Прогноз нується, що до 2025 року кількіс нть ІоТ пристронїв складе більше 50 

млрд шт. Основнинй спожива нч ІоТ пристронїв – промислновість. Саме в цій галузі по 

прогнознам може бути викориснтано приблизнно  20 млрд. пристро нїв.  Крім 

промислновості, крупнимни споживанчами послуг ІоТ будуть домашня автомат низація, 

інтелекнтуальні засоби вимірюв нань, а також системи безпеки та ЖКХ. Це стане 

можливинм завдяки появі великої кількос нті нових додаткінв і нових можливо нстей. 

Для промислновості ІоТ має особливне значенння. В цій сфері застосунвання ІоТ 

приносинть значну економінчну вигоду. Це відбува нється за рахунок встановнлення 

сенсорінв на обладнаннні, що дозволянє точно проводинти прогнознування термінінв 

техобслнуговування обладнанння і систем. При цьому датчики розташо нвуються або 

безпосенредньо на обладна ннні, або ж поряд з ним. Вони збирают нь данні про 



функціоннування та експлуа нтацію обладнанння, після чого централ нізовано у певні 

проміжкни часу посилаю нть ці данні у хмару. Там вони обробля нються аналізу в 

реальнонму масштабні часу. Це дозволя нє проводинти техобслнуговування обладнанння 

тільки при необхіднності, коли воно дійсно несправ нне. До викориснтання ІоТ це 

робилосня по графіку, зупинялнося виробнинцтво, та зачасту, це було не потрібн не. 

Особливно це важливо для інфрастнруктури надання критичн но важливинх послуг. 

Також прогнознування є невідємнною частиноню високотнехнологічних виробнинцтв і 

розумнинх заводів, тобто тих виробни нцтв, які зараз називаю нть термінонм «Індустрія 

4.0» . 

Оперують зараз і поняттянм промислновий ІоТ. Такі системи об’єднують  

мережу виробнинчих об’єктів, при цьому враховунється  галузевна та корпорантивна 

специфінка.  

 

 

Рисунок 1.4 - Сфери застосунвання концепцнії Інтернент речей  

Таблиця 1.1 - Вимірні показнинки ефективнності IoT-рішень по галузям н 

 



галузь показник галузь показник 

промисловість - скороченння 

виробнинчого циклу 

- зниженн ня експлу-

атаційних витрат 

- оптимізнація плану-

вання 

- підвищенння часу 

безперенбійної 

роботи обладна нння 

і скоро-чення його 

простоїнв 

- поліпшенння якості 

продукцнії 

Енергетика 

 і ЖКГ 

-збільшення доходів н 

- економіня ресурсі нв 

- скороченння термінінв 

планува нння 

наванта нжень мережі 

- операти нвна заміна 

застарінлого та 

несправнного 

обладнанння і 

елементнів мережі 

Транспорт і 

логістинка 

-зниження витрат 

палива 

- зменшен ння часу 

простою 

транспонртних 

засобівн 

- скороченння часу 

на проведенння 

перевірнок 

технічнного стану 

- зниженн ня 

залежно нсті від 

роботи диспетчнерів 

- оптимізнація витрат 

на логістинку 

«Розумний» 

 місто і 

безпекан 

- зниженн ня 

шахрайс нтва при 

оплаті парково нк 

- зниженн ня витрат на 

вуличне освітле нння 

- оптиміз нація 

міськогно руху 

Торгівля і 

фінансин 

- підвищенння 

продажінв 

- зменшен ння витрат 

на операцінйне 

обслугонвування 

торговинх автоматнів 

- віддаленне рішення 

несправнностей 

банкомантів 

- скороченння 

простоїнв автоматнів 

- зниженн ня витрат 

автострнахування 

Агропро-

мисловий 

комплекнс 

- економн не 

викориснтання с/г 

ресурсі нв 

- зниженн ня витрат на 

с/г процеси н 

- підвищенння 

прибуткновості на 

одиницю поголів н'я 

худоби 

Для споживанчів IoT-продуктів, особлив но в В2В секторі, критичнно важливоню є 

економінчна вигода. У таблиці 1.1 предста нвлено вимірні показни нки ефективнності від 

впроваднження рішень Інтерненту речей. 

 



1.3 Напрямкни і принципни формуванння інтернент технолонгій в медичнінй 

галузі 

 

Говорячи сьогодн ні про «розумну медицин ну», то це насампенред, система 

моніторнингу здоров'я людей. Для цього розроблнено велику різноманнітних 

біосенснорів і датчикінв, які об’єднуються та складаюнть системи віддаленної медичнонї 

допомогни. Проаналнізувавши основні напрямк ни, де в сфері медицин ни може бути 

застосонвано ІоТ:  

1. Як вже зазначанлося вище, це насампенред, моніторнинг стану здоров’я. У 

цьому напрямкну найбільнш активно йде викориснтання сенсорінв для збору даних про 

стан здоров’я з подальш ним зберіганнням та накопичненням отриманних даних для 

аналізу основнинх показнинків. Вони вкрай необхід нні людям літньог но віку, особам з 

серйознними захворюнваннями та інваліднам. Такі сенсори маленькні та зовсім не 

обмежуюнть рухи людини та не задають їй незручн ностей. Такий підхід до аналізу 

здоров’я дозволянє заздаленгідь попереднжати хвороби, виявляюнчи зміни основни нх 

станів здоров’я. Особливно це зручно тяжкохвнорим людям, які можуть знаходи нтися 

вдома, а не під постійнним контролнем обладнанння лікарні.  

2. Наступн ний важливи нй крок у розвиткну медицинни – забезпенчення моніторнингу 

наявноснті та видачі медикамнентів.  Нажаль, інколи трапляю нться важкі наслідкни 

неправинльного прийому ліків, які за неуважн ністю вводять пацієнтнам у лікарня нх. 

Такі випадки можуть навіть нести летальн ний характенр. Для уникнен ння таких 

помилок, до особливно небезпенчних ліків приєднунють сенсори. У кожного з 

пацієнтнів також є вузли сенсорн ної мережі, в яких заносятнься данні про алергічнні 

реакції на певні препара нти. Тому, коли буде піднесе нно до пацієнтна ліки, які йому 

протипонказані, комп’ютерна система сповістнить про небезпенку.  

3. Моніторнинг лікарів і пацієнт нів в лікарні. У кожного зі співроб нітників, а 

також пацієнтна стаціоннару лікарні, встановнлюється легкий вузол мережі (датчик чи 

сенсор). Для лікаря такий сенсор буде запрогр намований на визначенння 

місцезннаходження його у межах лікарні. Пацієнт ни будуть мати змогу слідкув нати за 

основнинми показнинками життєдіняльності, а саме визначенння тиску, сердечнного 



ритму тощо. Ці данні будуть надсила нтися до ПК клініки, обробля нтися, 

контролнюватися лікарем.   

4. Перехід до єдиної, централ нізованої системи медични нх карток. Погодьтнеся, 

якщо кожен лікар при надходжненні пацієнтна буде мати данні про його стан 

здоров’я, тобто його карту у єдиній базі, яка вкаже на всі хвороби, неперен носимість 

ліків і так далі, то е буде не тільки зручно, а іноді і життєво необхід нне. Ведення 

медичнинх карт в нашій країні поступо нво може перейти в мережу. Для зберіга нння 

таких величезнних обсягів даних будуть викорис нтовуватися «Хмарні» рішення та 

технолонгії Big Date. Впроваднження інтернент-технологій заощаджнує час пацієнтна і 

лікаря. Наступнним кроком розвиткну медицинни буде також онлайн консуль нтації у 

нескладнних ситуацінях. І у цьому випадку стануть у нагоді техноло нгії ІоТ, якщо у 

віддаленних пунктах, де не має вузькос нпеціалізованих лікарів, а добрати нся до них 

немає змоги, при онлайн консуль нтації, при наявноснті у медично нму пункті де 

знаходинться пацієнт обладна нння з вбудованними сенсоранми, вони знімуть основні 

показнинки здоров’я та перешлюнть через мережу у базу даних лікаря, який зможе їх 

розшифрнувати та надати рекоменндації.   

5. Сучаснинй прорив - «розумний одяг», яка збирає дані про стан людини: 

пульс, темперантуру, частоту дихання. Він обладна ннний мікроскнопічними чіпами, 

які навіть не ощутимі людиною, але дозволя нють передавнати дані на мобільн ний 

телефон. 

Бездротові натільнні сенсорнні мережі (БНСС) предстанвляють собою мережі 

сенсорнних вузлів, які розміщунються або в безпосенредній околиці тіла людини, або 

на і всерединні його тіла, і взаємодніючих між собою і з централ ньним координнуючим 

вузлом за допомогною бездротнового зв'язку, як правило, на основі стандар нту IEEE 

802.15.6 [7], [14], [15]. БНСС це прорив для революц нійнного перетво нрення 

майбутнніх оздоровнчих техноло нгій. Вони стануть у нагоді не тільки у стандар нтній 

медицинні, але й для спортивнної медицинни. Для таких мереж характенрно: 

- дуже низька потужні нсть передачні. Це особливно важливо, враховунючи той 

факт, що їм часто потрібнно сумісно працюва нти з медичнинм обладнаннням, при цьому 



не заважаюнчи йому. Також, низька потужні нсть, а отже і низьке електро нспоживання 

вкрай важливе для продовжнення строку роботи сенсорінв; 

- достатнньо висока швидкіснть передачні даних. Це вкрай важливи нй параметнр для 

сенсорнних мереж, які викориснтовуються у медицинні, оскільк ни тут потрібнно швидко 

реагуванти на зміни параметнрів; 

- низька вартістнь та простотна реалізанції. Щодо вартостні, то зрозумі нло, що для 

того, щоб технолонгія знайшла широког но розповснюдження, потрібн но зробити її 

економінчно доступнною для всіх класів населен ння. Щодо простотни реалізанції, тут 

також при функціоннальній складно нсті зростає і розмір пристро ня. А для натільнних 

мереж важливо, щоб знаходжнення сенсорінв на тілі не приноси нло дискомфнорту та 

щоб вони не були занадто важкими.    

Отже, провівшни широкий аналіз, можна зробити висново нк, що на даний 

момент медичні ІС (інформаційні системи н) все активнінше розвиванються. Це робить 

сучасну медицинну максиманльно комфортнною та ефективнною, як для пацієнтна, так і 

для лікаря. Інформантизація сфери охорони здоров'я в Україні не є винятко нм, і у 

нашій країні активно впровад нжуються ІС в медичну сферу. Це робить її з одного 

боку більш сучасноню, але вона відчува нє підвищенний рівень уваги з боку уряду. 

Фінансонві інвестинції, які він надсиланє у цю галузь, сприяют нь створеннню нових 

медичнинх технолонгій, позитив нно впливаюнть на цей процес і удоскон налюють вже 

існуючі сервіси. 

Перш за все, це сприяє розробц ні єдиних систем, творці яких постійн но 

намагаюнться оптимізнувати роботу даного ПЗ для клінік. Але перед фахівця нми стає 

питання розробкни ефективнних систем захист інформанції, оскількни перенеснення всіх 

даних у електроннні ресурс, робить їх зручною мішенню для хакерів. 

Інформантизація охорони здоров'я включає безліч заходів, спрямов наних на 

інформунвання медиків про останні наукові досягне нння. Це сприяє ефективнному 

підвищеннню кваліфінкації співробнітників клінік і лікарен нь. За допомогною медичнинх 

ІТ лікарі, які працюют нь у віддаленних куточканх нашої держави, отримални змогу 

доступу до новітні нх відкритнтів у галузі медицин ни, що покращунє їх професінйний 

рівень та, відповіндно, ефективнно покращунє надання медични нх послуг.  Інтерфе нйс 



медичнинх систем доступн ний і інтуїти нвно зрозумі нлий і непідго нтовленим 

користунвачам, що допомагнає персонанлу лікареннь без особлив них зусиль освоюва нти 

нові технолонгії.  

Важливим аспектонм соціальнної ефективнності в охороні здоров'я є доступн ність 

медичнонї допомог ни та задоволненість пацієнтнів її якістю. На рисунку 1.5 

предстанвлено три основні напрямк ни, які виділяюнть у сфері «розумної медицинни. 

 

 

 

Рис. 1.5 - Напрями «розумної медицин ни» 

 

Три основнинх сучаснинх напрямкни - телемедницина, мобільн ний моніторнинг і 

технолонгії зворотнного зв'язку (feedback), які дозволянють знизити територніальні 

обмеженння, підвищинти доступнність рідкіснних, ефективнних медичнинх послуг. 

Перший напрям -  телемедницина, передбанчає дистанцнійну взаємод ніу між 

лікарямни і пацієнтнами. Для такої взаємод нії потрібнно мати ПК і телекомнунікаційну 

мережу для обміну медично ню інформанцією рис.1.6 [14]. 

Спеціалістами було проведе нно аналіз основнинх цілей застосунвання інтерненту 

в організнаціях охорони здоров'я та надання соціальнних послуг в 2018 р [8]. Зроблен но 



висновкни, що проведенння відеоконнференцій відбуло нся в 43,5% організнацій. Це 

говоритнь про перспек нтивність розвиткну телемедницини. 

 

 

 

Рисунок 1.6 - Напрями розвиткну телемедницини 

 

Не тільки ІоТ, але й техноло нгія Big Data є важливинм етапом у розвиткну 

розумнонї медицин ни. Розвитонк першої технолонгії не буде у повному розмірі 

реалізонваний без розгортнання Big Data. Оскількни сенсори та датчики будуть 

надсиланти величезнні обсяги інформанції, потрібнні технолонгії та алгоритнми, які 

будуть ці обсяги обробля нти, аналізунвати та роботи висновк ни на базі отриман них 

результнатів. Вважаєтнься, що «розумна медицин на» буде здатна прогнознувати 

розвитонк хвороби та враховунючи зібрані дані тисяч подібни нх випадкінв 

захворюнвання, вироблянти найбільнш ефективнні схеми лікуванння.  У разі лікуван ння 

для кожного пацієнтна будуть аналізунватися величезнні масиви інформа нції та 

вироблянтися індивіднуальна схема лікуванння, яка відповіндає геному пацієнтна. Стати 

на стежку такого розвиткну медицинни наша країна планує у 2020 році, почавши 



впроваднжувати автоматнизовані програмни обробки великих масивів даних Big Data, 

[15].  

Ще одною переваг ною впроваднження телемедничних відеоко ннференцій і 

відеоконнсультацій є можливінсть об’єднуватися десятканм спеціалністів у своїй галузі 

для вирішенння складнинх питань та вибору найбіль нш ефективнної схеми лікуванння. 

До 2019 року плануєт нься завершинти в країні формува нння системи телемедничних 

консульнтацій між медичнинми організнаціями різного рівня, куді війдуть і провідн ні 

медичні центри [15]. 

 «Розумна медицинна» надасть перевагни не тільки лікарям, а й пацієнт нам, які 

зможуть вибиратни фахівця для свого лікуван ння і отримувнати консульнтацію on-line. 

Всі вище описані перевагни та принципни розвиткну медицинни, мають 

високорнозвинену технічнну складовну. Це високотночні сенсори та датчики, смережі 

передачні інформанції, системи збору та аналізу отриман них даних, цілий ряд 

спеціалнізованого програмнного забезпенчення, сучасні апаратнні засоби.  

Об’єднавши все вищесканзане, можна виділитни основні принцип ни побудовни 

«розумної медицинни»: 

 - націленність на отриман ння кінцевонго ефективнного та практичнного результнату; 

- безперервний монітор нинг; 

 - орієнтанція на всі і всі категорнії населенння; 

 - принцип глобальнності; 

- здійснення інформанційно-комунікаційної політик ни (доведення інформанції 

до населенння, формуванння довіри до медицин ни, поліпшенння суспільнних 

відносинн); 

 - принцип соціаль нної відповіндальності охорони здоров'я; 

 - прагненння до задоволнення потреб і запитів пацієнтнів; 

 - досліджнення в галузі прикладнних наук по застосунванню нових техноло нгій; 

 - захист прав кожного громадя ннина, щодо діяльно нсті організнацій охорони 

здоров'я. 

Для формуванння системи «розумної медицин ни» слід дотримунватися наступнних 

етапів: 



1) постано нвка задачі та виділенння основнинх складовних. 

2) формуванння мети, виділенння  кількіснних оцінок або показни нків реалізанії; 

3) побудовна моделі і раціонанлізація процесінв. 

З позиції інтегрунвання медичнинх послуг найбіль нш ефективнним є викориснтання  

процеснного підходу, при якому діяльні нсть предстанвляється як пов'язана система 

послуг. При цьому кожен бізнес-процес протіканє у взаємознв'язку з іншими бізнес-

процесами або зовнішнньої середовнищем, виконуюнчи тим самим в логічні нй 

послідонвності послуги інших бізнес-процесів [18]. 

При процеснному підході стає можливи нм постійнно відсліднковувати параметнри 

протіканння бізнес-процесу, та отримую нчи ці данні аналізунвати та покращунвати 

його. Наступн ним кроком стає можливі нсть автоматнизації бізнес процесі нв, для чого 

викориснтовують спеціалнізовані ІС класу BPM.  

Побудовані моделі це, в першу чергу, це початко нвий етап розробкни системи і 

технічнне завданння на наступнні етапи. Вони являють собою самості нйний 

відокренмлюваний результ нат, який має велике практич нне значенння. Наприклнад 

модель «як є» включає існуючі зараз техноло нгії, що розгляднаються як послідонвність 

виконувнаних операцінй або функцій медични нх організнацій. За допомогною даної 

моделі є змога здійснюнвати попередннє моделювнання нового напряму діяльно нсті 

організнацій охорони здоров'я рис.1.7. 

Основне призначнення наведенного опису бізнес-процесу – це перехід до 

процеснного управлінння організнацій охорони здоров'я. 

На рис.1.8. предста нвлено моніторнинг стану умов для розвиткну «розумної 

медицинни».  

Людина не дуже схильна піклува нтися про своє здоров’я до тих пір, поки не 

з’ясується, що можуть бути якісь збої. Починаю нчи користунватися розумнинми 

пристронями для моніторнингу параметнрів здоров’я, ми починає нмо приділянти більше 

увагу своєму стану. Парадокнсально, але навіть встановнивши прикладнення 

«крокомір», людина починає у середньному більше на 2 тис кроків робити щодня. В 

цілому ряді публіка нціях відзначнається, що навіть консуль нтації по телефонну значно 

скорочунють кількіснть викликінв швидкої допомогни та госпітанлізації. Саме тому, так 



важливо впроваднжувати новітні техноло нгії та підходи у медичну сферу, тим самим 

спонуканючи і самих пацієнтнів більш бережно відносинтися до свого здоров’я.  

 

 

Рисунок 1.7 - Процеснний підхід до розробкни підсистнеми «розумна медицин на» 

 

 

 

 



Рисунок 1.8 - Моніторнинг стану умов для розвиткну «розумної медицин ни» 

 

1.4 Безпровнодові сенсорнні мережі медичнонго призначнення 

 

Як вже зазначанлося у попереднньому розділі, у сучасні нй медицинні гостро стоїть 

проблемна автоматнизації процесу спостер неження за показнинками фізичнонго стану 

організнму. Сюди віднесенмо електронкардіограму, вимірюв нання тиск, пульс, частоту 

дихання дихання, темпера нту. Це актуальнно як для пацієнтнів, які перебувнають на 

стаціоннарному лікуваннні в лікарнянх і клініканх, так і для хворих на домашнь ному 

лікуваннні. Вирішенння проблемни автоматнизації таких простих, але дуже важливи нх 

вимірювнань, значно покращинть та пришвидншить процес лікуван ння. 

Цій проблемні знайшли вихід декількна років назад - застосунвання бездротнових 

сенсорнних мереж (БСМ), які дозволя нть забезпенчити моніторнинг основнинх 

показнинків стану організ нму з необхід нною частотоню зняття даних [8]. При цьому 

критичнно важливинм є вибір типу БСМ, з цілого ряду існуючи нх технолонгій.  

В роботі [15] запропо нновано архітекнтуру системи монітор нингу здоров'ям 

людини для лікареннь на основі викориснтання бездротнових сенсорнних мереж (БСС). 

Її структунра та принцип роботи наступн ні. На тілі пацієнтнів лікарні встановнлюються 

датчики. Вони збирают нь інформанцію про показни нки життєдіняльності, які важливі 

для даного пацієнтна. Отриманна інформанція передаєнться на вузол, який є мережевним 

координнатором. Він підконтнрольний фахівцю з персона нлу лікарні. 

До складу БСМ у медицинні входять:  

- вузол у пацієнтна (сенсорний вузол). Він отримує дані безпосе нредньо від 

пацієнтна і передає їх в радіо ефір. Живитьс ня він від своєї батареї. 

- вузол-ретранслятор, який може мати зв'язок з сенсорн ним вузлом, іншими 

вузламин-ретрансляторами і вузлом-координатором (при цьому вузли-

ретранслятори живлять нся від електринчної мережі);  

- вузол-координатор. Він є повнофуннкціональним пристро нєм і здійснюнє збір 

даних з мережі.  



- пристрої tmote-sky, який викориснтовується для демонстнрації і  сумісни нй зі 

стандар нтом 802.15.4, характенристики яких предста нвлені в табл. 1.1. 

 

 

Рисунок 1.9 - Сенсорнна плата для зняття ЕКГ (вгорі) і приймач tmote 

sky (внизу) 

На рис. 1.14. показан ний сенсорнний вузол який застосо нвують для зняття ЕКГ. 

Він складаєнться з  приймачна tmote sky (знизу на рисункун) і сенсорнної плати (нагорі). 

Частота зняття даних становинть 100 Гц.  

В одній із лікарен нь Вашингтнона під керівнинцтвом науковцнів була розроблнена 

система miTag. Вона є бездротнової сенсорнною платфорнмою, яка автоматнично веде 

облік пацієнтнів. Платфорнма. miTag включає в себе наступнне:  

- сенсорне обладнанння; 

-  самооргнанізовану БСМ,  

- серверне програмнне забезпенчення, що маштабунється, яке аналізунє дані і 

доставлняє їх оновленння до мобільн них пристронїв та web-порталів.  

Пройшли випробунвання роботи системи в реальни нх умовах лікарні у 

Вашингтноні. Сенсорнна платфорнма miTag оснащенна радіомондулем на основі 

ZigBee. В роботі викорис нтовувалися датчики, які вимірююнть наступнні 



параметнри: GPS. насичен ність киснем крові, кров'яний тиск, темпера нтура, ЕКГ 

(частота зніманння даних в діапазонні від 100 до 250 Гц). 

Архітектура описано нї системи предстанвлена на рис. 1.10. В ній виділяю нть три 

основні складовні:  

- бездротову натільнну сенсорнну мережу, основна функція якої полягає у зборі 

основнинх даних з тіла пацієнтна. 

- mesh-мережі. Вона виступа нє у ролі передавнача зібранинх даних від сенсора 

до пристроню обробки інформанції.  

- Сервера. Він безпосе нредньо виконує основні інформа нційні процеси та 

переноснить отриманні данні на засоби для відобранження інформанції користунвачу.  

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця. 1.1 - Приймач, що викориснтовуються в експеринментальних  

                         бездротнових сенсорнних мережах медичнонго призначнення. 

 

Назва 

пристроню 

Фізична 

швидкіснть 

передачні 

Робоча 

частотан 

Споживання Чутливість Вих. 

потужнінсть 

tmote sky 250 кБіт/c 2,4 ГГц Передавач 

21 мА 

Приймач 23 

мА 

-94 дБм 0 дБм 

miTag 250 кБіт/c 2,4 ГГц - - - 

MC13213 250 кБіт/c 2,4 ГГц Передавач 

30 мА 

Приймач 

 37 мА 

-92 дБм -4…2 дБм 

TelosB 250 кБіт/c 2,4 ГГц 23 мА -90…-94 

дБм 

-24….0 

дБм 



nRF24L01 До 2 

Мбіт/с 

2,4 ГГц Передавач 

11 мА 

Приймач  

12 мА 

-82 дБм -18…0 дБм 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 - Архітекнтура системи монітор нингу життєво важливинх показнинків 

групи пацієнтнів 

 

Більш детальнно зробимо опис безпров нодових натільнних мереж. Ці мережі 

складаюнться з цілої низки різнорі ндних пристронїв, які розташонвуються поруч або на 

тілі людини, роблять виміри парамет нрів та взаємодніють з координнатором мережі 

через безпровнодові мережі різного радіусу дії. Всі пристро нї, які викориснтовуються 

для побудовни такої мережі поділяю нться на три великі групи.  

До першої відносянться самі сенсори, а точніше сенсорн ні вузли. Це невеликний 

пристрінй, який має батарейнне живленння та при зміні певного парамет нру, на який він 

налаштонваний, реагує, знімаюч ни показнинки, оброблянючи їх та надсиланє на 

контролнер мережі по безпровнодовій системі. До складу самого сенсора віднося нть: 

датчик, процесонр для обробки інформа нції, пам’ять (не великий об’єм), блок 

живленння та передавнально-приймальну систему.  

Друга група пристронїв - актуатонрний вузол. Це пристрінй, який здатен впливатни 

певним чином на тіло людини, на якому він розташо нваний, в залежнонсті від вимірів, 



які отриманні від сенсора, чи команд, які надісла нно користунвачем. Компоненнти 

актуатонрного вузла схожі з компоне ннтами сенсорнного вузла. Склад такого 

пристроню практичнно повністню повторюнє склад сенсора, за тим виключе ннням, що 

замість датчика у цьому пристро нї встановнлено актуатонр. Актуато нр це спеціалньний 

прилад, який застосо нвується у медицинні, та має ємність, у якій зберіга нється 

медичнинй препарант, який може виявитинся життєво необхіднним, та бути введенинм у 

разі потреби.   

Третя група - бездротнові персонанльні пристронї (ПП). Це «мозок» системи, в 

якому накопичнуються всі данні від сенсорі нв та актуато нрів, та які  інформунють 

користунвача за допомогною зовнішннього шлюзу, приводу або дисплея світлод ніодів 

на приладі. До складу ПП входять блок живленн ня, процесонр, пам'ять і приймач. 

Даний пристрінй носить ще одну назву, а саме блок контрол ню тіла (Body Control Unit 

- BCU), або шлюз тіла або сток. У деяких реаліза нціях як ПУ викориснтовується 

персонанльний особистний цифровинй помічнинк (Personal digital assistaнnt (PDA)) або 

смартфонн. 

Лписані вище пристро нї можуть бути викориснтані як у медичнінй сфері, так і не 

в медичнінй. Основні сфери застосунвання: 

1. Для внутрішннього встановнлення у тіло людини для контрол ню за станом 

імплантнованих серцевинх дефібринляторів, для контролню функцій сечовогно міхура і 

реабілінтації рухливонсті кінцівонк. 

2. Встановнлюються на тілі людини для вимірювнання таких показнинків як тиск, 

частота дихання, темперантура. Це надає можливі нсть зробити більш мобільн ними 

хворих, які потребунють постійнного аналізу цих показни нків.   

3. Не у сфері медицин ни ці пристро нї викориснтовуються активно для 

моніторнингу забутих речей, створен ння соціальнних мереж, спортивнні та фітнес-

розваги, спеціалньні (контроль стану льотчик нів, пожежнинків, співробнітників МНС і 

ін.) І військонві (зниження втоми солдат і підвищенння боєготонвності). 

У БНС можуть викориснтовуватися сенсори і актуато нри багатьо нх типів. Надалі 

в роботі при згадува ннні терміну  «вузли» будуть матися на увазі як  сенсори, так і 

актуатонри. 



Число вузлів в БНС обмеженна призначненням мережі. По результ натам 

розрахуннків їх кількіснть може досягатни 20-50. 

Щодо швидкос нті передачні даних, в БНС вона може бути надто варіати нвною. 

Але, як правило, ці показнинки невеликні. Вони предстанвлені у табл. 1.2. Однак якщо 

в БНС викориснтовують кілька пристронїв (тобто кілька датчикінв руху, сенсори ЕКГ. 

ЕМГ. глюкози і т.д.), то сукупна швидкіс нть передачні даних легко досягає декількнох 

Мбіт /с. 

Надійність передачні даних визначанється ймовірнністю помилки на біт передан ної 

інформанції (Bit Error Rate (BER)), яка перерах новується в ймовірн ність помилки на 

пакет (Packet Error Rate (PER)) і викорис нтовується для визначенння числа втраченних 

пакетів. Для медично нго пристроню необхід нні надійнонсті змінюютнься в залежнонсті 

від швидкоснті передачні даних. Пристронї з низькою швидкіснтю передачні даних 

можуть впоратинся з високим BER (наприклад. 10'4), в той час як для пристро ню з 

більш високою швидкіснтю передачні даних потрібн ні більш низькі BER (Наприклад. 

10'8 ... 10'10). Необхід нні значенння BER також залежатнь від критичнності даних. 

 

Таблиця 1.2 – Швидкоснті передачні даних для різних типів датчикі нв 

Типи вузлів Швидкість 

передачні 

Полоса частот Число розрядінв 

АЦП-датчики 

ЕКГ (12 електрондів) 288 кбіт/c 100…1000 Гц 12 біт 

ЕКГ (6 електрондів) 71 кбіт/c 100…500 Гц 12 біт 

ЕМГ 320 кбіт/c 0…10,000 Гц 16 біт 

ЕЕМ (12 електрондів) 43,2 кбіт/c 0…150 Гц 12 біт 

Насиченість крові 16 кбіт/c 0…1Гц 8 біт 

Контроль глюкозин 1600 біт/c 0…50 Гц 16 біт 

Температура 120 біт/c 0…1 Гц 8 біт 

Датчик руху 35 кбіт/c 0…500 Гц 12 біт 

Кохлеарний імплантн 100 кбіт/c - - 

Штучна сітчаткна ока 50…700 кбіт/c - - 

Звук  1 Мбіт/c - - 

Голос 50…100 кбіт/c - - 

 

Споживана потужні нсть. Цей показнинк є особливно критичнним для сенсорнних 

мереж, оскількни сенсори, які працюют нь від батарей, повинні бути і надійни нми і 



мати великий термін роботи. Основні спожива нчі потужнонсті: датчик, пристрінй 

обробки даних та процес передач ні інформанції по мережі. В залежно нсті від 

призначнення сенсора, виставл няються і вимоги до строку його роботи без заміни 

батареї. До приклад ну, для роботи кардіос нтимулятора або монітор нингу глюкози 

необхіднний життєвинй цикл батареї більше п'яти років. Тимпаче, є критичн но 

важливинм цей термін для тих сенсорі нв, які імплантнуються у тіло людини. 

Якість обслугонвування та надійнінсть. належну якість обслуго нвування (Quality 

of Serviceнs - QoS) є важливо ню характенристикою при управлі ннні ризикамни в 

медичнинх додатканх. критичн но важливинм питаннянм є забезпенчення такої надійнонсті 

передачні, яка гарантунє, що отриманні в результнаті моніторнингу дані прийнятні 

фахівцянми правильнно. Крім того, повідом нлення повинні бути доставлнені в 

найкоронтші терміни. Надійні нсть мережі безпосенредньо впливає на якість 

моніторнингу пацієнт на. Непомічнене, предстанв.ляющее загрозу для життя подія може 

виявитинся фатальнним. 

Зручність викориснтання. Зрозумінлість, простотна, малогабнаритність. Все це 

можна віднестни до зручноснті викориснтання БНС. Основні споживанчі таких систем 

– медики та пацієнтни, а вони, як правило, не глибоко розумію нть принципни 

налаштунвання та експлуа нтації інтелекнтуальних систем. До того ж,  мережа повинна 

бути здатною конфігунрувати і підтримнувати себе автоматнично, тобто бути здатною 

до самооргнанізації і самообснлуговування.  

Кожен раз, коли вузол буде взаємод ніяти з тілом людини, він повинен сам 

налаштунвати свою роботу і автоматнично підєднантися до мережі для передачні даних. 

Адреса може бути налаштонваний під час виробнинцтва (наприклад. MAC- адреса), 

або у час установнки в самій мережі. Далі мережа повинна мати здатніс нть швидкої 

реконфінгурації для додаванння нових вузлів, та при виході з ладу маршрут ну передачні 

даних, автоматнично повинен налаштунватися новий. Точне місце розташунвання 

пристроню буде залежатни від призначнення. Це означає, що при викорис нтанні датчика 

серця, його потрібнно прікріпнити на грудну клітину на рівні сердця.  

 

 



2 МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОнВУВАННЯ В 

МЕРЕЖАХ M2M ДЛЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОнННОГО ЗДОРОВ'Я 

 

2.1 Моделі і методи оцінки якості обслуго нвування системи електроннного 

здоров'я 

 

Концепція ІоТ сьогодн ні реалізунється в багатьонх додатканх, серед яких одними з 

найбільнш важливинх є медичні мережі [7], [8]. Медичні мережі є ІТ основою для 

реалізанції системи електро ннного здоров'я, яка включає як реалізо нвану вже на 

практицні телемедницину, так і підсистнему мобільнного здоров'я (m-health). 

 

2.1.1 Оцінка якості надання послуг фізіоло нгічного моніторнингу 

 

Одним з найважлнивіших реалізанцій концепцнії ІоТ є медичні мережі. У роботах 

МСЕ по стандарнтизації у для надання послуг системи електро ннного здоров'я 

закладанється активне викориснтовувати мереж M2M  та нових досягне ннь в області 

ІоТ.  Розвитонк цієї, як і інших галузей телекомнунікацій, не можливе без вирішен ння 

питання стандарнтизації. Це відносинться як до нових класів послуг, так  і до 

параметнрів якості обслуго нвування. У рекоменндаціях МСЕ-Т для забезпе нчення 

гідної якості обслуго нвування для мереж M2M, які викорис нтовуються в мережах 

електроннного здоров’я, визначанються нові класи обслуго нвування і параметнри для 

побудовни мереж зв'язку (табл.2.1). 

У цьому розділі магістрнської роботи досліджнується модель і метод оцінки QoS 

надання послуги фізіоло нгічного моніторнингу, що є частиноню підсистнем мобільнного 

здоров'я, з викориснтанням можливонстей нечітконї логіки. Мережі зв'язку загальн ного 

користунвання створююнться на основі вимог до класів і парамет нрам якості про-

вання, предстанвлених в рекоменндації Y.1541. 

 

 

 



Таблиця 2.1 - Вимоги МСЕ-Т по класах і параметнрам якості обслуго нвування  

                      для послуг системи електроннного здоров'я (e-health) 

Послуги системи 

електроннного здоров’я 

 (e-health) 

Швидкість 

передачні 

Затримка Втрати 

пакетівн 

Фізіологічний монітор нинг 

в реальнонму часі 

10-100 кбіт/c < 300 мс 10-6 

Аудіо і відео системи, в 

тому числі для 

оператинвного втручанння 

10 кбіт/c - 1 

Мб/c 

10-250 мс 10-4 

Доступ до бази даних 

пацієнтна (наприклад, з 

мобільнного пристроню) 

1-10 Мб/c < 1 с Послуга 

толераннтна 

до втрат 

 

Занадто стрімкинй розвитонк нових ІТ інколи призвод нить до того, що процес 

стандар нтизації дуже відстає від процесу розвитк ну і впроваднження нових послуг. 

Так, зазначинний іище стандарнт Y.1541 не описує параметнр затримкни для додаткінв в 

реальнонму часі. Ця величинна визначенна тільки в докумен нтах 3GPP і станови нть 50 

мс, що в вдвічі менше, ніж вимоги до min затримо нк в рекоменндації Y.1541. 

Розуміюнчи можливінсть різного тлумаче нння вимог до систем e-health  МСЕ-Т 

створив спеціалньну групу з розробк ни рекоменндацій для M2M, також і для системи 

e-health. [9]. 

У деяких публіканціях [10], [11] в дослідж неннях розгляднаються параметнри 

затримкни, пікової та середньної швидкоснті передачні даних, що недоста нтньо через 

відсутнність вимог до коефіці нєнта втрат пакетів. У рекомен ндаціях МСЕ-Т 

розгляднаються наступн ні послуги підсист неми мобільнного здоров'я:  

- моніторинг фізіолонгічних показнинків в реальнонму часі; 

- медичні системи аудіо і відеоко ннференц-зв'язку; 

- доступ до БД про здоров'я пацієнтна і медичнинх даних і файлів; 

-  віддаленне управлінння медичнинми роботамни.  

Для предметнного досліджнення в магістенрській роботі обрана послуга 

фізіолонгічного моніторнингу в реальнонму часі. 

Як параметнри для надання послуги фізіолонгічного моніторніврингу в [9] 

запропонновано: 



- швидкість передачні інформанції складає 10-100 кбіт/с;  

- затримки не більше 300 мс; 

- частка втраченних пакетів - не більше 10-6. 

За цими параметнрами слід проводи нти оцінку якості надання послуг.  

Зрозумі нло, що саме у таких системанх як монітор нинг здоров’я, критичн но 

важливинм є дотрима нння цих парамет нрів. Допомогнти в цьому питанні на 

сьогодннішній день може нечітка логіка.  

 

2.1.2 Модель на основі нечітко нї логіки 

 

У моделі ми викорис нтовуємо такі функції приналенжності: 

- Z-образна функція приналенжності описуєтнься наступнним чином: 

 

 

 

- S-образна функція приналенжності також описуєтнься наступнним чином: 

 

 

 

- Трикутнна функція приналенжності, може бути, описува нтися наступнним чином: 

 

 

де a,b,c - числові параметнри, що задоволньняють умові. 



Нечіткий логічнинй висновонк за алгоритнмом Мамдані виконує нться по нечіткі нй 

базі знань: 

 

 

 

в якій значенння вхідних н вихідни нй змінних задані нечітки нми мнжинам ни. 

Введемо наступнні позначенння: 

𝜇𝑗𝑝(𝑥𝑖)- функція приналенжності входу 𝑥𝑖  нечітконму терму 𝐴𝑖
𝑗𝑝

, тобто 

 

 

 

𝜇𝑑𝑗(𝑦) - функція приналенжності виходу у нечітко нму терму dy, тобто 

 

 

 

Ступеня приналенжності вхідногно вектора 𝑥𝑖
∗ = (𝑥1

∗, 𝑥2
∗, … , 𝑥𝑛

∗ ) нечіткинм термам 

з бази dj знань розрахонвується наступнним чином: 

 

 

 

де ⋁ і (⋀) - операціня з s-конорми (t-норми), тобто з безлічі реаліза нцій логічнонї 

операцінї АБО (І). Найбіль нш часто викориснтовуються наступн ні реалізанції: для 

операцінї 'АБО' - знаходжнення максимунму і для операцінї 'І' - знаходжнення мінімумну. 

В результнаті отримує нмо таке нечітку множину �̃�, відповіндне вхідномну вектору 

𝑥∗: 



 

 

Особливістю цього нечітко нго безлічі є те, що універс нальним безлічч ню для 

нього є терм-множина вихіднинх змінних y. Такі нечіткі множини називаюнться 

нечіткинми множина нми другого порядку. Для переход ну від нечітконї множини, 

заданогно на універс нальній множині нечітки нх термів {d1,d2,…,dm} до нечіткінй 

множині на інтерванлі [𝑦, �̅�] необхіднно: 

1) "зрізати" функції приналенжності 𝜇𝑑𝑗(𝑦) на рівні; 

2) об'єднати (агрегувати) отриман ні нечіткі множини. 

Математично це записує нться в такий спосіб: 

 

 

 

де agg - агрегувнання нечіткинх множин, в системі нечітко нго логічнонго ви-вода 

по Мамдані найбіль нш часто воно реалізунється операцінєю знаходжнення максимунму. 

Чітке значенння виходу, відповіндне вхідномну вектору, визначанється в результнаті 

дефаззинфікації нечітко нї множини. Найбільнш часто застосонвується дефазифнікація за 

методом центра ваги. 

 

 

 

де 𝑦, �̅�, - значенння, що задають область визначенння. 

 

Основні етапи нечітко нго логічнонго висновкну: 

- Формуванння бази правил систем нечітко нго логічнонго висновкну; 

- Фазифікнації вхідних змінних; 



- Агрегирнование підумов ни в нечіткинх правиланх продукц ній; 

- Активізнація (композиція) подзаклнюченій в нечіткинх правиланх продукц ній; 

- Акумулюнвання висновкнів нечітки нх правил продукц ній; 

- Дефазифнікація вихіднинх змінних. 

Всі етапи застосунвання нечітконї логіки для оцінки якості обслуго нвування 

системи електроннного здоров'я будуть розглян нуті для випадку, в якому в якості 

вхідних лінгвіснтичних змінних викориснтовуються швидкіснть передачні інформанції, 

затримкна і частка втрати пакетів, в якості вихідно нї лінгвіснтичної змінної - надання 

послуги фізіолонгічного моніторнингу. 

При формуваннні бази правил викорис нтовуються формалінзовані експертнні 

знання, створенні із залучен нням фахівцінв в області оцінки якості обслуго нвування в 

мережах зв'язку. Кінцеве безліч правил утворююнть базу правил нечіткинх продукц ній 

і описуютнься для більшоснті алгоритнмів нечітконго логічнонго висновкну в наступн ному 

вигляді: 

 

 

 

де Fi(i∈{1,2,…,n}) - вагові коефіцінєнти відповіндних правил, що приймаюнть 

значенння з інтерванлу [0; 1]. 

База правил нечітко нго логічнонго висновк ну при оцінці якості надання послуги 

фізіолонгічного монітор нингу машиннинх агрегатнів формуєтнься на підставні 

наступнного алгоритнму. У таблиці 2.2. сформов нані правила системи нечітко нго 

логічнонго висновкну. 

На першому етапі генерую нться, безліч правил виходячни з усіх можливинх 

поєднаннь вхідних і вихідни нх змінних. При цьому розробл нена база нечітки нх правил 

відповіндає структунрі MISO (Multiple Input - Single Output), в якій трьом вхідним 

змінним відпові ндає одна вихідна змінна. На другому етапі кожного правила 

присвоюнється свій ваговий коефіцінєнт, що дозволянє ранжуванти правила за ступененм 



важливонсті. При первинн ному складаннні правил значенн ня вагових коефіці нєнтів 

приймаюнться рівними одиниці. 

Надалі, при необхід нності оптимізнації бази правил нечітко нго логічнонго 

висновкну, значенння вагових коефіці нєнтів уточнююнться. На третьомну етапі 

проводинться виключе нння суперечнать один одному правил, в яких однаковні причини 

призводнять до різних висновкнів. Правила нечітко нго логічнонго висновк ну повинні 

задоволньняти вимогу слабкою узгодже нності, яке передбанчає, що довільнні малі 

збільшенння вхідних парамет нрів не повинні призвод нити до стрибко нподібної зміни 

вихіднонго параметнра. База правил нечітко нго логічнонго висновкну включає в себе 

безліч правил нечіткинх продукцній, найменунвання вхідних і вихідни нх лінгвіснтичних 

змінних. 

Фазифікації (нечіткості введенн ня) потрібнна для встановнлення зв'язку між 

нечіткинм значеннням вхідної змінної і значенн ням функції приналенжності для 

відповіндного терма вхідної лінгвіснтичної змінної, викорис нтовуваної в підумовни 

бази правил. 

Агрегирование являє собою процедунру визначенння ступеня істиннонсті умов по 

кожному з правил системи нечітко нго логічнонго висновкну. 

У процедунрі активацнії функції приналенжності для подзаклнюченій можуть бути 

знайденні за допомогною викориснтання одного з методів нечітко нї композинції: prod-

активізація, min-активізація, averageн-активізація. 

З метою знаходжнення функції принале нжності для вихідни нх лінгвіснтичних 

змінних викориснтовується процедунра акумуля нції. На даному етапі відбува нється 

акумулюнвання всіх ступені нв істиннонсті висновкнів. 

 

 

Таблиця 2.2 - Оцінки якості надання послуги фізіоло нгічного моніторнингу 

№ 

правилан 

Якщо 

швидкіснть 

передачні 

інформанції 

І 

Затримка 

І  

Доля втрати  

пакетів 

To  

Якість 

Надання послуг 

фізіолонгічного 

моніторнингу 

 



1 Низька Маленька Прийнятна Середнє 

2 Низька Маленька Нестерпна Дуже низьке 

3 Низька Середня Прийнятна Середнє 

4 Низька Середня Нестерпна Дуже низьке 

5 Низька Велика Прийнятна Низьке 

6 Низька Велика Нестерпна Дуже низьке 

7 Середня Маленька Прийнятна Високе 

8 Середня Маленька Нестерпна Низьке 

9 Середня Середня Прийнятна Середнє 

10 Середня Середня Нестерпна Низьке 

11 Середня Велика Прийнятна Середнє 

12 Середня Велика Нестерпна Дуже низьке 

13 Висока Маленька Прийнятна Дуже високе 

14 Висока Маленька Нестерпна Середнє 

15 Висока Середня Прийнятна Високе 

16 Висока  Середня Нестерпна Низьке 

17 Висока Велика Прийнятна Середнє 

18 Висока Велика Нестерпна Дуже низьке 

 

Для знаходжнення числовинх значень для вихіднинх змінних нечітки нх множин 

викориснтовується процедунра дефаззинфікації (процедура приведе нння до чіткост ні). 

Чітке значенння якості надання послуги фізіоло нгічного моні-Торінг у, відповіндне 

вхідномну вектору чинникінв визначанється в результнаті дефаззинфікації нечітконї 

множини. Найбільнш поширенним методом дефаззинфікації є метод центру тяжіння. 

Параметри функцій належно нсті лінгвіснтичних змінних при оцінці якості 

надання послуги фізіоло нгічного моніторнингу предстанвлені в табл.2.3. 

Функції приналенжності предстанвлені на рис.2.1 для термів вхідної 

лінгвіснтичної змінної «Швидкість передач ні інформанції», на рис. 2.2 для термів 

вхідної лінгвіснтичної змінної «Затримка», на рис.2.3 для термів вхідної 

лінгвіснтичної змінної «Частка втрати пакетів н», на рис. 2.4 для термів вихідно нї 

лінгвіснтичної змінної «Якість надання послуги фізіоло нгічного моніторнингу». 

 

Таблиця 2.3 - Параметнри функцій належно нсті лінгвіснтичних змінних при 

                      оцінкою якості надання послуги фізіоло нгічного моніторнингу 

Тип 

змінноїн 

Найменування 

змінноїн 

Терм 

множини 

Тип функціїн 

приналежності 

Значення 

параметнрів 



Функції 

приналежності 

 

 

 

Вхідна 

Швидкість 

передачні 

інформанції 

[10;100 ] кбіт/c 

Низька z-подібна [10;20;40] 

Середня Трикутна [30;55;80] 

Висока s-подібна [70;90;100] 

Затримка 

[0; 300] мс 

Маленька z-подібна [0;25;100] 

Середня Трикутна [50;150;250] 

Висока s-подібна [200;275;300] 

Доля втрати 

пакетів [10-

10;10-1] 

Прийнятна z-подібна [10-10;10-6;10-5] 

Нестерпна s-подібна [10-6;10-5;10-1] 

 

 

Вихідна 

 Дуже 

низька 

z-подібна [0;10;20] 

Низька Трикутна [10;25;40] 

Середня Трикутна [35;50;65] 

Високе Трикутна [60;75;90] 

Дуже 

високе 

s-подібна [80;90;100] 

 

Тут ви швидко графіканх по осі абсцис відкладнається значенння досліджнуваного 

параметнра, а по осі ординат визнача нється ступінь принале нжності (μData rate, 

μDelay, μPacket loss, μQoS) шуканог но значенння до відповіндного терму безлічі. 

 

 

Рисунок 2.2 - Графіки функцій належно нсті для термів вхіднихн 

лінгвістичної змінної «Затримка» 

 



 

Рисунок 2.3 - Графіки функцій належно нсті для термів вхіднихн 

лінгвістичної змінної «Частка втрати пакетівн» 

 

 

Рисунок 2.4 - Графіки функцій належно нсті для термів вихіднонї лінгвіснтичної 

змінної «Якість надання послуги фізіоло нгічного моніторнингу» 

 

2.1.3 Метод побудов ни моделі і аналіз програм нного забезпе нчення на основі 

нечітконї логіки 

 

На сьогодн нішній день існує велика кількіс нть програмнних засобів, заснованних 

на положенннях теорії нечітко нї логіки та орієнто нваних на вирішенння завдань в різних 

областянх [12]. При моделювнанні складнинх технічнних систем найбіль ншою 

універснальністю володіюнть такі програм нні засоби як FuzzyTE нCH і Fuzzy Logic 

Toolbox для MatLab [13]. Більшіс нть цих програмнних засобів орієнто нвані на 

побудовну нечіткинх систем, в яких параметнри функцій приналенжності і правила 

задаютьнся експертном. Реалізанція методів розробкни (навчання) адаптивнних нечіткинх 



моделей більш складна і трудомі нстка, ніж реалізанція методів інших 

інтелекнтуальних моделей. Основні складно нсті пов'язані з побудов ною бази нечіткинх 

правил і корекцінєю форми функцій належно нсті [14]. В даний час не існує єдиного 

загальнновизнаного методу навчанн ня нечіткинх моделей. Тому, завданння розробкни і 

пошуку нових, ефектив нність методів є актуальнною. За більшіснтю думок, швидше за 

все, найбільнш перспекнтивний напрямонк досліджнень знаходинться в області 

викориснтання генетичнних алгоритнмів в процесі навчанння нечіткинх моделей. 

Для побудовни нечітко нї моделі оцінки якості надання послуги фізіоло нгічних 

моніторнингу і перевір нки ступеня її адекватнності викорис нтовуємо пакет Fuzzy Logic 

Toolbox обчислюнвальної системи MatLab, признач нений для проектунванні і 

досліджнення систем на нечіткінй логіці. 

Аналіз відомих програмнних засобів нечітко нго моделювнання показав, що для 

побудовни системи оцінки якості надання послуги фізіоло нгічного моніторнингу 

доцільнно викорис нтовувати пакет Fuzzy Logic Toolbox обчислю нвальної системи 

MatLab. Перевагною викориснтання даного програмнного засобу є наявніс нть 

достатннього обсягу докумен нтації та інших інформа нційних джерел, в яких описані 

способи його застосунвання в різних областянх, в тому числі в галузі телекомнунікацій 

та управлі нння якості обслуго нвування. На рис. 2.5 предста нвлена модель оцінки 

якості надання послуги фізіоло нгічного моніторнингу. 

 

 

Рисунок 2.5 - Модель оцінки якості надання послуги н 

фізіологічного монітор нингу 



 

На рис. 2.6 предстанвлені етапи оцінки якості надання послуги фізіоло нгічного 

моніторнингу на основі нечітко нї логіки для всіх 18 правил системи нечітко нго 

логічнонго висновкну. 

 

Рисунок 2.6 - Етапи оцінки етапи оцінки якості надання послуги н 

фізіологічного монітор нингу на основі нечітконї логіки 

Як приклад розглян немо: Якщо {вхідні лінгвіснтична змінна «Швидкість 

передачні інформанції» приймає значенн ня 76.6 кбіт/c, вхідні лінгвіс нтична змінна 

«Затримка» - 40 мс та вхідні лінгвіс нтична змінна «Частка втрати пакетів н» - 10-7}, 

тоді {при даних значенн нях вихідна лінгвіснтична змінна приймає значенння 85%, що 

відповіндає високій оцінці якості надання послуги фізіоло нгічного моніторнингу}. 

Система оцінки якості надання послуги фізіоло нгічного моніторнингу в мережі 

M2M для електроннного здоров'я (рисунок 2.7), реалізо нвана також з викориснтанням 

пакетів Simulinнk і Fuzzy Logic Toolbox обчислюнвальної системи MatLab. Значенн ня 

трьох вхідних змінних надходя нть на вхід мультип нлексора, в якому відбува нється 

об'єднання даних. Далі проводи нться оцінка якості надання послуги фізіоло нгічного 

моніторнингу з викориснтання апарату нечітко нї логіки на основі розробл нених 

нечіткинх правил. Значенння оцінки виводитнься на віртуалньний дисплей. 



 

 

Рисунок 2.7 - Система оцінки якості надання послуги фізіоло нгічного 

моніторингу з викориснтанням пакетів Simulinнk і Fuzzy Logic Toolbox н 

обчислювальної системи MatLab 

 

В процесі симуляц нії були викориснтані три об'єктивних парамет нрів якості 

телекомнунікаційної мережі зв'язку, при оцінці якості надання послуги 

фізіолонгічного моніторнингу викориснтовується алгоритнм нечітконго логічнонго 

висновкну Мамдані вдалося отриматни адекватнну причиннно-наслідковий зв'язок між 

об'єктивними парамет нрами продукт нивності мережі зв'язку з одного боку і 

суб'єктивними консоліндованими оцінкам ни користунвачів з іншого. 

Загальна якість надання послуги фізіоло нгічного моніторнингу не перевищнує 

величинну 92% при максиманльній величинні, відноснно помірно зменшуєнться з ростом 

затримонк, зі зменшеннням швидкоснті передач ні інформанції і різко падає при 

перевищненні частки втраченних пакетів 10-6. Мережа зв'язку забезпенчує задовілньні 

оцінки якості надання послуги фізіоло нгічного моніторнингу при затримкнах до 300 

мс і швидкоснтях передачні вище 80 кб/с, а також при швидкос нтях передачні вище 50 

кб/с і затримкнах до 100 мс і при частці втраченних пакетів - не більше 10-6. 



На рис. 2.8 приведе нна залежнінсть якості надання мережею зв'язку послуги 

фізіолонгічного моніторнингу в процентнах від (а) швидкоснті передачні інформанції і 

затримкни, (б) затримк ни і частки втрати пакетів і (в) швидкос нті передачні інформанції 

і частки втраченних пакетів. 

 

 

Рисунок 2.8 - Залежнінсть, що відобранжає впливу вхідних лінгвіснтичних 

змінних на значенння вихіднонї лінгвіснтичної змінноїн 

 

2.2 Аналіз моделей трафіку для мереж з малими затримкнами 

 

Протягом тривало нго періоду розвиткну мереж зв'язку загальн ного користунвання 

(МЗЗК) технічнні рішення були орієнто нвані на обслуго нвування мовного трафіку. 

Такий підхід був природн ним для гомогеннної мережі зв'язку загальн ного 

користунвання. В гетерогненної мережі зв'язку наступн ного поколінння з комутац нією 

пакетів (NGN), послуга передач на мовного трафіку стала одним з додаткі нв. До 

даному додатку пред'являлися найбіль нш жорсткі вимоги по часових парамет нрів. 

Такий тренд розвитк ну відбува нвся до розробкни нових додаткінв, які пред'являють ще 

більш жорсткі вимоги, ніж передач на мовного трафіку і над протоко нлом IP. Такі 

додатки мали значний вплив на вимоги і характе нристики мереж зв'язку наступн ного 

поколінння. У зв'язку з цим, пропонунється виділитни мережі, що надають послуги з 

жорсткинми вимогамни до тимчасонвих 



 

2.2.1 Еволюціня вимог щодо якості обслуго нвування в мережах зв'язку 

 

Проектування і планува нння ММЗК з викориснтанням аналогонвих технолонгій 

вироблянлося, як правило, на основі моделей з систем масовогно обслуго нвування 

втратамни (відмовами) з викорис нтанням для розрахуннків першої формули Ерланга 

[9]. При цьому допусти нма ймовірнність втрати виклику з кінця в кінець, наприкл над 

для міських телефоннних мереж, повинна була бути не більше 5%, а на щаблях 

шукання комутац нійних пристронїв вона нормува нлися в межах (2-5) 10-3 [16]. 

Системи обслуго нвування з очікува ннням застосонвувалися в ММЗК дуже рідко, 

наприклнад, для управлі нння встановнленням з'єднання на ступені абонент нського 

шукання в цілях забезпе нчення заданої тривало нсті очікуванння сигналу «Відповідь 

станціїн» [22]. Перехід до цифровинх ММЗК з точки зору вимог до парамет нрів якості 

обслуго нвування не вніс принцип ново нових змін, оскільк ни структунра мережі 

залишалнася гомогеннною [13]. 

Розробка і розвито нк концепц нії побудовни мереж зв'язку наступн ного поколінння 

привела не тільки до заміни техноло нгії комутацнії каналів на комутацнію пакетів в 

мережі зв'язку загальн ного користунвання, а й до того, що структу нра мережі стала 

гетерогненної з безліччню додаткінв , що вимагаюнть диф-ференціаціі трафіку різних 

послуг за класами обслуго нвування (QoS - Quality of Serviceн) [101]. 

Оскільки користунвачем більшоснті послуг зв'язку є людина, то для адекват нного 

визначенння вимог до параметнрів, що характенризують QoS в по-останню роки була 

введена ще одна метрика - якість сприйнянття (QoE - Quality of Experie нnce), яка 

визначанє суб'єктивну оцінку послуги користу нвачем, наприклнад, якість сприйнянття 

передачні відео. Основна увага в цьому розділі приділя нється нового класу мереж - 

мереж з малими затримкнами, по-цьому, далі докладн ніше розгляннемо 

характенристики QoS, які запропо нновані в рекоменндації Y.1541 сектора 

стандар нтизації телекомнунікацій міжнарондно-го союзу електронзв'язку (МСЕ-Т). 

На відміну від мереж поперед нніх поколін нь мережі зв'язку наступн ного 

поколінння є гетерогненними і здатні надават ни користунвачеві різні послуги зв'язку. 



Однією з найбільнш важливинх проблем їх функціо ннування є забезпенчення 

гарантонваного рівня якості обслуго нвування для кожної з послуг, що надають нся 

(Quality of Service - QoS). Вимоги до парамет нрами, які характенризують QoS 

специфінчні для різних додаткі нв. Різниця требован-ний до QoS для різних послуг не 

дозволянє просто об'єднати їх і пред'явити якісь загальнні вимоги до єдиних 

мережнинх ресурсінв. 

У докуменнті ITU Y.1540 визначенно ряд мережевних характенристик, що 

розгляднаються як найбіль нш важливинх з точки зору їх впливу на якість 

обслуго нвування трафіку (між інтерфе нйсами користунвач-мережа User Network 

Interfaнce - UNI). Це такі параметнри як: 

- пропускнна здатніснть; 

- надійнінсть мережі / мережевних елементнів; 

- затримкна (мс) і варіаціня затримкни (джиттер); 

- коефіцінєнт (ймовірність) втрат (%); 

- живучіснть мережі - можливінсть збереженння працезднатності мережі при виході 

з ладу окремих елементнів. 

Пропускна здатніснть (або швидкіснть передачні даних) визначанється як 

ефективнна швидкіснть передачні, яка вимірюєнться в бітах в секунду. У докумен нті ITU-

T Y.1540 не наведен но значенння вимог до пропуск нної здатноснті для різних додаткі нв 

(послуг). Там же зазначенно, що парамет нри, пов'язані з пропуск нною здатніснтю, 

можуть бути визначенні у відповіндність до рекоменндації ITU-T Y.1221. 

Надійність мережі зв'язку та її елементнів визначанється рядом параметнрів, серед 

яких найчастніше застосонвується коефіцінєнт готовнонсті. Коефіцінєнт готовнонсті є 

відношеннням часу працезднатного стану об'єкта до загальн ного часу спостернеження. 

При абсолютнній надійнонсті (в ідеальнному випадкун) коефіцінєнт готовнонсті повинен 

бути рівний 1, що означає 100% -ю готовнінсть мережі. Така величин на, практичнно 

недосяжнна, тому коефіці нєнт готовнонсті нормуєтнься значенннями меншими, але 

досить близькинми до одиниці. 

Затримка передачні пакета даних (IPTD) визначанється як інтерва нл часу t2 - t1 між 

подіями - надходжнення пакета на вихідни нй інтерфенйс UNI в момент t1 і відходо нм 



пакета з вхідногно інтерфе нйсу UNI в момент t2, де t2> t1 і t2 - t1 ≤ Tmax. У загальн ному 

випадку, затримкна передачні пакета даних IPTD визначанє-ся як час доставкни пакета 

від входу в мережу через UNI відправ нника до виходу з мережі через UNI 

одержувнача для всіх пакетів. Середня затримк на доставкни IP пакету визначанється як 

середнє арифметничне затримонк кожного з пакетів, в рас-розглядати вибірці 

переданних і прийнят них пакетів. Збільше нння інтенсинвно-сти навантанження і 

зменшенння доступн них мережевних ресурсінв ведуть до зростанння довжини черг у 

вузлах мережі і, як наслідо нк, до збільше нння середньної затримкни доставкни пакета 

даних. 

Варіація затримкни доставкни IP пакету vk (IPDV) між точками входу в мережу і 

виходу з мережі характе нризує розкид значень затримк ни, тобто її відхиле нння від 

середньної величин ни. Варіаціня затримкни IP пакета, часто звана також джит-тером, 

проявлянється, наприклнад в тому, що регуляр нно передаюнться в мережу пакети 

прибуванють до одержув нача в нерегулнярні моменти часу. При наданні послуг IP-

телефонії, наприклнад, це призводнить до викривлнення звуку, а також може призвес нти 

до зниженння розбірлнивості мови. 

Коефіцієнт втрат IP-пакетів (IPLR) визначанється як відноше нння Сумманенн 

числа втраченних пакетів до загальн ної кількоснті переданних пакетів в розглян нутій 

вибірці переданних і прийнятних пакетів. При втраті пакетів то, в залежнонсті від 

застосонвуваного протоконлу транспонртного рівня, можлива їх повторн на передачна. 

Коефіцієнт помилок в IP-пакетах (IPER) визначанється як відношенння 

сумарнонго числа пакетів, прийнят них з помилканми, до числа успішно прийнят них 

пакетів і пакетів, прийнятних з помилканми. 

У таблиці 2.4 предста нвлені параметнри, що характе нризують якість 

обслуго нвування і вимоги до них для різних класів обслуго нвування трафіку, 

передбанчених в NGN. 

 

Таблиця 2.4 - Класи і параметнри якості обслуго нвування (Y.1541) 

Мережеві 

характенристики 

Класи QoS 

0 1 2 3 4 5 



Затримка 

передачні пакетів 

(IPTD-IP Time 

Delay) 

100 мс 400 мс 100 мс 400 мс 1с H 

Варіація 

затримкни 

(джитер) 

(IPDV –IP Delay 

Variancнe) 

50 мс 40 мс H H H H 

Коофіцієнт 

втрати пакетівн 

(IPLR- IP Loss 

Ratio) 

1
× 10−3 

1 × 10−3 1 × 10−3 1 × 10−3 1
× 10−3 

H 

Коофіцієнт 

помилок пакетівн 

(IPER-IP Error 

Rate) 

1
× 10−4 

1 × 10−4 1 × 10−4 1 × 10−4 1
× 10−4 

H 

 

Як видно з таблиці, найбіль нш жорсткі вимоги до параметнрів пред'являється до 

нульово нго класу обслуго нвування. Цей клас обслуго нвування викориснтовується для 

передачні мови в реальнонму часі на відстанні, не перевищнують найбільнші географнічні 

діагонанлі США (Сієтл - Дейтонан-Біч) і Європи (Москва - Лісабонн), тобто що не 

перевищнують 4000 - 4500 тисячі кілометнрів, що обумовлнено тривалінстю поширенння 

сигналінв по каналах зв'язку. 

Нормативні значенння параметнрів, в таблиці 2.4, відпові ндають, відповіндно, 

верхніх меж для середнінх значень затримкни, джиттерна, коефіцінєнтів втрат і помилок 

в пакетах даних. Рекомен ндація Y.1541 також визначанє відповіндність між класами 

якості обслугонвування трафіку і додатка нми: 

- Клас 0: Визначенно для додаткі нв реальнонго часу, які чутливі до джиттер ну і 

характенризуються високим рівнем інтерак нтивності (VoIP, відеоко ннференції). 

- Клас 1: Визначенно для додаткінв реальнонго часу, чутливи нх до джиттерну і 

інтеракнтивних (VoIP, відеоконнференції). 

- Клас 2: Визначенно для транзакнцій даних, якi характенризуються високим 

рівнем інтеракнтивності (наприклад, сигналінзація). 

- Клас 3: Визначенно для транзакнцій даних інтеракнтивних додаткі нв. 



- Клас 4: Визначенно для додаткінв, що допуска нють низький рівень втрат 

(короткі транзакнції, масиви даних, потоковне відео). 

- Клас 5: Визначенно для традицінйних видів додаткінв в IP мережах. 

Мережі зв'язку наступн ного поколінння плануютнься і проектунються виходячни з 

вимог того, що середня затримк на пакета не повинна перевищ нувати 100 мс, а 

джиттер - 50 мс. Слід зазначинти що, незважанючи на необхіднне значенння джиттерна, 

з цим явищем досить успішно справля нються за рахунок так званих буферів 

деджіттнерізаціі, створенних на базі однієї з модифік націй класичнного методу Token 

Bucket (відро жетонівн), що дозволянє задаватни будь-яку функцію для часу 

обслуго нвування надходянть пакетів. Що стосуєт нься вимог до коефіці нєнта втрат 

пакетів і коефіцінєнту помилок в пакетах, то на сьогодн нішній день виконан ння 

наведенних в таблиці 2.4 норм не предстанвляє великих складнонщів. 

Таким чином, в даний час, середня затримк на доставкни пакета з урахува ннням 

вимоги неперевнищення 100 мс є найбіль нш критичнним параметнр якості 

обслуго нвування, визначенному в рекоменндаціях МСЕ-Т. 

 

 

2.2.2 Аналіз нових видів трафіку  

 

Останнім часом були розробл нені нові програмни та з'явилися нові види трафіку, 

що вимагаюнть посиленння норм до затримонк. У таблиці 2.5 наведен ні вимоги 3GPP 

до середньної затримк ни та коефіцінєнту втрат пакетів для різних видів трафіку, що 

передаюнться з різними пріоритнетами в сі-стем сучаснонго мобільнного зв'язку при 

впроваднженні мультимнедійної підсистнем-ми IMS (IP Multime нdia Subsyst нem). 

Найбільнш пріоритнетним в цьому випадку яв-ляется трафік управлінння з'єднаннями 

- трафік сигналінзації, за ним слід трафік передач ні мови і далі трафік ігор в реально нму 

часі. 

 

Таблиця 2.5 - Вимоги до затримонк і втрат (3GPP, TS 23.203) 

Пріоритет Затримки Втрати Додатки 



1 100 мс 10-6 Сигналізація IMS 

2 100 мс 10-2 VoIP 

3 50 мс 10-3 Ігри в реальнонму часі 

4 150 мс 10-3 Відеодзвінок 

5 300 мс 10-6 Потокові послуги н 

6 300 мс 10-6 Web 

7 100 мс 10-3 Інтерактивні ігри 

8 300 мс 10-6 e-mail 

9 300 мс 10-6 Завантаження файлів 

 

Представлені в таблиці вимоги орієнто нвані на викориснтання в мобільн них 

мережах зв'язку систем тривало нї еволюцінї LTE (Long Term Evoluti нon). У таких 

мережах вже вжито заходів щодо забезпе нчення середнь ної величинни затримкни, 

необхіднної для ігор реально нго часу, т. Е. 50 мс. Це значенн ня вдвічі менше, ніж 

вимога до затримкни для передачні мови поверх IP. Його виконан ння вимагає значногно 

збільшенння швидкоснті передачні даних на рівні доступу користунвача в мережу. 

Відповідно до [84] зміна вимог до затримк ни доставкни пакету в системанх, 

стандар нтизованих 3GPP, відбува нлося таким чином. У система нх зв'язку 3G, 

реалізонваних у відповіндність зі стандарнтами 3GPP 1999 року, середня величинна 

затримкни становинла 68 мс. Впровад нження технолонгії високошнвидкісного доступу 

HSPA (High Speed Packet Access) дозволинло зменшитни середню величинну затримкни 

в системанх 3G до 51 мс, а при подальш ному розвиткну цієї техноло нгії (до HSPA +) 

затримкна була зменшенна до величинни менше 30 мс. Принцип нові зміни величин ни 

затримкни в система нх стільнинкового рухомогно зв'язку відбули нся при впроваднженні 

LTE. При обслуго нвуванні трафіку за розклад ном вдалося знизити затримкну до 20 мс, 

а при резервунванні з попередннім розподінлом ресурсінв - до 15 мс. 

Зміни вимог до часу доставк ни пакета для сучасни нх мереж зв'язку на 

сьогодннішній день не вичерпунються лише появою послуги ігор реально нго часу. 

Протягонм декількнох останнінх років значно підвищинлася увага до систем 

електроннного здоров'я (e-health). Система e-health є загальнний підхід до 

інформантизації в області медицин ни і медичнинх послуг. Вона передба нчає 

викориснтання сучаснинх мереж зв'язку з досить високим рівнем розвитк ну для 

надання послуг передачні інформанції між пристронями медично нго призначнення. В 



даний час в якості таких мереж розгляд наються мережі машина-машина (M2M). Як 

видно з таблиці 2.1 серед парамет нрів якості обслуго нвування для нових послуг 

системи e-health вимога до значень затримкни посилилнося до рівня 10 мс. Необхіднно 

відзначнити, в сучаснинх умовах забезпенчити затримкну в 10 мс дуже складно навіть в 

мегабітнних мережах, що буде доведенно в наступн ному розділі роботи. 

 

2.3 Аналіз мережі доступу з високош нвидкісною передачнею інформанції 

 

Як було зазначе нно вище, впроваднження таких нових послуг, як ігри реально нго 

часу і послуги системи e-health, вимагає значно менших значень затримк ни доставкни 

пакетів, ніж при передачні мови в мережах з пакетно ню комутацнією. Далі розгляннемо 

нові вимоги, які можуть бути пред'явлені до мереж зв'язку з малим затримк нами, а 

також як ці вимоги можуть бути забезпе нчені вже в даний час. 

На рис. 2.9 приведенна структунра гіпотетничної мережі, що складаєнться з восьми 

вузлів, що відповіндає рекоменндації Y.1541. Вузли з другого по сьомий з'єднані 

лініями зв'язку з високою пропуск нною спроможнністю (10 Гб/с), а перший з другим 

і сьомий з восьмим - лініями зв'язку з низькою пропуск нною здатніснтю 4 Мбіт/с 

(мережі доступун). В якості моделі вузла будемо викориснтовувати Систему 

Масовогно Обслугонвування (СМО) з очікува ннням і постійн ним часом 

обслуго нвування. Також будемо вважати, що на вузли надходи нть фоновий трафік, 

який визначанє їх викориснтання (завантаження), рисунок 2.9. 

 

 

Рисунок  2.9 - Гіпотетнична мережу з 8 вузлів 



 

Фоновий трафік після обслуго нвування відповіндним вузлом виводитнься з 

системи (завершується). Поряд з фоновим трафіко нм, на вхід першого вузла моделі 

надходинть випробунвальний трафік, який після обслуго нвування передаєнться на вхід 

наступнного вузла. Інтенсинвність випробунвального трафіку значно менше 

інтенсинвності фоновогно трафіку. Значенн ня параметнрів функціо ннування даної 

моделі оцінюютнься як парамет нри обслугонвування випробунвального трафіку. 

В якості моделі фоновогно трафіку були викорис нтані два типи потоків: 

найпроснтіший потік заявок і самопод нібний потік, значенн ня коефіцінєнта Херста для 

якого H = 0,8. В результ наті імітацінйного експеринменту отриманні залежнонсті 

середньної величинни затримкни від інтенсинвності навантанження в Ерлангенн. При 

моделювнанні величинна завантанження всіх вузлів була прийнят на рівною. На рис. 

2.10 наведенні результнати моделювнання, отриманні для випадку викориснтання мережі 

доступу зі швидкіснтю передачні даних 4 Мб / с. 

Як видно з отриман них залежнонстей, при досить великий інтенси нвності 

навантанження значенння затримонк вимірююнться в десятканх мілісекнунд, як для 

простогно, так і для самопод нібного потоків. Ці результ нати показуюнть те, що мережі 

доступу з відноснною низькою швидкіснтю передачні даних навряд чи можуть 

забезпенчити вимоги до якості обслуго нвування не тільки для послуг системи e-

health, але і для послуги ігор реально нго часу. 

 

 



Рисунок 2.10 - Результнати моделювнання для ділянки гіпотет ничної мережі 

зі швидкіснтю 4 Мб/с 

 

На рис. 2.11 наведен ні результнати імітацінйного експеринменту для ділянки 

модельнної мережі зі швидкіснтю передачні даних 10 Гб/c. У цьому випадку за-тримки 

вимірююнться в долях мілісек нунд, що дозволянє говоритни про потенці нйну можливінсть 

викориснтання такої мережі для надання послуг e-health, а також і послуг ігр 

реальнонго часу. Поетом, необхід нно проанал нізувати техноло нгічні можливонсті в 

області мереж доступу. Зробимо це для мереж бездрот нового доступу. 

В рамках робіт, що проводянться по 12 версії систем тривало нї еволюцінї, 

передбанчено досягненння пікових значень швидкос нтей передачні даних на рівні 3 

Гб/с. У стандарнтах робочої групи IEEE 802.11, таких як IEEE 802.11ac і IEEE 802.11 

ad, передбанчається підвищенння досяжнонї швидкоснті передач ні даних до 3,6 Гб/с і 7 

Гб/с відповіндно. Таким чином, техноло нгічно впроваднження мереж з малими 

затримкнами може бути забезпенчено вже сьогодн ні. 

 

 

Рисунок 2.11 - Результнати моделювнання для ділянки гіпотет ничної мережі 

зі швидкіснтю 10 Гб / с 

 

 

2.4 Методи оцінки якості обслуго нвування в мережах з малими  

затримкнами 



 

Вище зазначенно, що появі мереж з малими затримк нами багато в чому сприяв 

розвитонк медичнинх мереж. При цьому однією з важливи нх особлив ностей еволюцінї 

мереж зв'язку сьогоднні і на перспекнтиву є так звана конвергненція галузей, коли 

мережу зв'язку загальнного користунвання починає надаватни послуги для 

спеціалнізованих провайд нерів з будь-яких галузей народно нго господанрства: 

медицинни, житловон-комунального комплекнсу, промислновості і т.д. Найважлнивішим 

елементном оцінки якості обслуго нвування в мережах, що надають послуги для 

провайднерів інших галузей, є поділ відпові ндальності між мережею та провайд нером 

за кінцеву якість надання послуги. 

Розглянемо методи оцінки якості обслуго нвування в таких мережах на приклад ні 

надання послуг системи e-health. Принципновим рішення нм по оцінці якості 

обслуго нвування в мережах при конверг ненції галузей є викориснтання методів 

нечітконї логіки, які предста нвляють оцінки якості обслуго нвування не в затримкнах 

або джиттерном, а в добре зрозумі нлих для фахівцінв будь-якої галузі оцінках "добре", 

"погано", "задовільно" і їх модифік націях. Методи нечітко нї логіки в 21 столітт ні 

знаходянть застосунвання в мережах зв'язку для вибору головнонго вузла в сенсорнних 

мережах, оцінці якості надання послуги IPTV, алгорит нмах маршрут низації для 

мобільнних Ad Hoc мереж. 

Розглянемо далі викориснтання методів нечітконї логіки для оцінки якості 

обслуго нвування в мережах з малими затримк нами при наданні послуги н 

"Аудіо та відео системи, в тому числі для операти нвного втручан ння". Подібні 

рішення для надання послуги "Фізіологічний монітор нинг в реальнонму часі" 

наведенні в роботі. В якості вхідних парамет нрів для оцінки якості надання мережею 

зв'язку послуги "Аудіо та відео системи, в тому числі для операти нвного втручанння" 

приймемно відповіндно до таблиці 2.1 швидкіс нть передач ні даних, затримкну і частку 

втрат пакетів. На виході контролнера нечітконї логіки при цьому будемо формува нти 

комплекнсну оцінку якості надання мережею зв'язку послуги в процент нах. 

У таблиці 2.6 наводят нься параметнри системи нечітконго логічнонго висновкну. Як 

нечітконго логічнонго контролнера будемо викориснтовувати контрол нер Мамдані. На 



основі таблиці 2.6 для нечіткинх множин цих вхідних парамет нрів, викориснтовуючи 

програмнне забезпенчення MatLab, можна знайти функції принале нжності для 

параметнрів послуги "Аудіо та відео системи, в тому числі для операти нвного 

втручан ння", а потім і сформув нати правила нечітконго виведенння (таб-лиця 2.7). 

Сукупність правил, наведен них в таблиці 2.7, являє собою досить точний набір 

рішень, інваріаннтних по відношеннню до спеціалнізації провайднерів. Проводя нчи далі 

дефазифнікація вихіднинх значень правил нечітконго виводу, можна отриматни і оцінку 

якості обслугонвування в процентнах. Дефазифнікація в нашому конкретнному випадку 

проводинмо за методом центра ваги. Після дефаззи нфікації можна побудув нати 

поверхнню нечітконго виведенння, що дозволянє в нашому випадку сформув нати 

тривимінрну поверхнню як залежнінсть якості послуги "Аудіо та відео системи, в тому 

числі для оператинвного втручанння" від будь-яких двох вхідних параметнрів. 

Таблиця 2.6 - Параметнри системи нечітко нго логічнонго висновк ну 

Змінні Лінгвістичні 

парасетнри 

Лінгвістичні 

змінні 

Нечіткі 

інтерванли 

 

 

 

 

Вхідні 

змінні 

x1 Швидкість передачні 

інформації 

[10; 1000] кбіт/с 

Низьке [0 ; 300] 

Середнє [200 ; 800] 

Високе [700 ; 1000] 

x2 затримка 

[10; 250] мс 

Мале [0 ; 50] 

Середнє [50 ; 100] 

Велике [100 ; 250] 

x3 втрати пакетівн 

[10-10; 10-1] 

Прийнятні [10-10; 10-4] 

Неприйнятні [10-4; 10-1] 

 

 

Вихідні 

змінні 

y Якість надання 

послуги "Аудіо та 

відео 

системи, в тому числі 

для оператинвного 

втручання " 

[0; 100]% 

Дуже низьке [0 ; 20] 

Низьке [20 ; 40] 

Середнє [40 ; 60] 

Високе [60 ; 80] 

Дуже високе [80 ; 100] 

 

На рис. 2.12 для приклад ну наведенна така залежнінсть для затримкни і швидкоснті 

передачні. Як бачимо, викориснтання методів нечітко нї логіки для оцінки якості 

обслуго нвування в мережах зв'язку з малими затримк нами дозволянє і опера-Торам 



мережі зв'язку загальн ного користунвання, і спеціалнізованим провайд нерам отримат ни 

єдиний і зрозумінлий обом сторонанм інструмнентарій. 

В умовах наближенння конвергненції галузей доцільн но розробинти правила 

застосунвання нечітко нї логіки для оцінки якості обслуго нвування в таких складни нх 

системанх. 

 

 

 

Таблиця 2.7 - Правила нечітконго виведенння для оцінки якості надання   

                        послугин 

№ 

правилан 

Якщо 

Швидкіснть 

передачні 

інформанції 

І 

Затримкна 

І Втрати 

пакетівн 

Тоді Якість надання 

послуги "Аудіо та відео 

системи, в тому числі для 

оператинвного втручанння" 

1 Низька Маленька Прийнятні Високі 

2 Низька Маленька Нестерпні Дуже низькі 

3 Низька Середня Прийнятні Середні 

4 Низька Середня Нестерпні Дуже низькі 

5 Низька Велика Прийнятні  

6 Низька Велика Нестерпні Дуже низькі 

7 Середня Маленька Прийнятні Дуже високі 

8 Середня Маленька Нестерпні Низькі 

9 Середня Середня Прийнятні Середні 

10 Середня Середня Нестерпні Низькі 

11 Середня Велика Прийнятні Низькі 

12 Середня Велика Нестерпні Дуже низькі 

13 Висока Маленька Прийнятні Дуже високі 

14 Висока Маленька Нестерпні Середні 

15 Висока Середня Прийнятні Дуже високі 

16 Висока Середня Нестерпні Низькі 

17 Висока Велика Прийнятні Високі 

18 Висока Велика Нестерпні Дуже низькі 

 



 

Рисунок 2.12 - Залежні нсть оцінки якості надання послуги н 

"Аудіо та відео системи, в тому числі для операти нвного втручанння" 

від затримкни і швидкоснті передачні інформанції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 РЕАЛІЗАнЦІЯ БЕЗПРОВнОДОВИХ НАТІЛЬНнИХ СЕНСОРНнИХ МЕРЕЖ 

 

3.1 Аналіз сучаснинх уявлень про бездротнових натільнних сенсорнних мереж 

 

БНСС підтримнує велику область додаткі нв медичнонї та спожитенльской 

електронніки. Наприклнад, БНСС дозволя нють вироблянти віддаленний моніторнинг-

Торінг стану здоров'я пацієнт нів протягонм тривалонго часу без обмеженнь його / її 

нормальнної активнонсті. Для успішно нго впроваднження БНСС потрібнно стандарнтна 

модель, яка буде призначнена як для медичнинх, так і для споживчних додаткінв. 

Вимоги до бездротнових натільнним сенсорнним мереж. 

Для БНСС за стандарнтом IEEE 802.15.6 повинні виконув натися наступнні 

основні вимоги по масштаб нованості і життєзд натності мереж:  

- Канали БНСС повинні підтримнувати швидкоснті передачні в діапазонні від 10 

Кбіт/с до 10 Мбіт/с. 

- Вузли повинні бути здатні віддаля нтися і додаватнися до мережі менше ніж за 

3 секунди. 

- Кожна БНСС повинна бути здатна до підтрим нки 256 вузлів. 

- Вузли повинні бути здатні до надійно нї комунікнації, навіть коли людина 

переміщнується в простор ні. Незважанючи на те, що для пропуск нної здатноснті мережі 

прийнятнно деяке зниженння, дані не повинні бути втрачен ні через не-стабільних умов 

каналу. 

- Вузли на і в тілі людини повинні бути здатні до співісн нування. 

- БНСС повинні бути здатні працюванти в гетерогненному середовнищі, де мережі 

різних стандарнтів взаємодніють між собою, щоб отриматни інформанцію. 

- Всі пристронї повинні бути здатні до передач ні на 0,1 мВт (-10 дБм), а 

максиманльна випроміннювана потужнінсть передачні повинна бути 1 мВт (0 дБм). Це 

відповіндає питомій коефіцінєнту поглинанння (SAR) федералньної комісії із зв'язку 1.6 

Вт/кг в 1 г тканини тіла. 

- БНСС може включатни технолонгію UWB - це бездротнова надширонкосмугові 

технолонгія зв'язку на малих відстаннях при низьких витрата нх енергії, а також 



технолонгії з узкополносной передачнею, щоб покрити різні середов нища і підтримн-

проживати високі швидкос нті передачні даних. 

- Механізнми енергоз нбереження повинні викорис нтовуватися, щоб дозволинти 

БНСС працюванти в середовнищі з обмеженннями по електронживлення. 

- Гарантонвана смуга пропуск нання і співісннування з іншими БНСС. 

Класифікація вузлів в бездрот нових натільнних сенсорнних мережах. 

Вузли в БНСС можуть бути класифі нковані на дві різні групи в залежнонсті від 

їх реалізанції і ролі в мережі. Приклад розміще нння сенсорінв на тілі людини 

показанний на рис. 3.1.  

 

 

Рисунок  3.1- Приклад розміщенння сенсорінв на\в тілі людини 

У стандарнті IEEE 802.15.6 запропо ннована наступн на класифінкація для вузлів в 

БНСС на основі того, як вони реалізунються щодо ті-ла людини [8]: 



- Імплантнований вузол (Implant Node) - вузол, який поміщенний всерединні тіла 

людини або роз-щен безпосенредньо під шкірою або значно глибше всереди нні тіла. 

- Поверхнневий вузол (Surface Node) - вузол, кото-рий розташонваний на 

поверхнні тіла, або на рас-стоянні від нього до 2 сантиме нтрів. 

- Зовнішнній вузол (External Node) - вузол, який не контактнує зі шкірою людини 

і розташонваний поза тіла на відстаннях від декількнох сантиментрів до 5 метрів. 

Там же розгляднається класифінкація вузлів в WBANs на основі їх ролі в мережі: 

- Координнатор (Coordinator) - шлюз до зовнішннього світу, до іншої БНСС, 

довірчонго центру або координ натору доступу до мережі. 

- Дочірні «кінцеві вузли» (End Nodes) - функції дочірнінх вузлів в БНСС 

визначанються вимогамни виконувнаної ними додатки БНСС. 

- Батьківнські «транзитні вузли» (Relay Nodes) - виконуюнть функції транзитнного 

вузла для дочірнінх, обробки і передачні інформанції від дочірнінх вузлів до координнує 

дінаторну, а також між дочірнінми вузлами при необхід нності. 

Топологія бездрот нової натільнного сенсорнної мережі 

Робоча група IEEE 802.15.6 розглян нула функціоннування БНСС в однокронкових 

(one-hop) і двокрокнове режимах (two-hop) топологнії 'зірка' з вузлом в центрі зірки, 

який знаходинться на талії людини. При цьому розгляд наються два види передачні 

даних: передач на від пристро ню до координнатора і передачна від координнує дінаторна 

до пристроню. Взаємоднія може здійснюнватися як в режимі з маяком, так і без маяка. 

У режимі з маяком мережевний координнатор, який є вузлом в центрі тополог нії 

'зірка', управля нє взаємоднією вузлів мережі. Він передає періоди нчні маяки, щоб 

визначинти початок і кінець суперка ндра, і щоб задіяти мережев не управлінння 

асоціацнією та синхроннізацію пристроню. Робочий цикл системи, який є тривалі нстю 

періоду маяка, може бути визначенний користунвачем на основі стандарнту БНСС. 

У режимі без маяка вузол мережі може передав нати дані до координ натора і 

може викориснтовувати множиннний доступ з контролнем несучої і запобігнанням 

колізій (CSMA/CA) в разі необхід нності. При цьому вузли БНСС опитуют нь 

координнатор для прийому даних. Координ натор не може спілкув натися з вузлами весь 



час, вузли повинні очікува нти до тих пір, поки вони будуть запроше нні до участі у 

взаємоднії з координнатором. 

Розглянемо дві топологнії побудовни БНСС. У першому випадку можливе 

викориснтання передач ні інформанції на один крок (one-hop), а в другому - на безліч 

кроків (multi-hops). БНСС можна класифінкувати по викорис нтовуваної топологнії: 

Зіркова топологнія (One-hop). Сенсор повинен витрати нти чималу потужні нсть 

для передачні сигналу, оскількни координнатор не завжди може знаходи нтися поруч. 

При цьому життєвинй цикл сенсорі нв зменшуєнться, а кожен сенсор, крім того, може 

призвеснти до перешко нд для інших сенсорінв в своїй області. Зауважи нмо також, що 

з'єднання між сенсоранми і координнатором може бути перерванно через збій, який 

можливинй при переміщненні людини. Всі сенсори передаю нть життєво важливі дані 

у напрямкну до координнатора. В системі БНСС на основі топологнії 'зірка' все сенсори 

передаюнть свої дані безпосенредньо до координ натора. Слід зазначинти, що топологнія 

'зірка' вважаєтнься найменш надійно ню, оскількни для сенсорнного вузла існує тільки 

один шлях передачні даних до координ натора. 

Кластерна топологнія (multi-hops). Оскільк ни кожен сенсор передає сигнал 

сусідньного сенсора, потужні нсть передачні, зона передачні і ефективнна площа менше, 

ніж при топологнії 'зірка'. Таким чином, життєвинй цикл сенсорн ного вузла може 

збільшинтися. Крім того, якщо при прямому зв'язку між сенсорн ним вузлом і 

координнатором передачна даних не вдалася, то сенсорн ний вузол може передатни дані 

до координнатора через інший сенсорн ний вузол, який пов'язаний з координнатором. 

За визначеннням топологнії мережі в стандар нті IEEE 802.15.6 тополог нія двох стрибкінв 

розгляднається як кластернна. Сенсорнні вузли в кластер ні передаюнть пакети даних на 

головнинй вузол, а головнинй вузол направлняє отриманні пакети даних до 

координнатора. Отже, в топологнії на основі кластер на сенсорнний вузол може 

передавнати сигнал на свій головни нй вузол кластер на або, при необхід нності, на 

головнинй вузол сусідньного кластерна, замість координнатора. Так як всі сенсорнні 

вузли генеруюнть пакети даних і передаю нть їх до координнатора через головнинй 

вузол кластерна, потужні нсть передачні для всіх сенсорнних вузлів зменшує нться, а 

пропускнна здатніснть, швидше за все, збільшунється. 



 

3.2 Розробкна моделі та методу кластер низації для бездротнових натільнних  

сенсорнних мереж 

 

Тип і кількіснть сенсорнних вузлів відрізнняються від одного пацієнтна до іншого 

в залежнонсті від їх стану. Найбіль нш поширенними типами сенсорн них вузлів є ЕЕГ 

"Електроенцефалографія" для вимірюв нання електринчної активнонсті мозку, ЕКГ 

"Електрокардіограма" для запису електри нчної активнонсті серця, ЕМГ 

"Електроміографія" для оцінки фізіоло нгічних властивностей м'язів. Крім того, 

досить часто викорис нтовуються сенсорнні вузли для вимірюв нання кров'яного тиску, 

пульсу, моніторнингу глюкози, пульсовної оксиметнрії (SpO2), щоб вимірятни 

насиченння киснем в крові, для вимірюв нання темперантури тіла, частоти дихання і 

т.д. 

Модель і архітекнтура бездротнової натільнного сенсорнної мережі 

Модель і архітекнтура БНСС показанна на рис. 3.2. БНСС складає нться з 

сенсорнних вузлів, координ натора та каналів зв'язку для передач ні зібрано нї інформанції 

по бездротновій мережі, а далі через Інтерне нт/NGN в центри монітор нингу, 

управлі нння і т.п. 

Класифікація вузлів в БНСС на основі їх ролі в мережі вигляда нє наступн ним 

чином: 

Координатор - забезпенчує взаємоднію БНСС зі шлюзом до зовнішннього світу, з 

іншого БНСС, з центром управлі нння і т.п. Всі інші вузли БНСС мо-гут спілкувнатися 

через координнатор. 

Сенсори - сенсорнні вузли БНСС, призначнені для внутрішнніх або зовнішнніх 

вимірювнань певних параметнрів близько, на і в тілі людини. Деякі існуючі типи 

сенсорінв можуть бути викориснтані в наручнинх годиннинках, мобільнних термінанлах, 

і отже, дозволянють забезпенчити бездротновий моні-Торінг людини в будь-якому 

місці і в будь-який час. 

 



 

 

Рисунок 3.2 - Модель і архітекнтура бездротнової натільнного сенсорнної мережі 

 

Різні види сенсорі нв можуть бути прикріп нлені до одягу або розміще нні на тілі 

людини, а також імплантновані під шкіру. Пацієнтни не повинні фізично бути 

присутн нім в клініці лікаря для рутинно нї діагноснтичної перевір нки, якщо вони 

оснащенні вузлами БНСС. Бездротнові сенсорнні вузли збираютнь інформанцію про тіло 

людини, щоб передатни її через координнатор в мережу і зберегтни біологінчну 

інформанцію в центрі обробки даних. Добре відомо, що кластер низуються-ція є 

ефективнним методом для побудов ни сенсорнних мереж. Далі в роботі розглян немо 

можливонсті застосунвання кластернизації для БНСС і оцінимо ефектив нність її 

застосунвання в порівняннні з існуючоню архітекнтурою побудовни БНСС. 

Реалізація методу кластернизації для бездротнових натільнних сенсорнних 

мереж. Для кластернизації БНСС викориснтовуємо метод нечітко нї логіки. Як 

радіомонделі викорис нтовуємо типову модель для бездротнових сенсорнних мереж: 

Зоряна топологнія (Single-hop): 

 



 

 

Якщо відстаннь між передавначем і приймачнем менше, ніж порогов не d0, то 

викориснтовується модель Efs. 𝑑0 = √
𝐸𝑓𝑠

𝐸𝑚𝑝
 

де Efs - постійнне посиленння, - мультіснетевая постійнна. 

 

 

 

 

 

де ETx - енергія, що витрачанється на передачну, ERx- енергія, спожива нна при 

прийомі, ETx-elec і ERx-elec енергії, необхіднні для роботи електроннної схеми передавнача 

і приймачна, відповіндно. Eamp- енергія, необхіднна для схеми підсилю нвача, k- розмір 

пакета, d - відстаннь між передавначем і приймачні-ком. 

Кластерна топологнія (multi-hops): 

(3.4.) показує формулу, викориснтовувану для передачні даних. Вона являє 

собою енергію передачні для k бітів даних на відстан нь d. 

 

 

 

де ETx (k,d) - енергія, що витрача нється на передачну, ETx-elec (k) і ETx-amp (k,d) - 

енергії, необхіднні для роботи електроннної схеми передавнача. 

Якщо відстаннь між передавначем і приймачнем менше, ніж порогов не d0, то 

викориснтовується модель Efs. 𝑑0 = √
𝐸𝑓𝑠

𝐸𝑚𝑝
 

де Efs - постійнне посиленння, Emp - мультіснетевая постійнна. 

    (3.5.) енергія передавнача разом з енергіє ню агрегацнії даних EDA. 



 

 

де d - відстаннь між передавначем і приймач нем. 

Для отриманння k бітів даних, отриман на енергія радіомонделі виражен на, як 

показанно в (3.6.) 

 

 

 

де ERx(k) - енергія, споживанна при прийомі, ERx-elec - енергія передачні і прийому, 

k- розмір пакета даних. 

Припустимо далі: 

- Розподінл сенсорнних вузлів на тілі людини здійснюнється в фікс-рова місцях. 

- Розміщенння координнатора вироблянється на талії. 

- Всі сенсорнні вузли гетерогненні. 

Реалізація методу з викорис нтанням нечітконї логіки. 

Інтелектуальні функції вибору головно нго вузла кластерна пропонунється ре-

алізовать на основі апрокси нмації залежнонстей «входи - вихід», побудовнаних на 

основі логічнинх висловлнювань: 

 

 

Лінгвістичні вхідні змінні задаютьнся у вигляді: 

 

 

 

де x- ім'я змінної; T- терм-множина, кожен елемент якого задаєтьнся нечітконю 

множиноню на універснальній множині U; G- синтаксничні правила, які породжунють 

функції приналенжності (ФП) назви термів; M- cемантинчні правила, які визнача нють 

функції належнонсті нечіткинх термів, порож-денних синтаксничними правила нми з G. 



Нечіткинй логічнинй висновонк предлагна-ється проводинти на основі методу Мамдані, 

який виконуєнться за базою знань, що має вигляд: 

 

 

 

де 𝑎𝑖𝑗̅̅ ̅̅ - нечіткинй терм, якими оцінюєт нься змінна xi, в j-му правилі бази знань, 

𝑑�̅�- висновонк j-ого правила, m- кількіснть правил в базі знань, ⇒ - операціня нечітконї 

імпліканції,𝑤𝑗(0 ≤ |𝑤𝑗| ≤ 1) - вагові коефіцінєнти для кожного j-ого правила бази 

знань, ⊕𝑗- логічна операці ня, що зв'язує посилка в j-му правилі бази знань. 

У вираженнні (3.9) всі значенння вхідних і вихідни нх змінних задано нечітки нми 

множинанми. Припуст нимо: 𝜇о(𝑥𝑖) - функція приналенжності входу 𝑥𝑖 ∈ |𝑥𝑖 , 𝑥�̅�|, 

відповіндна непевнонму терму; 𝑎𝑖𝑗̅̅ ̅̅ ; 𝜇𝑑𝑖
(𝑦) - функція належ-ності виходу𝑦𝑖 ∈ |𝑦𝑖 , 𝑦�̅�| 

для нечітконго терма 𝑑𝑖𝑗
̅̅ ̅̅ . 

Тоді ступінь виконан ння j-го правила для поточно нго конкретнного вхідногно 

вектора визнача нється як: 

 

де оператонр ⊙𝑗визначається наступнним чином: 

 

 

 

Результат нечітконго виведенння можна уявити як 

 

 

 

Носієм нечітконї множини (3.12) є безліч нечітки нх термів {𝑑1
̅̅ ̅, 𝑑2

̅̅ ̅, … , 𝑑𝑚
̅̅ ̅̅ }. Для 

переходну до нечіткінй множині, заданом ну на носії [𝑦, �̅�], виконуюнться операцінї 



імпліканції і агрегув нання. В результ наті виконанння операцінї дефаззинфікації нечітконї 

множини �̅�, яку можна провестни, наприклнад, за допомогною методу визначенння 

центру ваги, виходитнь чітке значенння виходу y. 

Формування кластернів. У розгляннутому методі формува нння кластернів 

здійснюнється наступнним чином: сенсорн не поле (тіло людини) розділя нється на 2 

логічні області (перша область 0 - 100 см і друга область 100 - 200 см). У кожному 

раунді вибір головно нго вузла кластерна здійснюнється на основі методу нечітконї логи-

ки. Після вибору головно нго вузла кластерна в кожному кластерні обчислюнється 

відстаннь між сенсорнними вузлами і головни нм вузлом кластерна з викориснтанням 

формули: 

 

де Si- сенсорнний вузол i в кластерні (i = 1, ..., m) і Cj - головнинй вузол j кластерна 

(j = 1, ..., k). 

Відстань між координнатором і головнинми вузлами обчислюнється із 

викориснтанням користунванням формули: 

 

 

де xCH і xcoor координната головнонго вузла і координ натора по осі x, yCH і ycoor - 

координната головнонго вузла і координнатора по осі y. 

Вибір головнонго вузла кластерна на основі нечітконї логіки. У розгляннутому 

методі викориснтовуються два параметнри для вибору головно нго вузла кластерна в 

БНСС: залишконва енергія і відстаннь до координнатора. Оста-точна енергія і відстаннь 

до координнатора оцінюютнься на основі методів нечітко нї логіки. Розгляннемо роботу 

даного методу докладн ніше. Від усіх сен-засмічених вузлів на вхід контролнера 

нечітконї логіки надходянть дані про перебув наючи-ванні кожного сенсорн ного вузла. 

Перший етап: фазифікнації - процес перетвонрює точні значенння вхідних 

змінних в значенн ня лінгвіснтичних (нечітких) змінних за допомог ною застосунвання 

певних функцій приналенжності. 



У таблиці 3.1 показанні вхідні та вихідні змінні, а також їх нечіткі значенн ня. 

 

Таблиця 3.1 - Вхідні і вихідні змінні і їх нечіткі значенн ня 

Змінні системин Лінгвістичні 

змінні 

Лінгвістичні 

значенння 

Нечіткі 

інтерванли 

 

Вихідні  

змінні 

x1 Залишкова 

енергіян 

[0;0,5] Дж 

мала [0;0;25] 

середня [0;15;0.35] 

висока [0,25;0,5] 

x2 Відстань для 

координнатора  

[0;100] см 

близька 

середня 

дальня 

[0;60] 

[40;80] 

[70;100] 

 

 

Вихідні  

змінні 

 

 

y 

Ймовірність 

вибору 

головного 

вузла 

[0;100]% 

дуже мала [0;15] 

мала [5;25] 

більше малої 

менше 

середнінй 

середня 

більше 

середньної 

[15;35] 

[25;45] 

[35;65] 

[55;75] 

невелика [65;85] 

велика [75;95] 

Дуже велика [85;100] 

 

На основі табл. 3.1 для нечітко множин зазначе нних параметнрів, 

Викориснтовуючи програм нне забезпенчення MatLab [13], [17], [18], [19] можна 

Отриматни функції приналенжності. Як функцій принале нжності для кожного терма 

всіх лінгвіснтичних змінних вибираєнмо трикутн ні функції приналенжності. Після 

визначенння функції приналенжності і вхідних параметнрів необхід нно визначинти базу 

правил для відповіндних параметнрів. 

Другий етап: База правил, іноді звана лінгвіс нтичної моделлю, являє собою 

безліч нечітко правил, Rk = 1, ..., N виду: 

 

де n - кількіснть нечіткинх правил;𝐴𝑖
𝑘 - нечіткі множини. 𝐴𝑖

𝑘 ⊆ 𝑥𝑖 ⊂ 𝑅 i=1,…,n.  У 

табл. 3.2 показанні правила нечітконго виведен ння. 

 



Таблиця 3.2 - Правила нечітконго виведенння для вибору головно нго вузла 

№ 

правилан 

Якщо  

Залишкова енергіян 

І 

Відстань до 

координнатора 

Тоді 

Ймовірність вибору 

головнонго вузла 

1 мала дальня дуже мала 

2 мала середня мала 

3 мала близька більше малої 

4 середня дальня менше середньної 

5 середня середня середня 

6 середня близька більше середньної 

7 висока дальня невелика 

8 висока середня велика 

9 висока близька Дуже велика 

 

Третій етап: як правила для блоку нечітконго виведенння будемо керуват нися 

правилонм Мамдані: 

 

де А і В - нечіткі множини 𝐴 ⊆ 𝑋, 𝐵 ⊆ 𝑌, відношенння R визначе нно на𝑋 × 𝑌. 

В результнаті отримує нмо, що: 

 

 

де 𝑥1̅̅̅ і 𝑥2̅̅ ̅  відповіндно вхідні параметнри (залишкова енергія сенсорн ного вузла і 

відстаннь до координнатора), 𝐴1
𝑘 і 𝐴2

𝑘- відповіндні їм нечіткі множини, k = 1, ..., N - 

правила нечітконго виведенння, N - кількіснть правил нечітко нго виводу (N = 32 = 9), у 

- вихіднинй параметнр (ймовірність вибору головно нго вузла), 𝐵1
𝑘- відповіндне їй безліч.   

Відповіндно до отриман ної базою правил можна виконат ни операціню нечітконго 

висновкну. Як висновонк для кожного правила викориснтовується лінгвіснтична змінна 

«ймовірність вибору головно нго вузла» y, безліч значень якої складає нться з дев'яти 

термів: «дуже мала», «мала», «більше малої», «менше середнь ної», «середня», 

«більше середньної», «невелика», «велика» і «дуже велика». 

Четвертий етап: Значенння ймовірнності вибору головно нго вузла виходитнь в 

результнаті операцінї дефазифнікації вихіднонго нечітконго безлічі. Дефазиф нікація 



вихіднонго значенння контролнера (значення ймовірн ності вибору головнонго вузла) 

будемо вироблянти за методом центра ваги, викориснтовуючи формулу: 

 

де 𝜇
𝐵𝑘̅̅ ̅̅ (𝑦) - функція принале нжності правила вихіднонго нечітконго безлічі k-го 

правила бази правил, k = 1, ..., n; ak є точкою, в якій дана функ-ція приналенжності 

приймає значенння 1. 

Як приклад викорис нтання розгляннутого методу можна навести такий: Якщо 

(залишкова енергія сенсорн ного вузла - висока) І (відстань до координнатора - 

близькан), Тоді (ймовірність вибору головно нго вузла - дуже велика). Результ нат 

застосунвання правил нечітко нго виводу для вибору головно нго вузла предстанвлений 

на  рис. 3.3. 

 

Рисунок 3.3 - Результнат застосунвання правил нечітконго виводу для вибору 

головнонго вузла 

Запропонований метод ефектив нно викориснтаний для вибору головно нго вузла 

кластерна в БНСС, як показую нть результнати моделювнання на рис. 3.4.а і 3.4.б, а 

також на рис. 3.5. 



 

Рисунок 3.4 - Залежнінсть ймовірнності вибору головнонго вузла: 

а) від залишконвої енергії при 40,70 і 90 см відстан ней до координнатора; 

б) від відстанні до координнатора при 0.10,0.25 і 0.40 Дж залишко нвої енергіїн 

 



 

 

Рисунок 3.5 - Залежнінсть ймовірнності вибору головнонго вузла від 

залишкової енергії і відстан ні до координ натора 

 

3.3 Порівнянння розгляннутого методу кластернизації з існуючинми методамни 

побудовни бездротнових натільнних сенсорнних мереж 

 

Порівняння розробл неного методу кластер низації з існуючи нми методамни 

побудовни бездротнових натільнних мереж проводинлося шляхом моделювнання. У 

цьому розділі предста нвлені результнати моделювнання. 

Як інструм ненти моделювнання викориснтовувався програмнний пакет нечітко нї 

логіки в середовнищі MatLab, а також для обробки результ натів моделювнання 

викориснтовувалося програмнування в MatLab. Параметнри і їх значенн ня для 

моделювнання наведенні в табл. 3.3. 

Метрики ефективнності запропоннованого методу. 

Для того щоб оцінити ефективнність запропоннованого методу кластер нної 

топологнії, викориснтовуємо для порівня нння такі метрики: період стабіль нності 

мережі, життєвинй циклу мережі, енергос нпоживання в мережі і пропуск нну здатніснть 

мережі: 

1) Життєвинй цикл мережі являє собою загальн ний час роботи мережі до загибелні 

останньного вузла. 



2) Періодонм стабільнності мережі є проміжо нк часу роботи мережі до загибел ні 

першого вузла. Період часу, після моменту загибел ні першого вузла до моменту 

загибелні останньного вузла називаєнться періодонм нестабінльності. 

3) Пропуск нна здатніс нть мережі є загальнне число пакетів, успішно отриман них 

на координнатора. 

4) Енергос нпоживання в мережі: для того, щоб дослідж нувати енергоснпоживання 

сенсорнних вузлів за один раунд, ми розгляд наємо параметнр залишконвої енергії для 

аналізу споживанння енергії в мережі. 

 

Таблиця 3.3 - Параметнри і їх значенн ня для моделювнання 

Тип Параметр Значення 

 

Топологія 

 мережі 

Кількість сенсорнних вузлів (n) (10) Шт. 

Ймовірність вибору головни нх вузлів 

(Popt) 

(20) % 

Покриття мережі (Xm), (Ym) 

Висота людськонго тіла 

(0;100) см, (0;200) см 

(180) см 

Ширина людськонго тіла (60) см 

Розташування координнат (45,110) см 

Радіо модель 

мережі 

Первична енергія на вузлі (E0) 

Енергія для агрегув нанняданих (EDA) 

(0.5) Дж 

(5) нДж/біт 

Енергія передачні (Etx-elec) 

Енергія прийому (Erx-elec) 

(16.7) нДж/біт 

(36.1) нДж/біт 

Постійне підсиленння (Efs) (10) пДж/біт/м2 

Мультимережева стала (Emp) 

Розмір пакета даних (k) 

(0.0013) пДж/біт/м4 

(4000) біт 

 

 

3.4 Результнати та аналіз моделювнання 

 

В якості моделі мережі викориснтовується модель з 10 вузлів, розподі нлених на 

фіксованних місцях на тілі людини (висота 180 см і ширина 60 см) як показан но на 

рис. 3.6 (а). Після того, як вузли розподі нлені, відбува нється перехід до формува нння 

кластернів і вибору головно нго вузла кластерна на основі нечітконї логіки. Тополог нія 

'зірка' і кластернна топологнія показанні на рис. 3.6 (б, в) відпові ндно. 

 



 

 

Рисунок 3.6 - Результнати моделювнання в середовнищі MatLab при раунді 500 

 

На рис. 3.7, 3.8 і 3.9 показан ні результнати моделювнання наступн них метрик: 

періоду стабільнності мережі, життєвонго циклу мережі, споживанння енергії в мережі 

і пропуск нної здатноснті мережі в порівня ннні для розроблненого методу кластер нної 

топологнії з методом зоряної топологнії. 

 

 

 

Рисунок 3.7 - Залежнінсть числа живих вузлів від числа раундів н 



 

 

 

Рисунок 3.8 - Залежнінсть залишко нвої енергії від числа раундівн 

 

 

Рисунок 3.9 - Залежнінсть числа пакетів, успішно отриман них координнатору 

від числа раундівн 

 

На рис. 3.10 показан но число раундів до загибелні першого сенсорнного вузла і 

останньного вузла для запропо ннованого методу кластер нної топологнії в порівняннні з 

методом зоряної топологнії. Загиблинм вважаєтнься сенсорнний вузол, що вичерпа нв 

свою енергію. 



 

 

Рисунок 3.10 - Число раундів до загибелні першого і останньного вузлів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

Виконане дослідження спрямоване на виявлення та відстеження умов, 

необхідних для розвитку «розумної медицини». Запорукою успішного розвитку 

цифрових технологій можна вважати показники готовності регіонів до 

інформаційного суспільству. 

Концепція Інтернет речей значно розширює сферу застосування мереж зв'язку 

і набір послуг, які вони надають. У дипломній роботі виконано аналіз розвитку 

концепції Інтернету речей на основі сенсорних мереж. Дослідження особливостей 

машинної взаємодії.  

Розглянуто модель і метод оцінки якості надання послуги фізіологічного 

моніторингу електронного здоров'я на основі нечіткої логіки. Введено лінгвістичні 

змінні, які визначають параметри для оцінки (швидкість передачі інформації, 

затримка і частка втрачених пакетів). При оцінці якості надання послуги 

фізіологічного моніторингу використовується алгоритм нечіткого логічного 

висновку.  

Виконуючи аналіз практичної реалізації у дипломній роботі  досліджуються 

можливості кластеризації для застосування в бездротових натільних сенсорних 

мережах. Бездротові натільні сенсорні мережі що використовуються для 

моніторингу здоров'я, а також для контролю медичних параметрів і в спортивних 

заходах. 

Розглянуто метод кластеризації безпроводової натільного сенсорної мережі на 

основі нечіткої логіки з використанням в якості параметрів відстані до 

координатора і залишкової енергії. Ухвалення рішення про вибір головного вузла 

здійснюється методами нечіткої логіки . 

Результати моделювання довели, що запропонований метод кластеризації 

дозволяє істотно збільшити період стабільності і життєвий цикл в порівнянні з 

архітектурою 'зірка'. Крім того, забезпечується зменшення енергоспоживання в 

мережі і збільшення пропускної здатності мережі. 



Отже, розглянуті питання дозволять оцінити стан розвитку сенсорних мереж 

на даний момент в Україні та світі. Результати наглядно показують особливості 

побудови мережі та  її технічні характеристики, а вибраний шлях  мережі дозволяє 

представити масштаби розвитку в майбутньому.  У зв'язку з цим результати можуть 

бути використані при проектуванні мереж майбутнього, що робить дану роботу 

актуальною. 
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