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АНОТАЦІЯ
Федорова Н.В. Методологія управління розподілом ресурсів мультисервісної
макромережі при наданні послуг користувачам. - Кваліфікаційна наукова праця на
правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за
спеціальністю 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі». – Державний
університет телекомунікацій, Київ, 2017.
Зміст анотації. Дисертаційне дослідження присвячено вирішенню актуальній
науково-прикладній задачі, такій як розробка методу ефективного управління
розподілом ресурсів мультисервісної макромережі на основі запровадження системи
збору й обліку інформації з мережевих рівнів в реальному часі.
В роботі розроблено такі основні методологічні засади:
1. Вперше розроблено метод оптимального розподілу ресурсів мультисервісної
макромережі при наданні сервісу користувачам.
2. Вперше розроблено ймовірнісну адаптивну модель кодеку, призначення якої
полягає в прогнозуванні навантаження мережі, що буде використано сервісом.
3. Удосконалено алгоритм транскодування й споживання процесорного часу
щодо використання мінімального обсягу ресурсів, необхідних для функціонування
конкретного сервісу.
4. Вперше розроблено методику проведення повного обліку процесорного часу,
нормативних значень за якістю послуги, що дозволяє отримати значення про
завантаження ресурсів конкретним користувачем під час зайнятості його в мережі.
5. Удосконалено алгоритм динамічного переконфігурування мережі, що
дозволяє визначити затрачений об’єм ресурсів, який використовується для
забезпечення заданої надійності.
6. Вперше запропоновано складові елементи площини управління та їх
функціональні моделі, вхідні та вихідні параметри для розробки системи управління
розподілом ресурсів на основі збору й обліку інформації з мережевих рівнів
мультисервісної макромережі в реальному часі.

7. Вперше розроблено методику розрахунку варіацій часу затримки пакетів
(джиттеру) в мережі. Це надає можливість здійснити вибір оптимального значення
ваги черги що призводить до мінімізації джиттеру на черзі при обробці пакетів в
мультисервісній макромережі.
8. Виконано задачу оцінювання ефективностіi методики розрахунку варіацій
часу затримки пакетів в мережі.
9. Проведено оцінку системи управління розподілом ресурсів мультисервісної
макромережі.
Ймовірність

отриманих

результатів

досягається

завдяки

коректному

використанню методів досліджень та математичного апарату. Адекватність обраних
моделей підтверджується узгодженістю аналітичних досліджень, імітаційного
моделювання та експериментальних перевірок, а відповідність висновків витікає зі
змісту роботи.
Практична реалізація отриманих результатів роботи полягає:
1. Модель адаптивного мультишвидкісного кодеку, що являє собою систему
станів, в якому може знаходитися кодек, дозволяє оцінити в реальному часі
ймовірність навантаження на мережу в залежності від зміни інтенсивностей переходу
між станами. Результатом є отримання ймовірнісної картини переходу між станами
кодеку для конкретного користувача.
2. Методика з визначення оптимального значення використання ресурсу для
роботи кодеку (задаючи параметри функціонування системи у вигляді вимог до
сервісу, а саме час затримки і ймовірність втрат пакетів) дозволяє отримати
оптимальне значення завантаження ресурсу. А для користувача можливе отримання
заданої якості сервісу за мінімально доступною вартістю.
3. Реалізація транскодеру, що використовує мінімальний обсяг ресурсів
необхідних для функціонування конкретного сервісу з моделлю розрахунку
оптимального завантаження мережі дозволяє на відміну від системи зв'язку, що
побудована за принципом виділення заздалегідь фіксованого обсягу процесорного
часу здійснити оптимальний розподіл мережевих ресурсів.

Для збільшення ймовірності достовірної передачі, яка є зворотною функцією
величини втрат, необхідно збільшити продуктивність системи. Наприклад, виділення
продуктивності, що витрачається для черги відбувається фіксовано є не оптимальною
і, при використанні кодеку, що працює на швидкості 4,75 кбіт / с, користувач буде
платити стільки ж скільки і користувач, що працює на кодеку 12,2 кбіт / с. При цьому
якість мовлення при роботі на кодеку 4,75 кбіт / с буде гірше, ніж на кодеку
12,2 кбіт / с.
4. Методика проведення повного обліку процесорного часу, нормативних
значень за якістю послуги дозволяє отримати значення про завантаження ресурсів
конкретним користувачем під час зайнятості його в мережі.
При

встановленні

вартості

для

використання

конкретного

сервісу,

інтенсивність обробки (завантаження процесора) не повинна перевищувати певні
значення. Тому основним завданням "Органу регулювання" є прийняття даних
технічних показників, таких як ймовірність простою і час затримки, в відповідні
нормативні документи, що дозволити розраховувати вартість сервісу незалежно від
організації (оператор сервісу або провайдер), системи черг, що реалізуються на БС.
Використовуючи

більш

раціональні

методи

управління

розподілом

продуктивності, можна домогтися, з одного боку, виконання вимог, а з іншого боку залишити вартість за ресурс на прийнятному рівні для користувача.
5. Алгоритм динамічного переконфігурування мережі (рівень ядра), що дозволяє
визначити затрачений об’єм ресурсів, який використовується для забезпечення
заданої надійності.
Основною проблемою є те, що існують вимоги на час відновлення лінії зв’язку,
які становлять 50мс. Забезпечити даний час відновлення маршрутизатори рівня ядра
не можуть, оскільки час збіжності (перерозрахунок усіх маршрутів) складає не менше
1,5 – 2 хвилини, що, в свою чергу, призводить до великої втрати даних. Тому
організація захисного переключення здійснюється на фізичному рівні, а логічна
архітектура ядра повинна бути організована так, щоб зміни при надходженні даних
не призвели до змін маршрутів (перерозрахунок маршрутів).

Інтегроване рішення передбачає формування чіткого плану побудови
маршрутів, які динамічно змінюються зі заздалегідь складеним сценарієм й
можливістю вироблення управляючих рішень на основі таблиць маршрутизації.
Основою

побудови

логічного

маршруту

є

алгоритми

функціонування

маршрутизаторів.
6. Складові елементи площини управління та їх функціональні моделі, вхідні та
вихідні параметри, а саме визначено блоки: Ймовірносна модель користувача даних
– БІМКД; Блок управління транскодером – БУТ; Блок управління інтенсивностями –
БУІ; Блок управління ресурсами маршрутизатору- БУРМ; Блок управління
надійністю та живучістю – БУНіЖ в подальшому дозволять розробити модель
системи прийняття рішень про управління розподілом ресурсів на основі збору й
обліку інформації з мережевих рівнів мультисервісної макромережі, що є вхідними
даними для біллінгової системи, як системи розрахунку вартості сервісу.
7.

Розроблено

метод

оцiнки

ефективностi

алгоритму

динамічного

переконфігурування мережі. Для вимiру якiсних характеристик може служити
система параметрiв, яка має всебiчно характеризувати розроблений алгоритм
динамічного переконфігурування мережі.
Наявнiсть обґрунтованих параметрiв є передумовою наступного дослiдження
факторiв й умов, що визначають цi параметри та дозволяють знайти практичнi
пiдходи для ефективного застосування алгоритму в цiлому та по його частинах.
8. Розроблено методику розрахунку варіацій часу затримки пакетів (джиттеру)
в мережі. Це надає можливість здійснити вибір оптимального значення ваги черги що
призводить до мінімізації джиттеру на черзі при обробці пакетів в мультисервісній
макромережі.
9. Виконано задачу оцінювання ефективностіi методики розрахунку варіацій
часу затримки пакетів в мережі. Для розв'язання даної задачі необхідно два етапи: а)
створення єдиної бальної системи прiоритетiв експертiв; б) одержання в цiй шкалi
кiлькiсних оцiнок показникiв функцiонування порiвнюваних варiантiв.
10. Так як мультисервісна макромережа призначена для передавання різнорідної
інформації, то для якісного функціонування даної мережі необхідно мати систему

управління ресурсами. Саме тому, в даній дисертаційній роботі було розроблено
Методологію управління розподілом ресурсів мультисервісної макромережі при
наданні послуг користувачам й запропоновано систему управління розподілом
ресурсів.
Використання даної системи дозволить оптимізувати за вартістю та
ефективністю використання смуги пропускання на 15%, завдяки зменшенню
ймовірності втрат при застосуванні операції рефреймування пакетів (розділ 2 даної
дисертаційної роботи). Граничні маршрутизатори повинні застосовувати оптимізацію
потоку даних, множинні шляхи для передачі надлишкових даних, резервні з’єднання
на випадок виникнення аварійних ситуацій та мати механізми для підвищення якості
обслуговування для особо важливих послуг. Використання розробленого алгоритму
динамічної переконфігурації мережі, що є модифікованим алгоритмом Дейкстри,
дозволить на 25% збільшити надійність та живучість мережі при виникненні
аварійних ситуацій під час надання послуг.
Ключові слова: мультисервісна макромережа, рівень доступу, рівень агрегації,
рівень ядра, мережеві ресурси, оптимальний розподіл, методологія управління,
навантаження на мережу, ймовірнісна адаптивна моделі, алгоритм транскодування,
“рефреймінг пакетів”, моделі “On-Off”, динамічне переконфігурування мережі,
синхронізація, мережеві вузли, єдине джерело синхронізації.
Список публікацій здобувача
1. Федорова Н.В. Использование модели сетевого устройства для анализа схем
синхронизации / Н.В. Федорова, И.О., Лисковский // Вісник ДУІКТ. – 2008. - №2. - С.
333-338.
2. Федорова Н.В. Анализ схем измерения качества предоставляемых услуг
пользователям пакетных сетей передачи данных / Н.В. Федорова, И.О., Лисковский //
Вісник ДУІКТ. – 2010. - № 2. - С. 88-93.
3. Федорова Н.В. Методы обеспечения синхронизацией базовых станций от
разных иерархических уровней сети с коммутацией пакетов / Н.В. Федорова, В.И.
Вакась // Вісник ДУІКТ. – 2012. – Т.10, №4. – С. 91-96.

4. Федорова Н.В. Практическая реализация синхронизации на сетях IP/MPLS /
Н.В. Федорова, В.И. Вакась // Зв'язок. – 2013. - №1. - С. 81-86.
5. Федорова Н.В. Синхронный Ethernet, как среда передачи синхронизации в
сетях с коммутацией пакетов // Вісник ДУІКТ. – 2013. – №2. – С. 45-49.
6. N. Fedorova Synchronization signals in packet switched networks: parameter
monitoring and measurement // Інформатика та математичні методи моделювання. –
2013. – Том 3, №3. – С. 283 -287.
7. Федорова Н.В. Распространение опорных сигналов синхронизации в IPсетях. Реализация по протоколу PTP / Н.В. Федорова, В.И. Вакась // Системи
управління, навігації та зв’язку. – Полтава. - 2014. - №1 – С. 91-96.
8. Федорова Н.В. Измерение параметров сигналов синхронизации в сетях с
коммутацией пакетов // Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2014. - №1 –
С. 70-76.
9. Федорова Н.В. Сеть синхронизации и протокол прецизионного времени //
Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава. - 2014. - № 4. - С. 38-45.
10. Федорова Н.В. Измерения параметров стабильности сигналов синхронизации
в пакетных сетях / Н.В. Федорова, В.И. Вакась, Д.А. Демин // Зв'язок. – 2016. - №1. –
С. 40-43.
11. N. Fedorova The implementation of structural-parametric synthesis of dynamic
monitoring system in crisis situations / N. Fedorova, L.komarova // Зв'язок. – 2016. - №2.
- С. 6-11.
12. N. Fedorova Parameters of synchronization signal in IP/MPLS networks /
N. Fedorova, D. Dyomin // НЗ “УНДІЗ”. - 2016. - №1. – С. 44-51.
13. Федорова Н.В. Принцип передачи синхронизации в сетях нового поколения
с использованием протокола PTP (IEEE1588v2) / Н.В. Федорова, Д.А. Демин //
Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2016. - №2. - С. 51 -56.
14. Федорова Н.В. Миграция сетей от 2G/3G к сетям LTE. Модернизация
транспортной сети Mobile Backhaul // НЗ “УНДІЗ”. – 2016. - №4. - С. 68 – 72.

15. Федорова Н.В. Четырехуровневая система управления мультисервисной
макросетью / Н.В. Федорова, Н.В. Пирогова, Б.М. Бышовец // Зв'язок. - 2017. - №1. С. 25 -29.
16. Федорова Н.В. Общемировые показатели внедрения и использования
мобильных технологий / Н.В. Федорова, Н.В. Пирогова // ТІТ. – 2017. - №1. – С. 4852.
17. Федорова Н.В. Контроллер мультисервисной макросети как элемент системы
управления // Адаптивні системи автоматичного управління. - 2017. - №1 (30). –
С. 183 -189.
18. Федорова Н.В. Алгоритм управления мультисервисной макросетью // НЗ
“УНДІЗ”. – 2017. - №1. – С. 59-64.
19. Федорова Н.В. “Принцип справедливости” при жестком управлении
мультисервиной макросетью // Сучасний захист інформації. – 2017. – №1. – С. 5–9.
20. Федорова Н.В. Центр обработки данных на базе решения SDN // Сучасний
захист інформації. – 2017. – №2. – С. 6–10.
21. Федорова Н.В. Комбинирование методов обеспечения синхронизацией
базовых станций от разных иерархических уровней сети с коммутацией пакетов / В.
И. Вакась, Н.В. Федорова // 22-я Международная конференция "СВЧ-техника и
телекоммуникационные технологии". – Сентябрь 2012. – C. 89 – 90.
22. Федорова Н.В. Применение комбинированных методов для обеспечения
синхронизацией базовыхстанций. Пакетная сеть
технічна

конференція

«Сучасні

// VІІІ Міжнародна науково-

інформаційно-комунікаційні

технології»

/

СОМINFО'2012. - Жовтень 2012. – C. 34 – 35.
23. Федорова Н.В. Анализ схем измерения качества предоставляемых услуг
пользователям. Пакетная сеть // Матеріали ІХ наукової конференції «Сучасні
тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті». – 2012. – C. 34 – 35.
24. Федорова Н.В. Контроль и измерения параметров сигналов синхронизации в
IP/MPLS-сети / Н.В. Федорова, В.И. Вакась // 23-я Международная конференция
"СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии". – Сентябрь 2013. – C. 273 –
274.

25. Федорова Н.В. Безпека функціонування телекомунікаційних систем та мереж
/ Н.В. Федорова, О.В. Дікарєв, Л.П. Лобанов // Матеріали ІV міжнародної-науково
технічної конференції «Проблеми інформатизації». – 9-10 Квітня. - 2015. – C. 23.
26. Федорова Н.В. Сети нового поколения NGN (Next Generation Network):
Проблемы перехода от существующего оборудования к новому / Н.В. Федорова,
Д.О. Гололобов, Э.П. Андреева // Матеріали ІV міжнародної-науково технічної
конференції «Проблеми інформатизації». – 9-10 Квітня. - 2015. – C. 23.
27. Федорова Н.В. Измерения параметров стабильности опорных сигналов
синхронизации по протоколу PTP / Н.В. Федорова, В. И. Вакась // міжнародна
науково-технічна конференція “Сучасні інформаційно-комунікаційні технології”. 2015. – С. 45-46.
28. Федорова Н.В. Модельна мережа в якості базису для вивчення та тестування
технічних засобів NGN (IMS) / Н.В. Федорова, М. М. Степанов, Д.О. Дьомін //
міжнародна науково-технічна конференція “Сучасні інформаційно-комунікаційні
технології”. - 2015. – С. 38-40.
29. Федорова Н.В. Результаты внедрения сети синхронизации РТР для
обеспечения мобильной связи уровня 3G и перспективы развития на 4G / Н.В.
Федорова, В.И. Вакась, А.А. Кулинский, С.А. Вакась // Региональный семинар МСЭ
для стран СНГ и Грузии “Тенденции развития конвергентных сетей: потс-NGN, 4G и
5G”: материалы конф. (17-18 Ноября 2016). - 2016. – С. 13-14.
30. Федорова Н.В. Параметры стабильности сигналов синхронизации в
транспортном окружении IP/MPLS / Н.В. Федорова, Б.М. Бышовец // Региональный
семинар МСЭ для стран СНГ и Грузии “Тенденции развития конвергентных сетей:
потс-NGN, 4G и 5G”: материалы конф. (17-18 Ноября 2016). – 2016. – С. 135-136.
31. Федорова Н.В. Макросеть как объединение технологий 2G, 3G, 4G и 5G / Н.В.
Федорова, Н.В. Пирогова// Региональный семинар МСЭ для стран СНГ и Грузии
“Тенденции развития конвергентных сетей: потс-NGN, 4G и 5G”: материалы конф.
(17-18 Ноября 2016). – 2016. – С. 137-138.
32. Федорова Н.В. Четырехуровневая система управления мультисервисной
макросетью / Н.В. Федорова, Б.М. Бышовец // Науково-практична конференция

“Електронні та мехатронні системи: теорії, інновації, практика”: материалы конф.
(Грудень 2016). – 2016. – С. 35-36.
33. Федорова Н.В. Управление распределением ресурсов мультисервисной
макросети при предоставлении сервиса пользователям / Н.В. Федорова, Н.В.
Пирогова// региональная конференция МСЭ “Перспективы предоставления услуг на
основе сетей пост-NGN, 4G и 5G. Организационные и технические решения по их
построению и защите”. - 2017. – С. 45 – 46.

ANNOTATION

Fedorova N.V. Management methodology for allocation resources of multiservice
macro network in providing services to users. - Qualified research results on the rights of
the manuscript.
Thesis for the degree of doctor technical sciences on specialty 05.12.02
"Telecommunication systems and networks". - The State University of telecommunications,
Kyiv, 2017.
Annotation content. Research of this dissertation is focused on solving actual
scientific and applied tasks, such as development of effective method of management
allocation multiservice resource of macro network on the basis of the system collection
and registration of information from networked levels in real time.
The formulated the following main methodological principles:
1. The first method of an optimal distribution of multiservice resource of macro
network while providing the service users.
2. For the first time was developed probabilistic adaptive model codec, which lies
in forecasting the network that this uses the service.
3. Improved algorithm transcoding and consumption CPU time to use the minimum
amount of resources, necessary for the functioning of a specific service.
4. For the first time was developed own method for full accounting CPU time,
standard values in the quality of services, which allows to obtain the available resources
specific user while his employment in the network.
5. Improved dynamic algorithm reconfiguring network, which allows determining
the spent volume of resources used to ensure the preset reliability.
6. First proposed elements plane and their functional model, incoming and outgoing
options for the development of systems allocation of resources on the basis of collection and
registration of information from networked levels of multiservice macro network in real
time.
7. First developed methodology for calculating variations delay time packages
(jitter) in the network. It gives an opportunity to make a choice of optimal weight queue

which leads to minimal jitter the queue at processing packages in multiservice macro
network
8. Implementation of the task effectiveness evaluation methods of calculation
variations delays time packages in the network.
9. Evaluation allocation management system of multiservice resources macro
network.
The probability the results achieved by correct use research methods and
mathematical apparatus. Adequacy of selected models is confirmed by the consistency of
analytical studies, simulation and experimental testing, and compliance with the conclusions
of the flow out of the content of their work.
The practical implementation of the results of the work was:
1. Adaptive model multi speed codec, which is a system of states, which may be the
codec, allows us to assess in real time the probability of the load on the network depending
on the changes intensities transition between states. The result is getting probability pattern
transition between mills codec for a per-user setting.
2. Methods to determine the optimum level of usage for work of codec (asking the
functioning of the system requirements for the service, namely delay time and the likelihood
of losses packages) brings out the optimal setting download resource. As for the user you
may receive preset quality service on the basis of minimum reasonable prices.
3. Implementation of transcoder that uses the minimum amount of resources
necessary for functioning of a specific service model to calculate an optimal network allow
unlike communication system that is focused on the principle allocation of fixed in advance
of the CPU time make optimal distribution network resources.
To increase the probability of reliable transmission, which is reversed the function
of losses, it is necessary to increase system performance. For example, the allocation of
productivity, which used to stage, is fixed. It is not optimal and, when using codec that is
running at a speed of 4.75 kbps, a user will pay as much as the user who works at the codec
12.2 kbps. The quality of the broadcasting at codec 4,75 kbps will be worse than the codec
12.2 kbps.

4. The methodology of full accounting CPU time, standard values in the quality of
services allow you to get the meaning of download resources specific user whiles his
employment in the network.
When mounting the value for of a particular service, the intensity of processing
(CPU usage) should not exceed meaningful to you. Therefore the main body regulating" is
the adoption of the above technical indicators, like the probability of simple and delay time,
normative documents that allow count cost service regardless of organization (operator or
service provider) systems lines which are being sold on the base station.
Using more rational management division of labor productivity, you can achieve,
on the one hand, the implementation of the requirements and on the other hand - to leave
the cost for resource at an acceptable level for the user.
5. Dynamic network reconfiguration algorithm (Core layer), which allows to
determine the spent volume of resources used to ensure the preset reliability.
The main problem is that there are demands for recovery time communication lines,
which are 50ms response time. Ensure the recovery time routers kernel level cannot, because
the converge (recounting all routes) is not less than 1,5 - 2 minutes, which leads to a wide
range of data loss. Therefore, the organization protective gear is carried out on the physical
level, and logical architecture nuclei should be organized to change at entering data will not
led to changes routes (recounting routes).
Integrated solution provides formation of a clear plan of tracks, which is constantly
changing with pre-compiled by the script and possibility of making management decisions
on the basis of tables routing. The bases for constructing logical route algorithms are
functioning routers.
6. Elements of plane and their functional model, incoming and outgoing parameters,
such as: Probabilistic model user data; Transcoder Control Unit; Intensities Control Unit;
Router Resources Control Unit; Control Unit reliability and vivacity - opportunity to
develop the system of decision-making on allocation of resources on the basis of collection
and registration of information from networked levels of multiservice macro network, which
is the input for billing system, as systems of calculating the cost of service.

7. The method of appraisal effectiveness algorithm dynamic reconfiguration
network. To measure the quality characteristics can serve as a system of which has
characterized comprehensively developed algorithm dynamic reconfiguration network.
A number of well-grounded is a prerequisite for the next research conditions that
determine these settings and make it possible to find practical ways for effective application
of algorithm as a whole and its parts.
8. Developed the methodology for calculating variations delay time packages (jitter)
in the network. It gives an opportunity to make a choice of optimal weight queue which
leads to minimal jitter the queue at processing packages in multiservice macro network.
9. Accomplished task assessment methods of calculation of variations delay time
packages in the network. For solving this task requires two stages: a) a unified priority
system of experts; b) obtaining in this scale of various estimates of the functioning of
comparable options.
10. Since the multiservice macro network is intended for the transmission of
heterogeneous information, for the qualitative functioning of this network, you must have a
resource management system. That is why in this was developed methodology of allocation
of resources multiservice macro network in providing services to users and proposed system
allocation of resources.
Using this system will optimize in value and efficient use of bandwidth by 15%,
thanks to reduce the probability of losses while applying operations (section 2 of this thesis).
The boundary routers must apply the optimization of the stream multiple ways to transfer
redundant data, reserve connections in case of emergency situations and exert for
improvement of service quality for especially important services. Using the developed
algorithm dynamic recounting network, what is the modified Dijkstra’s algorithm, will
allow to 25% raising reliability and persistence in emergency situations during rendering
services.
Key words: Multiservice macro network, level of access, the level of data
aggregation, Core layer, network resources, optimal distribution, methodology of
management, load on the network, probabilistic adaptive model, the algorithm transcoding,

"reframing packages", "On-Off" model, dynamic reconfiguration network, synchronization,
network units, the only source synchronization.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ
СКОРОЧЕННЯ
а) україномовні
АРП

Асинхронний режим передачі

БС

Базова станція

ВОК

Волоконно-оптичний кабель

ВПС

Вторинний пристрій синхронізації

ГЛОНАСС

Глобальна навігаційна супутникова система

ЕМ

Елемент мережі

ЗЗ

Зворотній зв'язок

МПС

Мережевий пристрій синхронізації

МС

Мобільна станція

МТ

Мобільний термінал

НКРЗІ

Національна Комісія Регулювання Зв'язку

ОЗП

Оперативно запам’ятовуючий пристрій

ОП

Операційна пам'ять

ОС

Операційна система

ПЗ

Програмне забезпечення

ПЗП

Переферійно запам’ятовуючий пристрій

ППС

Провідний пристрій синхронізації

ПРСС

Пристрій розгалуження сигналів синхронізації

ПС-М

Пристрій синхронізації місцевого вузла

ПСС

Повідомлення про статус синхронізації

ПС-СЦІ

Пристрій синхронізації обладнання СЦІ

ПС-Т

Пристрій синхронізації транзитного вузла

ПЦІ

Плезіохронна цифрова ієрархія

СОНЕТ

Синхронна оптична мережа
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СРП

Синхронний режим передачі

СРНС

Супутникова радіонавігаційна система

CC

Сигнал синхронізації

СУБД

Система управління базами даних

СЦІ

Синхронна цифрова ієрархія

ТМЗК

Телефонна мережа загального користування

УДЦР

Український державний центр радіочастот

ЦБДПН

Центральна база даних перенесених номерів

ЦОД

Центр оборбки даних
б) англомовні

ACL

Access Control List

AIS

Alarm Indication Signal

ANSI

American National Standard Institute

AMR

Adaptive Multi Rate

ARPU

Average Revenue Per User

ATM

Asynchronous Transfer Mode

BGP

Border Gateway Protocol TCO - total cost ownership

CBR

Constant Bit Rate

CDMA

Code Division Multiple Access

DNU

Don’t Use

DSDV

Destination Sequenced Distance Vector

CPE

Customer Premises Equipment

CPU

Central processing unit

CRM

Customer Relationship Management

CRS

Carrier Routing System

CSD

Circuit Switched Data

DaaS

Desktop as a Service

DRP

Distributed Route processor
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E-BER

Excessive Bit Error Rate

EDGE

Enhanced Data rates for GSM Evolution

ERP

Enterprise Resource Planning System

ESP

Embedded Services Processor

ETSI

European Telecommunications Standard Institute

FTTC

Fiber to the Curb

FTTH

Fiber to the Home

FR

Full-Rate

GPS

Global Positioning System

GPRS

General Packet Radio Service

GSM

Global System for Mobile Communications

HR

Half-Rate

IaaS

Infrastructure as a Service

IDC

International Data Corporation

IMT-Advanced

International Mobile Telecommunications Advanced

IoT

Internet of Things

IP

Internet Protocol

IPv4/v6

Internet Protocol version 4 / version 6

IPTV

Internet Protocol Television

ITU-T

International Telecommunications Union –
Telecommunications standardization sector

LOF

Loss of Frame

LOS

Loss of Signal

M2M

Machine-to-Machine

MDRR

Modified Deficit Round-Robin

ММС

Multimedia Messaging Service

MNP

Mobile Number Portability

MPLS

Multiprotocol Label Switching

MS-AIS

Multiplexer Section-Alarm Indication Signal

MSOH

Multiplexer Section Overhead
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MR

Multi-Rate

MSC

Modular Services Card

NFC

Near Field Communication

OSI

Open systems interconnection

PaaS

Platform as a Service

PDH

Plesiochronous Digital Hierarchy

PLIM

Physical Layer Interface Modules

PMC

Personal Media Channels

PPE

Packet processing equipmen

PRC

Primary Reference Clock

PRS

Primary Reference Source

PSE

Packet Switching Engine

QoS

Quality of Service

QFP

QuantumFlow Processor

QL

Quality Level

QU

Un Quality

RAM

Random Access Memory

RDSH

Remote Desktop Services Host

RP

Route processor

SaaS

Software as a service

SASE

Stand Alone Synchronization Equipment

SDH

Synchronous Digital Hierarchy

SEC

SDH Equipment Clock

SID

Silence Insertion Descriptor

SIP

Session Initiation Protocol

SM-AIS

Sub-Master-Alarm Indication Signal

SOH

Section Overhead

SPA

Shared port adapter

SPASIP

Shared port adapter Session Initiation Protocol

SPP

Silicon Packet Processor
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SSD диск

Solid-state drive

SSM

Synchronization Status Message

SSU

Synchronization Supply Unit

STM-N

Synchronous Transport Module of level N

STS-N

Synchronous Transport Signal of level N

TDMA

Time Division Multiple Access

TIM

Telecom-IТ-Media

TM

Transmission and Multiplexing

TS

Time slot

UC

Unified communications

VBR

Variable Bit Rate

VDI

Virtual Desktop Infrastructure

VoD

Video-on-Demand

VoIP

Voice over IP

VoLTЕ

Voice over LTE

WAP

Wireless Application Protocol

WВ

Wide Band

WMM

Wireless Multimedia

WRED

Weighted Random Early Detection

WTR

Wait to Restore Time
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
а) латинські

А1

Робота в повношвидкісному режимі (FR 22,8 кбит/c)

A2

Робота в напівшвидкісному режимі (HR 11,4 кбит/с)

k

Коефіцієнт пропорційності

кі

Обсяг байт, який відповідає кожному з станів

K

Середня довжина черги

30
n

Стан буфера

ns

Кількість доданків, для яких знаходиться характеристична функція

𝑁

Середня кількість запитів в системі

Pi

Ймовірності станів

P

Ймовірність надходження пакетів

Pk

Відносний період часу протягом якого в системі знаходиться k
запитів

Pвтрат

Ймовірність втрати пакета

q

Довжина пакетів

R

Cередній час відгуку

𝑅𝐴

Розмір RTP-пакету

R cp

Середній час затримки

Si, Sj

Стани

Sn

Стан, коли буфер повністю заповнений

t

Значення незалежної змінної для характеристичної функції

U

Коефіцієнт використання системи

W

Максимальний розмір вхідної черги

x

Значення лічильника дефіциту

X

Середня продуктивність системи

y

Випадкова величина, що характеризує значення суми двох пакетів
в байтах

λ

Інтенсивність надходження байт в буфер

λ(t), µ(t)

Інтенсивності

λi

Інтенсивність пуассонівського потоку подій

λ (t, k)

Функція від часу і числа користувачів

4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

Потоки відмов кодека

µ

Інтенсивність обробки байт процесором

 4 ,  5 ,  6 ,  7 , 8 , 9

Потоки відновлення

𝜇𝑙𝑙𝑞

Продуктивність LLQ-черги

31
𝜇А

Продуктивність А-тої черги

∆А

Ваговий коефіцієнт А-тої черги

∆𝑅𝑇𝑃

Ваговий коефіцієнт LLQ-черги
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ВСТУП
Актуальність теми. Сучасний стан розвитку мереж зв’язку веде до різкої зміни
структури трафіку завдяки впровадженню сервісів інтернету речей, перенесення
номерів та сервісів віртуалізації, що значною мірою вплине на ринок сучасних послуг
зв’язку. Зокрема, як наслідок, відбувається розширення функцій мобільних мереж.
Сьогодні, як ніколи, на ринку мобільних послуг спостерігається тенденція до
постійного зростання кількості користувачів, так, тільки у третьому кварталі 2016
року кількість підключень до мереж 4G збільшилася на 160 млн, досягнув
загальносвітового показника в 1,5 млрд. До 2022 року очікується, що їх кількість
зросте до 4,6 млрд та буде складати орієнтовано 49% від загальної кількості
мобільних підключень.
За прогнозами, з розвитком мобільних технологій в світі, очікується, що
кількість користувачів, що використовують 4G, зрівняється з кількістю користувачів
3G в світі аж в 2020-му році; у 2017-му році ще немає великої кількісті пристроїв, що
підтримують 5G. Ще один важливий аспект проблеми —складність в обхваті великих
територій 5G-зв’язком. Для значного збільшення швидкості передачі даних необхідні
значно більші діапазони частот і п’яте покоління буде достатньо “нішевим”
рішенням, яке ніяк не замінить собою 4G, що оптимізоване для задач покриття
значних територій; за прогнозами, до 2022 року на планеті буде 29 млрд. підключених
пристроїв, 18 млрд. з яких — це пристрої інтернету речей. Це означає, що на кожного
активного користувача припадатиме одразу декілька "розумних" речей. Для їх
ефективної та надійної роботи необхідно буде щось більше, чим високошвидкісна
мережа.
Активний еволюційний розвиток технологій в найближчий перспективі
призведе до створення мультисервісних макромереж, метою яких буде вирішення
принципово нових задач. Почнуть з’являтися нові вимоги й задачі, які вже зараз
можна визначити та позначити. Згідно концепції «неруйнівного» переходу від
традиційних мереж з комутацією каналів до мереж з комутацією пакетів, подібні
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рішення повинні дозволяти частково переводити окремі сегменти на нові технології
без кардинальної зміни всієї структури мережі.
Зміщення до хмарних технологій й перехід на рівень IT-сервісів призведе до
зміни навантаження на оператора сервісів. Зміниться корпоративний сегмент за
рахунок використання сервісів віртуалізації, що призведе до того, що суцільний
тариф стане невигідним.
У корпоративному середовищі одним з пріоритетних завдань для багатьох ІТдиректорів є досягнення максимальної економії за рахунок реалізації переваг, які
дають хмарні обчислення і технології, які роблять можливими створення хмарних
платформ.

Віртуалізація

серверів,

систем

зберігання

даних

і

мережевої

інфраструктури дозволяють більш рівномірно розподіляти обчислювальні ресурси, а
значить більш ефективно використовувати обладнання, що, в свою чергу, допомагає
знизити обсяг коштів, що виділяються на нього з ІТ-бюджету організації. Крім того,
в операторів почав рости “середній чек” з користувача, а тарифні плани переходять
від "роздрібного" продажу хвилин, повідомлень та мегабайтів до пакетних
пропозицій.
З розвитком мікросервісів та після впровадження послуги перенесення номерів,
користувачі зможуть використовувати свій номер без прив'язки до оператора, що
суттєво посилить конкуренцію на ринку - оператори сервісів почнуть змагатися за
тарифи.
Для ефективного ведення бізнесу оператору сервісів знадобиться розрахунок
оптимального розподілу мережевих ресурсів, тобто визначення мінімального обсягу
мережевих ресурсів, які необхідні для забезпечення заданих параметрів якості при
наданні сервісу користувачам. В свою, чергу для користувача можливе отримання
заданої якості сервісу за мінімально доступною вартістю.
Особливості функціонування різних засобів управління ресурсами та облік
різних

мережевих

параметрів

дозволять

забезпечити,

крім

раціонального

використання мережевих ресурсів та необхідні показники якості обслуговування. При
цьому до основних засобів традиційно відносяться методи управління чергами
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(буферний ресурс), методи розподілу пропускної здатності трактів передачі
(канальний ресурс), методи управління трафіком (інформаційний ресурс).
Також необхідною умовою для забезпечення покриття мобільного зв'язку та
якості сервісів, що надаються є питання синхронізації транспортних мереж.
Необхідність забезпечення сигналами точного часу вкрай важлива, а саме: - для
забезпечення

технологічності функціонування рівня сервісів інформаційних

технологій; - якість синхронізації впливає на ресурси мережі, оскільки напряму вказує
на кількість помилок; - для обліку мережевих ресурсів виконується синхронізація всіх
пристроїв на мережі. А також необхідною вимогою до реалізації системи управління
розподілом мережевих ресурсів мультисервісної макромережі є синхронізація
мережевих вузлів від єдиного джерела.
В даному випадку для визначення мінімального обсягу задіяних під сервіс
мережевих ресурсів не раціонально використовувати існуючі моделі. Виникає
необхідність нового підходу до раціонального розподілу мережевих ресурсів
мультисервісної макромережі при наданні сервісу користувачам, що є актуальним на
сучасному етапі розвитку науки і техніки.
Методи забезпечення процесу управління розподілом ресурсів мультисервісної
макромережі будуються за принципами: застосування основної теореми в області
цифрової обробки сигналів - теореми Котельникова; застосування методу аналіза
марківських процесів з дискретними станами та дискретним часом, запропонованим
академіком А.Н. Колмогоровим; використання методу Р.Л. Стратоновича для
отримання ймовірностей переходу з одного стану в інший в певні проміжки часу;
використання алгоритму програмно-конфігурованих мереж; впровадження теорії
складності пошукових алгоритмів; застосування алгоритму "Кошик маркерів";
використання розподілу з "важкими хвостами".
У роботах зарубіжних і вітчизняних вчених, таких як Менаске Д., Алмейда В.,
Вегешна Ш., Седжвик Р., О'Лірі Д., Меггелен Д.В., Мадсен Л., Джаред С., Камер Д.,
Вентцель Е.С., Оліфер В.Г., Оліфер Н.А., Овчаров Л.А., Стратонович Р.Л.,
Капітонова Ю.В., Летичевський А.А., Конахович Г.Ф., Чуприн В.М., Кучерявий Е.А,
Калянов Г.Н., Гайфуллин Б.Н., Обухов И.А., Балахонова И.В., Волчков С.А.,
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Капитуров В.А., та інших представлені варіанти розробки й

впровадження

різноманітних рішень, методів, моделей та алгоритмів управління мережами зв’язку.
Однак,

при

виникненні

протиріч

між

завантаженістю

послугами

мультисервісної макромережі та оптимальним розподілом ресурсів мережі під сервіс,
актуальним є питання розробки методології управління розподілом ресурсів
мультисервісної макромережі при наданні послуг користувачам.
Науково-прикладною проблемою, вирішенню якої присвячена дисертаційна
робота, є необхідність розробки методологічних основ щодо ефективного управління
розподілом ресурсів мультисервісної макромережі на основі запровадження системи
збору й обліку інформації з мережевих рівнів у реальному часі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконана в рамках Закону України “Про телекомунікації”, діяльності Українського
науково-дослідного інституту зв’язку, річних планів наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності Державного університету телекомунікацій на 2016 та 2017
роки. Дослідження проведено в межах науково-дослідної роботи (0114U000757)
“Система управління телекомунікаційною мережею”, а також реалізовано в
проектній роботі “Модернізація B6” ПрАТ “Укртелеком”.
Мета та наукові задачі дослідження. Метою дисертаційної роботі є розробка
методу ефективного управління розподілом ресурсів мультисервісної макромережі за
рахунок створення відповідного науково апарату.
Вирішення науково-прикладної задачі реалізується шляхом розв’язання таких
наукових завдань:
1. Проведення аналізу сучасного стану й основних тенденцій зміни
навантаження на оператора сервісів.
2. Проведення оцінки впливу синхронізації на мережеві ресурси на рівнях
доступу, агрегації та ядра мережі.
3. Розробка математичної моделі адаптивного мультишвидкісного кодеку.
4. Розробка методики з визначення оптимального значення ресурсу,
необхідного для роботи кодеку.
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5. Розробка алгоритму транскодування, що використовує мінімальний обсяг
ресурсів необхідних для функціонування конкретного сервісу.
6. Розробка методики проведення повного обліку процесорного часу.
7. Розробка алгоритму динамічного переконфігурування мережі, що дозволяє
визначити затрачений об’єм ресурсів, який використовується для забезпечення
заданої надійності.
8. Проведення оцінки ефективності розробленої Методології управління
розподілом ресурсів мультисервісної макромережі.
9. Визначення основних функціональних блоків управління та вимог до них,
необхідних для створення системи управління розподілом ресурсів на основі збору й
обліку інформації з мережевих рівнів мультисервісної макромережі.
10. Розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо запровадження
системи управління розподілом ресурсів на основі збору й обліку інформації з
мережевих рівнів мультисервісної макромережі у реальному часі.
Об’єктом

дослідження

є процес управління

мережевими

ресурсами

мультисервісної макромережі.
Предметом дослідження є система управління оптимального розподілу
ресурсів мультисервісної макромережі при наданні послуг користувачам.
Методи дослідження. Методологічною основною наукових досліджень є
аналітичні методи дослідження, системний синтез. Використовувались методи
структурно-функціонального, аналітичного та імітаційного моделювання, теорії
ймовірності, теорії графів, теорії алгоритмів, основи теорії математичного
моделювання, методи диференціального перетворення у напрямку побудови
математичних моделей тощо. Для всіх розроблених алгоритмів, а також імітаційного
моделювання була використана програма Matlab. Інформаційною базою досліджень
слугували наукові публікації вітчизняних і зарубіжних дослідників, закони України
та законодавчі документи державних установ України.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних
результатів полягає у наступних положеннях:
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1. Вперше розроблено метод оптимального розподілу ресурсів мультисервісної
макромережі при наданні послуг користувачам, який на відміну від відомих враховує
мінімальний обсяг ресурсів, задіяних під сервіс.
2. Вперше розроблено ймовірнісну адаптивну модель кодеку, що на відміну від
існуючих дозволяє спрогнозувати навантаження мережі, що буде використано
сервісом.
3.

Удосконалено

відомий

алгоритм

транскодування

й

споживання

процесорного часу, який на відміну від відомих враховує використання мінімального
обсягу ресурсів, необхідних для функціонування конкретного сервісу.
4. Вперше розроблено методику проведення повного обліку процесорного часу,
нормативних значень за якістю послуги, яка на відміну від відомих дозволяє отримати
значення про завантаження ресурсів конкретним користувачем під час зайнятості
його в мережі.
5. Удосконалено відомий алгоритм динамічного переконфігурування мережі,
який на відміну від існуючих дозволяє визначити затрачений об’єм ресурсів, що
використовується для забезпечення заданої надійності.
6. Вперше запропоновано складові елементи площини управління та їх
функціональні моделі, вхідні та вихідні параметри, які на відміну від існуючих
дозволять розробити систему збору й обліку інформації з мережевих рівнів
мультисервісної макромережі в реальному часі.
7. Вперше розроблено методику розрахунку варіацій часу затримки пакетів в
мультисервісній макромережі при наданні послуг користувачам, яка на відміну від
існуючих надає можливість здійснити вибір оптимального значення ваги черги, що
призведе до мінімізації джитеру на черзі при обробці пакетів в мультисервісній
макромережі.
8. Виконано задачу оцінювання ефективності методики розрахунку варіацій
часу затримки пакетів в мережі, яка на відміну від відомих враховує особливості
управління оптимального розподілу ресурсів мультисервісної макромережі при
наданні послуг користувачам.
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Отриманий метод, методики, моделі у поєднанні з алгоритмами їх застосування
формують

Методологію

управління

розподілом

ресурсів

мультисервісної

макромережі при наданні послуг користувачам, що визначено предметом
дисертаційного дослідження.
Вірогідність

отриманих

результатів

досягається

завдяки

коректному

використанню методів досліджень та математичного апарату. Адекватність обраних
моделей підтверджується узгодженістю аналітичних досліджень, імітаційного
моделювання та експериментальних перевірок, а відповідність
Практична реалізація і впровадження результатів роботи.
1. Модель адаптивного мультишвидкісного кодеку, що являє собою систему
станів, в яких може знаходитися кодек, дозволяє оцінити у реальному часі
ймовірність навантаження на мережу в залежності від зміни інтенсивностей переходу
між станами. Результатом є отримання ймовірнісної картини переходу між станами
кодеку для конкретного користувача.
2. Методика з визначення оптимального значення використання ресурсу для
роботи кодеку (задаючи параметри функціонування системи у вигляді вимог до
сервісу, а саме час затримки та ймовірність втрат пакетів) дозволяє отримати
оптимальне значення завантаження ресурсу. А для користувача можливе отримання
заданої якості сервісу за мінімально доступною вартістю.
3. Реалізація транскодеру, що використовує мінімальний обсяг ресурсів
необхідних для функціонування конкретного сервісу з моделлю розрахунку
оптимального завантаження мережі дозволяє на відміну від системи зв'язку, що
побудована за принципом виділення заздалегідь фіксованого обсягу процесорного
часу здійснити оптимальний розподіл мережевих ресурсів.
Для збільшення ймовірності достовірної передачі, яка є зворотною функцією
величини втрат, необхідно збільшити продуктивність системи. Наприклад, виділення
продуктивності, що витрачається для черги, відбувається фіксовано є не
оптимальною і, при використанні кодеку, що працює на швидкості 4,75 кбіт/с,
користувач буде платити стільки ж скільки і користувач, що працює на кодеку 12,2
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кбіт/с. При цьому якість мовлення при роботі на кодеку 4,75 кбіт/с буде гірше, ніж на
кодеку 12,2 кбіт/с.
4. Методика проведення повного обліку процесорного часу, нормативних
значень за якістю послуги дозволяє отримати значення про завантаження ресурсів
конкретним користувачем під час зайнятості його в мережі.
При

встановленні

вартості

для

використання

конкретного

сервісу,

інтенсивність обробки (завантаження процесора) не повинна перевищувати певні
значення. Тому основним завданням "Органу регулювання" є прийняття даних
технічних показників, таких як ймовірність простою і час затримки, в відповідні
нормативні документи, щоб дозволити розраховувати вартість сервісу незалежно від
організації (оператор сервісу або провайдер), системи черг, що реалізуються на БС.
Використовуючи

більш

раціональні

методи

управління

розподілом

продуктивності, можна домогтися, з одного боку, виконання вимог, а з іншого боку залишити вартість за ресурс на прийнятному рівні для користувача.
5. Алгоритм динамічного переконфігурування мережі на рівні ядра дозволяє
визначити затрачений об’єм ресурсів, необхідний для забезпечення заданої
надійності.
Основною проблемою є те, що існують вимоги на час відновлення лінії зв’язку,
які становлять 50мс. Забезпечити даний час відновлення маршрутизатори рівня ядра
не можуть, оскільки час збіжності (перерозрахунок усіх маршрутів) складає не менше
1,5 – 2 хвилини, що, в свою чергу, призводить до великої втрати даних. Тому
організація захисного переключення здійснюється на фізичному рівні, а логічна
архітектура ядра повинна бути організована так, щоб зміни при надходженні даних
не призвели до змін маршрутів (перерозрахунок маршрутів).
6.

Розроблено

метод

оцінки

ефективності

алгоритму

динамічного

переконфігурування мережі. Інтегроване рішення передбачає формування чіткого
плану побудови маршрутів, які динамічно змінюються зі заздалегідь складеним
сценарієм й можливістю вироблення управляючих рішень на основі таблиць
маршрутизації. Основою побудови логічного маршруту є алгоритми функціонування
маршрутизаторів.
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Для виміру якісних характеристик може служити система параметрів, яка має
всебічно характеризувати розроблений алгоритм динамічного переконфігурування
мережі. Наявність обґрунтованих параметрів є передумовою наступного дослідження
факторів й умов, що визначають ці параметри та дозволяють знайти практичнi
підходи для ефективного застосування алгоритму в цілому та по його частинах.
Використання розробленого алгоритму динамічної переконфігурації мережі,
що є модифікованим алгоритмом Дейкстри, дозволить на 25% збільшити надійність
та живучість мережі при виникненні аварійних ситуацій під час надання послуг.
7. Розроблено методику розрахунку варіацій часу затримки пакетів в мережі,
яка надає можливість здійснити вибір оптимального значення ваги черги, що
призведе до мінімізації джитеру на черзі при обробці пакетів в мультисервісній
макромережі. А також виконано задачу оцінювання ефективності методики
розрахунку варіацій часу затримки пакетів в мережі, що передбачає два етапи: а)
створення єдиної бальної системи пріоритетів експертів; б) одержання в цій шкалі
кількісних оцінок показників функціонування порівнюваних варіантів.
8. Запропоновані складові елементи площини управління та їх функціональні
моделі, вхідні та вихідні параметри, а саме визначені блоки: Ймовірнісна модель
користувача даних – БІМКД; Блок управління транскодером – БУТ; Блок управління
інтенсивностями – БУІ; Блок управління ресурсами маршрутизатору- БУРМ; Блок
управління надійністю і живучістю – БУНіЖ; дозволили розробити модель системи
управління розподілом ресурсів на основі збору й обліку інформації з мережевих
рівнів мультисервісної макромережі.
Використання системи управління розподілом ресурсів мультисервісної
макромережі дозволить оптимізувати за вартістю та ефективністю використання
смуги пропускання на 15%, завдяки зменшенню ймовірності втрат пакетів при
застосуванні операції рефреймування (розділ 2 даної дисертаційної роботи).
Основні результати роботи реалізовані у ПрАТ “Укртелеком” та під час
науково-технічної

та

інноваційної

телекомунікацій у 2016 - 2017 роках.

діяльності

Державного

університету
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота – це підсумок самостійно
виконаних досліджень. Усі положення, які виносяться на захист, отримано автором
особисто. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, для дисертації взято ті
ідеї та положення, які одноосібно розроблені автором-здобувачем. Матеріали
досліджень опубліковано у 33 друкованих працях.
В роботах, що написані в співавторстві особистий внесок здобувача полягає у:
[1] застосуванні моделі мережевого пристрою для аналізу схем синхронізації; [2]
проведенні аналізу схем вимірювання якості сервісів, що надаються користувачам;
[3] визначенні методів забезпечення синхронізацією базових станцій від різних
ієрархічних рівнів мережі з комутацією пакетів; [7] дослідженні принципу
розповсюдження опорних сигналів синхронізації в IP-мережах; [12] визначенні
параметрів синхронізації в мультисервісних мережах з транспортною технологією
IP/MPLS;

[15]

запропонуванні

чотирьохрівневої

системи

управління

мультисервісною макромережею; [16] дослідженні загальносвітових показників
впровадження та використання мобільних технологій.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати
дисертації, практичні висновки і рекомендації, які одержані в ході роботи, апробовані
та

оприлюднені

в

ході:

телекоммуникационные

22-ої

міжнародної

конференції

"СВЧ-техника и

технологии”, Партеніт, Україна 2012; VІІІ міжнародної

науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» /
СОМINFО'2012”, Київ, Україна, 2012; ІХ наукової конференції «Сучасні тенденції
розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті», Київ, Україна, 2012; 23-ої
міжнародної конференції "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии",
Форос, Україна 2013; ІV міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми
інформатизації» Київ, Україна, 2015; міжнародної науково-технічна конференції
“Сучасні інформаційно-комунікаційні технології” Київ, Україна, 2015; регіонального
семінару МСЕ для стран СНД та Грузії “Тенденции развития конвергентных сетей:
потс-NGN, 4G и 5G”, Київ, Україна, 2016; регіональної конференції МСЕ
“Перспективы предоставления услуг на основе сетей пост-NGN, 4G и 5G.
Организационные и технические решения по их построению и защите”, Київ,
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Україна, 2017, а також на семінарах та розширеному засіданні кафедри
телекомунікаційних технологій Державного університету телекомунікацій.
Публікації результатів роботи і рівень новизни. Основні результати
дисертаційного дослідження опубліковані після захисту кандидатської дисертації в
33 наукових працях, серед них 10 одноосібних. Всього опубліковано в наукових
фахових виданнях України 20 статей, з яких 2 у фахових виданнях віднесенних до
науково-метричних баз даних. Зроблено 11 доповідей на наукових конференціях та
семінарах.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків, що містять основні
результати. Загальний обсяг дисертації – 417 сторінок. Робота містить 107 рисунків,
20 таблиць та 12 додатків. Бібліографічний список містить 207 найменувань.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ Й ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ
НАВАНТАЖЕННЯ НА ОПЕРАТОРА СЕРВІСІВ
Метою даного розділу є аналіз тенденцій зміни навантаження на оператора
сервісів. Проведено обзор “класичних” сервісів мультисервісної макромережі, а
також розглянуто перехід до сервісів віртуалізації. Проаналізовано існуючі тарифи
оператора сервісів як “класичних”, так, і сервісів віртуалізації. А також в даному
роздiлi уточнена i сформульована науково-прикладна проблема дослiдження яка
полягає у необхiдностi розробки Методологiї, як об’єднання за метою, сукупнiстю
методiв, методик, моделей і алгоритмiв, а також їх застосування задля надання
можливості ефективного управління розподілом ресурсів мультисервісної
макромережі на основі запровадження системи збору й обліку інформації з
мережевих рівнів в реальному часі.
Огляд існуючих нормативних документів та публікацій щодо існуючих
концепцій використання мережевих ресурсів та управління ними, а також
систематизація

матеріалу

дозволяє

сформулювати

напрямок

подальших

досліджень.
1.1 Сервіси мультисервісної макромережі
1.1.1 Аналіз “класичних” сервісів
1.1.1.1 Передача голосу по мобільних мережах
Друге покоління мобільного зв'язку 2G було запущено в комерційну
експлуатацію за стандартом GSM (Global System for Mobile Communications) в
Фінляндії компанією Radiolinja (зараз є частиною Elisa Oyj) в 1991. Трьома
основними перевагами мереж 2G в порівнянні з попередниками було те, що телефонні
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розмови були зашифровані за допомогою цифрового шифрування; система 2G була
значно ефективнішою; представила послуги передачі даних, починаючи з текстових
повідомлень СМС [36].
Технологія 2G дозволила різним мобільних мереж надавати послуги, такі, як
текстові

повідомлення,

повідомлення

із

зображеннями

і

ММС

(Multimedia Messaging Service - мультимедійні повідомлення). Технологія 2G досить
безпечна як для відправника, так і для одержувача. Всі текстові повідомлення
зашифровані в цифровий вигляд. Це цифрове шифрування передає дані таким чином,
що тільки той приймач, яким вони призначені, може отримати їх і прочитати.
Після того, як технологія 2G була запущена, попередня технологія була названа
1G. У той час як радіосигнали мережі 1G є аналоговими, радіосигнали в мережах 2G
є цифровими [1]. Обидві системи використовують цифрові сигнали для підключення
до базової станції стільникового зв'язку (які прослуховують телефони) до іншої
частини телефонної системи. Технологія 2G була замінена на нові технології, такі, як
2.5G, 2.75G; однак, мережа 2G досі використовується в багатьох частинах
світу.Технологія 2G може бути розділена на TDMA (Time Division Multiple Access) основана на часовому розподілі каналів и CDMA (Code Division Multiple Access) основана на кодовому розподілі каналів в залежності від типу мультиплексування, що
використовується.
Використання цифрових сигналів між гарнітурами і базовими станціями (БС)
мобільного зв'язку збільшує пропускну здатність системи в двох ключових напрямах:
• цифрові голосові дані можуть бути стиснуті і мультиплексовані набагато
більш ефективно, ніж аналогові кодування голосу за рахунок використання різних
кодеків, що дозволяє передавати більшу кількість дзвінків в одній смузі радіочастот;
• цифрові системи були розроблені, щоб мобільні телефони мали менше
радіовипромінювання. Це означає, що осередки (площі землі) повинні бути менше,
отже, більше осередків будуть розміщені в тому ж обсязі простору. Це стало
можливим завдяки базових станцій мобільного зв'язку і тому, що відповідне
обладнання стало дешевше.
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Недоліки. У менш густонаселених районах, слабкий цифровий сигнал,
посланий мобільним телефоном може бути недостатнім, щоб досягти БС мобільного
зв'язку. Як правило, ця проблема виникає в 2G-системах, заснованих на більш
високих частотах, але дана проблема майже не зачіпає 2G-системи на низьких
частотах. Національні установки сильно розрізняються між країнами, які диктують,
де 2G може бути розгорнутий [36].
Можна застосувати загальне правило: «Частота обернено пропорційна
довжині хвилі». Аналоговий сигнал має гладку криву, в той час як цифрова крива має
зубчасті ступені. Це може бути як перевагою, так і недоліком. У хороших умовах
цифровий сигнал буде звучати краще. У кілька гірших умовах аналоговий сигнал не
зміниться, в той час як в цифровому сигналі з'являться спотворення. При поганих
умовах цифровий сигнал вийде з ладу, дзвінки не будуть доходити або будуть
нерозбірливі, в той час як аналоговий повільно погіршується, дозволяє утримувати
зв'язок довше і, по крайней мере, передає деякі аудіо файли так, що їх можна
розібрати.
Переваги. Так як цифрова телефонія повинна бути вільною від статичних і
фонових шумів, стиснення з втратами, яке використовується для досягнення цієї
мети, знижує якість зв'язку, а це значить, що діапазон переданого звуку знижується.
Говорячи по цифровому телефону, користувач чує меншу тональність голосу.
Мережа 2G була побудована, в основному, для голосових послуг і повільної
передачі даних (технологія CSD - Circuit Switched Data). Швидкість передачі даних до 19,5 кбіт / с [1, 36].
«Друге з половиною покоління». Абревіатура 2.5G використовується для опису
систем 2G, в яких реалізовувалися домени з комутацією пакетів на додаток до доменів
з комутацією каналів. Це не обов'язково забезпечує більш швидке виконання послуг,
оскільки зв'язування тимчасових інтервалів використовується також для послуг
передачі даних з комутацією каналів. Першим великим кроком в еволюції GSM до 3G
було введення General Packet Radio Service (GPRS).
Мережі CDMA2000 аналогічно розвивалися за рахунок впровадження 1xRTT.
Поєднання цих можливостей і стало відомо як 2.5G. GPRS може забезпечити
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швидкість передачі даних від 56 кбіт / с до 115 кбіт / с. Він може бути використаний
для таких послуг, як доступ до WAP - Wireless Application Protocol (бездротовому
протоколу передачі даних), MMS, а також для інтернет-послуг зв'язку, таких як
електронна пошта і World Wide Web Access [49].
Як правило, в мережах GPRS плата стягується за мегабайт переданого трафіку,
в той час як у випадку традиційної мережі з комутацією каналів плата стягується за
хвилину з'єднання, не залежно від того, скільки трафіку користувач використовує.
1xRTT підтримує двонаправлені (вгору і вниз) пікові передачі даних до 153,6 кбіт / с,
забезпечуючи середню пропускну здатність 80-100 кбіт / с в комерційних мережах.
Вона також може бути використана для WAP, MMS та СМС або як і для доступу в
Інтернет [36].
Згодом GPR мережі перетворилися на мережі EDGE (Enhanced Data rates for
GSM Evolution) з введенням 8psk кодувань. Технологія EDGE є сумісною цифровою
мобільною технологією, яка дозволяє поліпшити швидкість передачі даних, будучи
розширенням поверх GSM. Технологія EDGE була введена в мережах GSM з 2003
року - спочатку фірмою Cingular (нині AT&T) в США. Технологія EDGE
стандартизована в стандарті 3GPP як частина сімейства GSM. І це оновлення
забезпечує потенційно триразове збільшення потужності мереж GSM/GPRS.
Швидкість передачі даних - до 474 кбит/с [43].
1.1.1.2 Сервіс VoIP через мобільну мережу оператора сервісів
Mobile VoIP (mVoIP), мобільна IP-телефонія - додаток сервісу VoIP, що
використовується на мобільних пристроях, таких, як смартфони, комунікатори, КПК
або звичайні мобільні телефони, здатні взаємодіяти з IP-мережами [54].
Основні можливості мобільної IP-телефонії - передача текстових повідомлень,
груповий чат, голосове та відеоспілкування, конференції [54, 55].
В якості транспортної мережі сервісів mobile Voip завжди використовується
бездротовий інтернет за допомогою Wi-Fi, EDGE або 3G, LTE (4G). В основі сервісів
і додатків для мобільної IP-телефонії, найчастіше лежать такі відкриті протоколи як
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XMPP / Jingle, SIP та RTP / RTCP, що працюють над основним протоколом в мережі
Інтернет.
З поширенням мобільних пристроїв, послуги Mobile VoIP стають все більш і
більш популярними, поширеними. Приклади відомих сервісів мобільної IP-телефонії:
Skype, Windows Live Messenger (MSN Messenger), Viber, ICQ, ooVoo, Fring, SIPNET
(див. Sippoint mini і NetCall), LINE, Google Talk, YouMagic (сервіс ВАТ МТТ), Zmobile (сервіс оператора ЗебраТелеком).
Основні причини популярності - більш дешевий (в порівнянні з послугами
компаній - мобільних операторів) або навіть повністю безкоштовний зв'язок,
доступний по всьому світу, де є доступ в Інтернет. З огляду на пряму конкуренцію
для своєї діяльності оператори телефонного зв'язку нерідко намагаються блокувати
можливість використання сервісів мобільної IP-телефонії (див. Приклад спроби
заборони Skype), або вплинути на якість їх роботи в своїх мережах, забороняючи або
обмежуючи протоколи SIP і RTP. Інші оператори, навпаки розвивають послуги mobile
VoIP (див. Приклади ЗАТ МТТ і ЗебраТелеком вище). Для компаній, що бажають
організувати послуги мобільної IP-телефонії для своїх користувачів і клієнтів, існує
досить відоме рішення РТУ і РТУ клієнт.
Поєднання послуг і технологій передачі текстових повідомлень, голосових і
відео-дзвінків в одному клієнтському додатку отримали назву "уніфіковані
комунікації" (англ. Unified communications, UC).
Більшість розробників прагнуть зробити програмні клієнти для своїх сервісів
Mobile VoIP кроссплатформенними, в результаті чого розробляються версії додатків
для популярних платформ Apple iOS (iPhone / iPad), Android [54]. Трохи менш
поширені версії додатків для BlackBerry, Windows Phone, Bada, Symbian. У той же
час, існують варіанти програмних клієнтів для настільних ПК. Крім офіційних
програмних клієнтів існує маса інших, як платних пропрієтарних, так і безкоштовних,
в т.ч. з відкритим вихідним кодом, які підтримують відкриті мережеві протоколи IPтелефонії, такі як SIP і RTP / RTCP. Серед них - 3CX Phone, Linphone, Jitsi і безліч
інших.
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Додатки для VoIP (софтфони) використовуються для проведення по мережах,
заснованих на протоколі IP, розмов, подібних телефонним. Для житлового сектора
VoIP-сервіси часто дешевші, ніж звичайна ТМЗК, і знімають географічні обмеження
на телефонні номери (наприклад, можна мати номер з Нью-Йоркської ТМЗК,
перебуваючи в Токіо).
Для корпоративного або ділового ринків VoIP дозволяє підприємству
підтримувати єдину мережу (IP-мережу) замість окремих мереж для голосу і даних,
даючи одночасно більш сучасні (просунуті) і гнучкі можливості кінцевому
користувачеві [54-56].
Програмні телефони - це клієнтські програми для передачі і прийому голосових
і відеоданих через IP-мережу зі стандартним набором функцій, притаманних
більшості «оригінальних» телефонів. Зазвичай дозволяють інтегрувати себе в IPтелефони і використовувати з USB-телефонами замість того, щоб використовувати
мікрофон і динаміки комп'ютера (або гарнітуру). Більшість програмних телефонних
клієнтських додатків засновані на відкритому протоколі SIP з підтримкою
різноманітних кодеків [57]. Skype використовує закритий протокол. До багатьох
«чатів» програми тепер також вбудоваий голосовий та відеозв'язок.
Інші програмні VoIP-додатки [57] включають в себе сервери для конференцій,
системи внутрішнього зв'язку, віртуальні FXO і адаптовані телефонні додатки, що
підтримують одночасно VoIP і ТМЗК, такі як системи IVR, сервери dial in dictation,
утримання дзвінка та записи розмов.
1.1.1.3 Сервіс IP-телефонія
Під IP-телефонією розуміється голосовий зв'язок, який здійснюється по
мережах передачі даних, зокрема по IP-мережах (IP - Internet Protocol). На
сьогоднішній день IP-телефонія все більше витісняє традиційні телефонні мережі за
рахунок легкості розгортання, низької вартості дзвінка, простоти конфігурації,
високої якості зв'язку та відносній безпеці з'єднання [21].
Принципи IP-телефонії [21].
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При здійсненні дзвінка голосовий сигнал перетворюється в стислий пакет
даних. Далі відбувається пересилання даних пакетів над мережами з комутацією
пакетів, зокрема, IP мереж. При досягненні пакетами одержувача, вони декодуються
в оригінальні голосові сигнали. Ці процеси можливі завдяки великій кількості
допоміжних протоколів, частина з яких буде розглянута далі.
В даному контексті, протокол передачі даних - певна мова, що дозволяє двом
абонентам зрозуміти один одного і забезпечити якісне пересилання даних між двома
пунктами.
IP-телефонія виявляється дешевшим рішенням як для оператора, так і для
абонента. Відбувається це завдяки тому, що:
 традиційні телефонні мережі мають надлишкову продуктивність, в той час,
як IP-телефонія використовує технологію стиснення голосових пакетів і
дозволяє повністю використовувати ємність телефонної лінії.
 на сьогоднішній момент доступ до глобальної мережі є у всіх бажаючих, що
дозволяє скоротити витрати на підключення або зовсім виключити їх.
 дзвінки в локальній мережі можуть використовувати внутрішній сервер і
відбуватися без участі зовнішньої АТС.
IP-телефонія дозволяє поліпшити якість зв'язку. Досягається це, знову ж
таки,завдяки трьом основним факторам:
 телефонні сервери постійно удосконалюються і алгоритми їх роботи стають
більш стійкими до затримок або інших проблем IP-мереж.
 в приватних мережах їх власники мають повний контроль над ситуацією і
можуть змінювати такі параметри, як ширина смуги пропускання, кількість
абонентів на одній лінії, і, як наслідок, величину затримки.
 мережі з комутацією пакетів розвиваються, і щорічно вводяться нові
протоколи і технології, що дозволяють поліпшити якість зв'язку (наприклад,
протокол резервування смуги пропускання RSVP).
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Завдяки IP-телефонії [5] дуже елегантно вирішується проблема зайнятої лінії, так
як переадресація, або переведення в режим очікування можуть бути здійснені
кількома командами в файлі конфігурації на АТС.
У контексті IP-телефонії [5, 11, 12] відзначимо Voice VLAN, що

широко

застосовується для ізоляції голосового трафіку, що генерується IP-телефонами, від
інших даних. Його використання доцільно з двох причин:
1.

Безпека. Створення окремої голосової VLAN зменшує ймовірність
перехоплення і аналізу голосових пакетів.

2.

Підвищення якості передачі. Механізм VLAN дозволяє задати
підвищений пріоритет голосовим пакетам, і, як наслідок, поліпшити
якість зв'язку.

На сьогоднішній момент існують спеціальні VoIP-шлюзи (Voice Over IP
Gateway) [12], що забезпечують підключення звичайних аналогових телефонів до IPмережі. Як правило, вони мають вбудований маршрутизатор, що дозволяє вести облік
трафіку, авторизувати користувачів, автоматично роздавати IP-адреси, керувати
смугою пропускання.
Серед стандартних функцій VoIP-шлюзів [11, 12, 44]:


Функції безпеки (створення списків доступа, авторизація);



Підтримка факсимільного зв’язку;



Підтримка голосової пошти;



Підтримка протоколів H.323, SIP (Session Initiation Protocol).

Питання якості обслуговування в IP-телефонії (Quality of Service — QoS).
У мережах на основі стека TCP / IP висока якість обслуговування трафіку,
чутливого до затримок передачі не забезпечується за замовчуванням. При
використанні протоколу TCP є гарантія достовірної доставки інформації, але її
перенесення може здійснюватися з непередбачуваними затримками. Для UDP
характерна мінімізація затримок, але гарантія вірної доставки пакета відсутня. У той
же час добротність мовного трафіку сильно залежить від якості передачі, і в мережі,
де не реалізовані механізми, що гарантують відповідну якість, реалізація IP-телефонії
може бути не задовільною вимогам користувачів.
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Основними показниками якості обслуговування є пропускна здатність мережі і
затримка передачі. Затримка при цьому визначається як проміжок часу, що пройшов
з моменту відправки пакета, до моменту його прийому.
Для поліпшення якості зв'язку використовуються наступні механізми:
1. Перемаршрутизація. При перевантаженні одного з каналів зв'язку дозволяє
здійснити доставку за допомогою резервних маршрутів.
2. Резервування ресурсів каналу зв'язку на час з'єднання.
3. Приорітизація трафіку. Дає можливість позначати пакети відповідно до рівня їх
важливості і здійснювати обслуговування на основі міток.
Розрізняють два основних типи затримок:
• затримка при кодуванні інформації в голосових шлюзах або термінальному
обладнанні.
• затримка, яку вносить мережа передачі.
На рис. 1.1 показано джерела затримки в IP-телефонії [11].

Рис.1.1 Джерела затримки в IP-телефонії
Рішення для розгортання телефонної мережі
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1. Asterisk - програмна АТС, здатна комутувати як VoIP виклики, так і виклики,
які здійснюються між IP-телефонами і традиційною телефонною мережею загального
користування.
Підтримувані

протоколи:

IAX,

SIP,

H.323,

Skinny,

UNIStim.

Підтримка кодеків: G.711 (ulaw і alaw), G.722, G.723, G.729, GSM, iLBC, LPC-10,
Speex.
Asterisk - відкрите програмне забезпечення, що динамічно розвивається, яке
може бути встановлено без ліцензування. Це робить дану програмну АТС
привабливою для малого і середнього бізнесу. Кількість абонентів в мережі може
досягати 2000 і обмежена тільки потужністю сервера. Перевага Asterisk [14] можливість гнучкого налаштування. Весь необхідний функціонал або вже
реалізований, або може бути дописаний самостійно без істотних тимчасових і
грошових витрат. Цьому сприяє принцип: одна задача - один програмний модуль. У
порівнянні з рішеннями від таких вендорів, як Cisco або Avaya, Asterisk привабливий
ще й вартістю розгортання [14].
2. Cisco Unified Communication Manager (CallManager) призначений скоріше для
великих мереж, що включають до 30000 абонентів. Даний програмно-апаратний
комплекс забезпечує надійність роботи і дозволяє конфігурувати безліч параметрів,
таких як переадресація дзвінків або голосове меню. Існує і "полегшена" express версія,
призначена швидше для невеликих офісів.
Переваги Cisco CallManager: в першу чергу слід відзначити знамениту технічну
підтримку корпорації Cisco. При відповідному рівні контракту на обслуговування,
будь-яка проблема, починаючи з питань по налаштуванню і закінчуючи обладнанням,
що вийшло з ладу, буде вирішена практично миттєво.
3. Avaya IP Office система може стати непоганим вибором для середнього
розміру телефонної мережі. Кількість абонентів тут обмежена не лише потужністю
сервера, але і кількістю придбаних ліцензій. Ліцензувати необхідно практично все плати розширення, використовувані додатки і т.д., що може принести певні
незручності. Конфігурація може здійснюватися через ряд програм, але найбільш
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популярна і проста в обігу - Avaya IP Office Manager. Можливо управління через
консоль за допомогою Avaya Terminal Emulator.
1.1.1.4 Сервіс IPTV
IPTV (Internet Protocol Television) - це цифрове інтерактивне телебачення
нового покоління з можливістю перегляду телевізійних програм на різних пристроях,
що підключаються до мережі Internet [38].
IPTV

є

системою

доставки

цифрового

телебачення

споживачам

-

передплатникам даного сервісу. IPTV спирається на протокол IP і широкосмугові
з'єднання і дуже часто ця послуга надається паралельно з доступом до Інтернету.
IPTV можна описати як систему, яка поставляє послуги цифрового телебачення
передплатникам за допомогою широкосмугового з'єднання на базі IP-протоколу.
Основна функція IPTV - доставка цифрового широкомовного телебачення і
відео за запитом (VoD). За допомогою IPTV оператори можуть запропонувати
споживачеві «потрійну гру» - відео, голос і дані. Загальну структура IPTV наведено
на рис. 1.2.
IPTV - не те ж саме, що звичайна широкомовна доставка телевізійних програм
через Інтернет, воно існує цілком самостійно. Воно схоже на нинішнє абонентське
кабельне телебачення, з тією різницею, що мовлення ведеться по безпечним IPканалам. Більш того, потрібно також пам'ятати, що IPTV помітно відрізняється і від
інтернет-відео. IPTV є більш розвиненою технологією, вона є дружньою до
користувача і кооперуються з технологіями високошвидкісного доступу сімейства
DSL, такими як ADSL2, ADSL2 + і VDSL.
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Рис.1.2 Загальна архітектура системи IPTV
Функциональні компоненти, що складають архітектуру IPTV [38]:
Content Sources. Сюди надходить відеоконтент від продюсерів і з інших джерел.
Згодом він кодується і зберігається в базі даних для надання послуги «відео за
запитом» (Video-on-Demand - VoD).
Service Nodes. Цей компонент отримує відеопотоки в різних форматах. Потім
вони переформатуються та інкапсулюються для передачі з необхідним рівнем QoS в
глобальну мережу. Що стосується управління, то сервісні вузли обмінюються
інформацією з обладнанням замовника (CPE).
Wide-Area Distribution Networks. Ця глобальна мережа виконує функції
розподілу і забезпечення QoS. Вона також підтримує багатоадресну передачу
(multicasting), необхідну для надійного і своєчасного розподілу потоків IPTV-даних
від сервісних вузлів до обладнання замовника.
Customer

Access

Links.

Канали

доступу

повинні

будуватися

на

високошвидкісних технологіях DSL, таких як ADSL2 + і VDSL. З їх допомогою
доставка контенту замовнику може бути виконана через існуючий абонентський
шлейф і обладнання абонентської лінії. Оператори можуть також використовувати
комбінацію технологій «кабель до тротуару» (FTTC) і DSL для доставки телепрограм.
Можна також реалізувати прямий доступ «кабель до будинку» (FTTH).
Customer Premises Equipment (CPE). Устаткування замовника встановлюється
в його будинку. Воно забезпечує термінування широкосмугової мережі (B-NT). CPE
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може включати і інші вбудовані функції - шлюз-маршрутизатор, підтримка
домашньої мережі, абонентської телевізійної приставки та ін.
IPTV Client. Цей компонент термінує IPTV-трафік на стороні замовника. Їм
може слугувати тільки пристрій, який виконує функціональну обробку, наприклад
телевізійна приставка.
IPTV [38] відноситься до класу закритих приватних систем телевізійного
мовлення. Воно багато в чому подібно існуючим сьогодні системам кабельного
телебачення і відрізняється від них тим, що телевізійні програми доставляються
абонентам по безпечним IP-каналам. Це дозволяє значно поліпшити керування
доставкою контента.
Ще одна перевага IPTV - багатоадресна доставка. З її допомогою оператор може
заощадити на смузі пропускання як в ядрі мережі, так і в каналах доступу. Коли один
і той же канал дивляться кілька користувачів домашньої мережі, оператору досить
доставити лише один відеопотік. Правда, в цьому випадку домашня мережа повинна
мати технологічну можливість розподіляти відеопотік.
Додатки та сервіси IPTV [38]:
Цифрове широмовне телебачення. Потенційно IPTV забезпечує різні
високоякісні сервіси, причому їх асортимент значно ширше, ніж пропонований
операторами традиційного широкомовного, кабельного і супутникового телебачення
в минулому. До того ж IPTV може запропонувати більш різноманітний контент і
більше число каналів. Це дозволяє доставляти передплатникам контент незалежно від
того, чи є вони членами спеціалізованих груп або розсіяні по демографічним
співтовариствам.
Відео за запитом. Нагадаємо, що VoD - це сервіс, що забезпечує
передплатникам доставку телевізійних програм за запитом. Користувачі можуть
інтерактивно відсилати запит і отримувати телевізійні канали. Телеконтент
надходить зі сховищ, де він був попередньо збережений.
«Телебачення

в

будь-якому

місці»

(Anywhere

Television

Service)

застосовується IP-відеотехніка. Коли такий пристрій підключається до каналу даних
вперше, він посилає запит для отримання тимчасової IP-адреси з мережі даних, а після
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підключення до Інтернету використовує її для реєстрації у оператора послуги. Сенс
цієї функції в тому, що оператор завжди знає поточну IP-адресу, яка присвоюється до
телеприставки щоразу, коли вона встановлює з'єднання з Інтернетом. Завдяки цьому
IP-телевізори можуть працювати від будь-якої точки, що надає широкосмуговий
доступ до Інтернету.
Глобальні телевізійні канали (Global Television Channels), як випливає з назви,
забезпечують мовлення по всьому світу. IP-канали телебачення забезпечуються
Інтернетом і при наявності широкосмугового доступу можуть переглядатися в будьякій точці земної кулі. Системи IP-телебачення [47] здатні надати відеосервіс в зонах,
які не підпадають під обмеження локального регулювання, що робить їх досить
конкурентоспроможними.
Персональними медіаканалами (Personal Media Channels – PMC) називають
комунікаційний сервіс, що є дружнім по відношенню до передплатника. Він дозволяє
вибирати і отримувати медіаконтент - відео або музику - з різних джерел. PMC
можуть бути використані для доставки змішаних мультимедійних файлів, таких як
цифрові зображення і відео, друзям і родичам. В даному випадку абонент IPTV може
приєднатися до PMC, а потім направити туди медіаконтент, забезпечивши таким
чином доступ до фотографій і відео. Це виконується за допомогою IP-телебачення
[38].
1.1.1.5 Передача відео за запитом VoD по мобільних мережах
Відео за запитом (VoD, Video on demand) – це послуга мережі, що надає
абонентам можливість переглядати бажані відеоролики (фільми, відеокліпи,
телепрограми, новинні випуски тощо) в будь-який час [51]. При цьому сам відеофайл
завантажується на пристрій користувача. Абонент може починати перегляд файлу з
будь-якого моменту, прискорювати, уповільнювати перегляд, ставити на паузу, тобто
підтримувати так звані "trick modes" - "режими обману". VoD передбачає практично
той же функціонал, що і відеоплеєри за тим лише винятком, що для перегляду будьякого відеофайлу не обов'язково мати носій із записом (диск, відеокасета), а досить
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мати високошвидкісне з'єднання з сервером, яке реалізує дану послугу. Таким чином,
користувач послуги «Відео за запитом» не прив'язаний до сітки телевізійного
мовлення і може отримувати необхідні відеодані в момент, коли йому це потрібно.
Послуга Video on demand (рис.1.3) може бути реалізована на окремо, спеціально
побудованій для цієї послуги мережі, або бути розгорнута на базі вже наявної мережі
передачі даних. Головна вимога і в тому, і в іншому випадку - це мінімальна затримка
між запитом певного відеоролика і початком його перегляду з можливістю "trick
modes". Для досягнення таких властивостей з'єднання до абонента має бути достатньо
широкосмуговим (від 1 Мбіт / сек і вище) [50, 51].

Рис.1.3 Принципи реализації послуги Video on demand
Існує два основних способи реалізації послуги Video on demand. Перший з них
заснований на тому, що відеофайл спочатку завантажується на кінцеве обладнання
користувача і записується в ньому. Після закінчення завантаження користувач
отримує весь функціонал VoD. При цьому в абонентському обладнанні має бути
пристрій, що запам'ятовує досить великий обсяг. Для другого способу не обов'язково
завантажувати весь файл повністю. Обробка запитів користувачів, в даному випадку,
відбувається на сервері, а до абонента вже передається результат цієї обробки. Цей
варіант вимагає високої продуктивності від сервера та абонентського обладнання.
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Перший варіант реалізації послуги «Відео за запитом» кращий для великих мереж, а
другий - для локальних.
Спочатку послуга VoD [51] була націлена виключно на дротові з'єднання до
абонента. Однак, останнім часом з появою мереж стільникового зв'язку 3G і 4G, які
надають можливість високошвидкісної передачі даних послуга «Відео за запитом»
знайшла своє застосування і в стільникових системах зв'язку. Тепер абонент може сам
обирати не тільки час, а й місце перегляду відеофайлу.
За останні 4 роки середня тривалість перегляду відео на мобільних пристроях
виросла більш ніж на 200 годин на рік, збільшуючи загальний час перегляду ТБ і відео
на 1,5 години в тиждень. Активне зростання перегляду відео на мобільних пристроях
(+4 години в тиждень) відбувається на тлі зниження популярності традиційного
телебачення (-2,5 години на тиждень). На рис. 1.4 наведено частку загального часу
перегляду відео на фіксованих та мобільних пристроях

Рис1.4 Частка загального часу перегляду відео
на фіксованих та мобільних пристроях
Подібну тенденцію підтверджують і українські галузеві експерти, які взяли
участь в бліц-опитуванні «Українського Телеком-Фестивалю UATF», пов'язуючи це
в тому числі з появою зручних мобільних додатків і запуском 3G. На тлі активного
розвитку мобільного споживання відео, роль традиційного лінійного ТВ все ще
залишається суттєвою. Незважаючи на незначне зниження за останні 4 роки (-16%),
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сьогодні цим форматом користуються від 46% (молодше покоління) до 64% (старше
покоління). На українському ринку учасники бліц-опитування UATF відзначають
схожу картину - споживання ТБ за останні 10 років незначно знизилося (17-23%),
проте близько 50% відеовикористання припадає саме на цей формат.
Глобально загальний час перегляду контенту за запитом (онлайн серіали,
фільми та інші ТВ-програми) з 2010 р. збільшився на 50%. Особливо яскраво ця
тенденція виражена для коротких користувальницьких роликів (user-generated
content), обсяг споживання яких за аналогічний період зріс на 86%. Україна прямує за
глобальними тенденціями. Більш того, темпи зростання перегляду відеоконтенту на
YouTube в нашій країні перевищили загальносвітові: час перегляду щорічно
збільшується на 70%, в той час як в іншому світі цей показник дорівнює 50% [47].
Згідно Ericsson ConsumerLab TV & Media, споживчі витрати на VoD-послуги
[50] за останні 4 роки збільшилися більш ніж на 60%. В Україні, згідно з експертними
оцінками, щомісяця користувачі готові платити від 35 до 100 грн. за споживання
платного ТБ і відеоконтенту за запитом. Що стосується моделі оплати, на нашому
ринку найбільш популярною залишається рекламна модель, а також пропозиції
комплексного продукту «лінійне ТВ + VoD».
1.1.1.6 Передача потокового відео за запитом VideoStream по мобільних мережах
VideoStream технологія істотно підвищує ефективність передачі потокового
відеосигналу в бездротових мережах, особливо в ситуаціях, коли пропускна здатність
мережі використовується на максимальному рівні.
Video Stream гарантує оптимальну передачу потокового відео по бездротовому
ефіру і робить це за допомогою трьох механізмів [50, 51]:
• перетворення багатоадресного multicast-потоку в окремі unicast-потоки. Це дає
можливість передавати відео на найвищих швидкостях і тільки тим клієнтам, які на
цей потік підписані;
• можливість виставляти пріоритети різним потокам відносно один одного;
• контроль резервації ресурсів постійно стежить за тим, чи є можливість
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підключити нових клієнтів до відеопотоку. Якщо радіоефір не завантажено,
такий клієнт підключиться. У зворотньому випадку його підключення може
нашкодити існуючим передплатникам відеокомпіляції, і такому клієнтові буде
відмовлено.
Технологія VideoStream [35] спочатку буде впроваджена на фірмових
контролерах і точках доступу Cisco [24], а потім компанія збирається ліцензувати
свою технологію і надавати стороннім виробникам клієнтських пристроїв.
Раніше для ефективної передачі широкомовного відеосигналу застосовувалися
різні прийоми з розділення одного сигналу на декілька окремих одноадресних
передач, однак таке перетворення виконувалося в мережевому контролері.
Технологія VideoStream перекладає роботу з розділення широкмовного сигналу з
контролера на точку доступу. В результаті WLAN-контролер Cisco отримує
відеопотік і передає його в режимі широкомовної передачі (multicast) до комутатора
локальної мережі і далі на точки доступу Cisco. Точки доступу перетворять сигнал в
набір одноадресних передач, виконуючи контроль стану пакетів, моніторинг
клієнтських пристроїв і реплікацію (повторну передачу) пакетів при необхідності.
Таким чином, відеосигнал передається не всім клієнтам відразу в надії, що вони
будуть його приймати, а тільки тим клієнтам, яким це дійсно потрібно.
Додатково до обробки відеосигналу на рівні точок доступу, розробники Cisco
VideoStream застосували стандарт контролю якості обслуговування 802.11e / Wireless
Multimedia (WMM) для передачі мультимедійних даних в бездротових мережах.
Контролер вказує необхідний рівень обслуговування для кожного відеопотоку і для
кожної точки доступу. Точки доступу самостійно призначають відеопотоки
конкретним апаратним чергам і мережевим маршрутам [24, 50].
Крім того, технологія VideoStream може працювати з відеопотоками, як з
інтернет-телефонією VoIP. При збільшенні кількості запитів VideoStream активізує
функцію під назвою Resource Reservation Control (контроль резервування ресурсів),
яка може блокувати черговий запит на прийом широкомовної передачі. При
відхиленні запиту клієнта надходить повідомлення «Відео недоступно», а для інших
клієнтів триває якісний прийом відеосигналу [35].
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адміністративного інтерфейсу для контролерів і точок доступу Cisco. Незалежні
випробування, проведені компанією Miercom, показали, що передача відеосигналу з
застосуванням технології VideoStream [35] дійсно виконується набагато ефективніше.
За деякими даними, для тестування використовувалися програми компанії Veriwave.
Так, втрати пакетів для п'яти відеопотоків стандартної роздільної здатності становили
8854 пакетів в хвилину. Для п'яти потоків високої чіткості аналогічний показник
склав 89 570 пакетів в хвилину. При включенні VideoStream втрати пакетів знизилися
практично до нуля в обох випадках. Затримки пакетів впали з 77,80 до 1,15 мілісекунд
для стандартної роздільної здатності з 76,49 до 2,46 мс для високої роздільної
здатності відеосигналу (для п'яти одночасних потоків). За заявою компанії Cisco,
технологія VideoStream в 30 разів знижує навантаження на кабельну мережу при
трансляції відео.
1.1.2 Переміщення до хмарних технологій та аналіз сервісів віртуалізації
Сьогодні багато компаній мають сильну компетенцію по розгортанню
віртуальних інфраструктур [57] і добре уявляють собі всі плюси і мінуси. Це було
стимулом до розгортання хмарних інфраструктур на основі технології віртуалізації. З
іншого боку ідеологія віртуального середовища простежується навіть в "хмарах",
побудованих без застосування існуючих на ринку рішень по віртуалізації. Але все ж
віртуалізація і хмарні технології не одне і те ж саме.
Віртуалізація – технологія, яка дозволяє одному користувачу отримувати
доступ до багатьох фізичних пристроїв [57]. Іншими словами віртуалізацію можна
уявити як єдину операційну систему, яка керує багатьма машинами. Основою
застосування віртуалізації є можливість запуску безлічі складних програмних
продуктів на одній фізичній машині, що неминуче веде до зниження серверного парку
компанії, підтримці більшої кількості користувачів на одному ПЗ, спрощення
доставки додатків і оптимізації роботи додатків [36].
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інфраструктуру і програмні засоби без прямої прив'язки до фізичних машин, при
цьому зменшуючи трудовитрати, серверні потужності і енергоспоживання в моменти
простою. Тим самим, якщо віртуалізація - це можливість одного фізичного сервера
бути безліччю обчислювальних середовищ (ОС), то хмарні обчислення це можливість
безлічі фізичних серверів являти собою єдину обчислювальну середу.
Пропонуючи високу гнучкість і масштабованість потужностей, віртуалізація
успішно підходить для задач хмарних обчислень. Тому більшість хмарних рішень в
своїй основі несуть технологію контейнерів - віртуальних машин. При цьому варто
все ж розуміти, що віртуалізація не є абсолютом в побудові хмари, але лише може
виступати як проста і стандартизована основа.
Якщо проводити аналогію з основним застосуванням технологій по
відношенню до споживача, то хмарні обчислення - це шлях для пропозиції безлічі
послуг клієнту, коли віртуалізація сама є лише однією з послуг [29, 30].
1.1.2.1 Хмарні рішення
Різноманіття виробників і постачальників хмарних обчислень серйозно
ускладнює уявлення про ринок. Оцінюючи прогнози щодо зростання і поточні
прибутки хмар простіше спиратися на топ 10 виробників, які охоплюють понад 4/5
ринку. Як же нам оцінювати гравців хмарного ринку [29], коли вимоги з боку
користувачів, великих компаній або партнера власника хмари дуже різняться?
За допомогою можна звернутися до аналітичних оглядів фахівців ІТ ринку.
Якщо навіть при першому погляді здається, що всі звіти містять суперечливі дані.
Цілісна картина стану справ на ринку хмарних послуг будується поки в основному на
експертних оцінках фахівців, а не клієнтів. Одним з компетентних ресурсів, який не
перший рік проводить аналіз постачальників хмарних технологій, є спільнота ІТ
фахівців Searchcloudcomputing.com. Даний ресурс публікує зведений звіт по десяти
найкращих технологій побудови "хмар" в світі. Останнє порівняння довелося на
середину 2011 року і виглядає так [29, 30]:
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1. Amazon's EC2 - другий рік займає лідируюче місце в списку. За поточний рік
компанія продовжила йти інноваційним шляхом, останнім впровадженням стала
зміна SLA, де додався преміум рівень підтримки, який перенаправляє ваш дзвінок
найближчого територіально фахівця підтримки для спрощення і прискорення
вирішення питань.
2. Verizon - телекомунікаційний гігант, який відпочатку мав власні дорогі для
клієнтів хмари, що сильно звужувало список клієнтів. З покупкою в 2011 році
компанії Terremark, Verizon придбав не тільки одного з найбільших хостинг
провайдерів в світі, але і базу найбільших клієнтів з уже впровадженими хмарами від
Terremark, що сильно підштовхнуло позиції компанії на ринку хмарних технологій.
3. IBM Cloud - до недавнього часу компанія мала успішне хмара тільки для
розробки і тестування програмного забезпечення, яке орієнтоване на середній і малий
бізнес. Але в середині 2011 року IBM запустила в тестову роботу повноцінне хмара з
послугами надання Инфраструктур IaaS, офіційний запуск намічений на 12 жовтня
2011 року.За минулий рік IBM заробила на хмарної технології 30 мільйонів доларів.
4. SalesForce.com - компанія успішно закріпилася в першій п'ятірці
постачальників "хмар", ця позиція лише зміцнилася з покупкою великого хмарного
вендора Heroku. Із застосуванням технологій Heroku, Salesforce доповнила пакет
пропонованих клієнтам хмарних послуг новою позицією у вигляді Платформа-якпослуга (PaaS).
5. CSC - найбільший IT інтегратор і провайдер послуг, надає послугу по
впровадженню компаніями приватних хмар під назвою BizCloud. Входить в тісне
партнерство з альянсом VCE, власне хмара побудовано на вирішенні V-Block
(VMware, Cisco і EMC).
6. Rackspase - компанія втратила 4 позиції з приходом нових гравців на ринку
хмарних обчислень, але така тенденція може змінитися в наступному році у зв'язку з
впровадженням нової системи управління хмарами Cloudkick.
7. Google App Engine - за минулий рік компанія залучила безліч клієнтів в
області Web, ігрової індустрії і мобільних компаній, при цьому зберігаючи тенденцію
зростання і на ринку найбільших компаній.
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8. Bluelock - невеликий провайдер, який першим тестував нову технологію
VMware vCloud Express. Дане рішення пропонує новий підхід допомоги клієнтам в
міграції з старих ESX серверів в хмару VCloud.
9. Microsoft - поки софтверний гігант пожинав плоди на ринку невеликих
компаній і клієнтів, зростання яких збільшився на 31000 завдяки сервісів хмари Azure,
аналітики відзначають дуже нестабільні позиції хмари на рику великих і серйозних
компаній. Поки основу клієнтів Azure складають веб компанії, мобільні компанії,
професійні та соціальні мережі.
10. Joyent - компанія зберегла свої позиції в десятці завдяки успішному
укладення партнерських відносин з Dell, пропонуючи клієнтам переднастроєні
конфігурації готових інфраструктур (IaaS) з хмари.
1.1.2.2 Віртуалізація Desktop
Desktop as a Service (DaaS) — модель поширення і експлуатації програмного
забезпечення, що здобула популярність на початку 2000-х років і є логічним
продовженням SaaS.
При наданні послуги DaaS клієнти отримують повністю готове до роботи («під
ключ») стандартизоване віртуальне робоче місце, яке кожен користувач має
можливість додатково налаштовувати під свої завдання. Таким чином, користувач
отримує доступ не до окремої програми, а до необхідного для повноцінної роботи
програмного комплексу [28]. Фізично доступ до робочого місця користувач може
отримати через локальну мережу або Інтернет. Як термінал може використовуватися
ПК або ноутбук, нетбук і навіть смартфон. Пристрій доступу використовується в
якості тонкого клієнта і вимоги до нього мінімальні. DaaS використовують в
комерційних дата-центрах і системах мобільних продажів. DaaS-ідеологія активно
просувається на ринок найбільшими компаніями.
Основні переваги DaaS [23]:
 можливість швидко організувати офіс з мінімальними початковими витратами;
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 можливість дати доступ до повноцінного робочого місця для співробітників, що
постійно пересуваються (відрядження, торгові представники);


додатковий захист основної маси корпоративної інформації;



стандартизація робочих місць;



контроль над потоками даних користувачів і централізоване обслуговування.

Основні недоліки DaaS:


залежність від якості каналу зв’язку;



ріст Інтернет-трафіку.

В таблиці 1.1. наведено типи віртуалізації десктопів (Desktop Virtualilization).
Таблиця 1.1
Клієнтська

Серверна

(client-side)

(server-hosted)

Апаратна

Програмна

Термінальні

Віддалені віртуальні

Віддалена

(Bare-

(Hosted)

служби

робочі столи (VDI)

фіз.роб.

(RDSH\TS)

Персональний Тичасовий
(personal)
(pooled)

станція

metal)

(Remote PC)

Найбільш популярними рішеннями в області клієнтської віртуалізації з них
сьогодні є [18]:
1. Інфраструктура віртуальних робочих столів (VDI) - рішення, що дозволяє
запустити ОС користувача (Windows 7 і т.д.) всередині віртуальної машини на сервері
в ЦОД і працювати з нею віддалено з будь-якого пристрою (Citrix XenDesktop,
VMware View, Microsoft VDI, Quest vWorkspace).
2. Служби віддалених робочих столів або термінальні сервіси (Remote Desktop
Services Host (RDSH) \ Terminal Services (TS)) - класичний термінальний доступ, що
надає забезпечення серверній операційній системі (зазвичай, Windows Server 2008 R2
або 2012) декільком користувачам в конкурентному режимі. Кожен з віддалених
користувачів працює в своїй сесії. Найбільш популярні рішення - Citrix XenApp,
Microsoft RDS, Quest vWorkspace [21].
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3. Дистанційна фізична робоча станція (Blade PC) - потужна високопродуктивна
робоча станція (часто з встановленим графічним адаптером) в форм-факторі сервера,
розташована в ЦОД, і надає свої обчислювальні ресурси віддаленим користувачам.
Найбільш популярні рішення - Citrix HDX 3D Pro + Dell R5500, VMware View + Dell
R5500.
4. Віртуалізація додатків (Application Virtualization) - доставка і виконання
програм на віртуальних машинах, термінальний сервер або ПК без звичної установки
програми в ОС. Найбільш популярні рішення: Microsoft App-V, Citrix XenApp,
VMware ThinApp [21].
1.1.2.3 Сервіс CRM
CRM-система (Customer Relationship Management або Управління відносинами
з клієнтами) [17] - це прикладне програмне забезпечення для організацій, призначене
для автоматизації стратегій взаємодії з замовниками (клієнтами), зокрема, для
підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування
клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів і історію взаємин з ними,
встановлення і поліпшення бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів.
CRM-системи необхідні будь-якому бізнесу, який працює безпосередньо з
клієнтами і прагне розширювати число покупців. Так, якщо в роботі бізнесу важливі
вхідні дзвінки або запити (ліди) від нових клієнтів, якщо бізнес докладає якісь зусилля
для отримання і утримання нових клієнтів, то CRM-система необхідна.
СRM потрібна для того, щоб [10, 58]:
1. Не втратити потенційного клієнта, не пропустити жодного вхідного дзвінка і
запиту. Компанії докладають значних зусиль для того, щоб залучити клієнтів, щоб на
них звернули увагу. У порівнянні з іншими витратами на залучення клієнтів
виділяється значний бюджет. І дуже важливо, щоб всі ці кошти і зусилля не були
марними. Автоматизовані системи дозволяють отримати впевненість, що саме так і
буде працювати відділ продажів. Ви отримаєте фіксацію кожного вхідного дзвінка,
кожного запиту, кожного ліда.
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2. Контроль роботи співробітників і стандартизація роботи з клієнтами. Без
загальної стандартизованої CRM-системи кожен співробітник працює так, як він звик.
CRM-система майже повністю вирішує цю проблему. Інформація про всі вхідні та
вихідні контакти буде знаходитися в одному сховищі, звідки її можна в будь-який
момент отримати.
3. Накопичується статистична база, що також дуже важливо для успішного
розвитку будь-якого бізнесу. Завдяки використанню CRM-системи вся робоча
інформація збирається в одній загальній базі в стандартизованому вигляді. В
результаті керівник може аналізувати статистику роботи, складати різні звіти,
аналізувати роботу і планувати подальшу роботу більш усвідомлено.
4. Готові рішення, від яких можна відштовхуватися в побудові власної системи
роботи. Кожна CRM-система - це втілення бачення розробників того, як потрібно
працювати з клієнтом. У ній закладено безліч готових інструментів, які дозволяють
перевести роботу на якісно новий рівень.
Існує два типи CRM-систем [58], створених на основі різних технологій:
1. SaaS або система як сервіс. При цьому варіанті все програмне забезпечення і
дані знаходиться на сервері постачальника послуг. Ви отримуєте online- доступ до
системи через браузер, програму-клієнт або мобільний додаток. Всі процеси
відбуваються на стороні постачальника послуг.
2. Standalone - ліцензія на встановлення і використання програмного продукту. Ви
отримуєте рішення, яке встановлюєте на власний сервер, при бажанні, допрацьовуєте
під свої потреби, в залежності від тих можливостей, які надає постачальник CRMсистеми.
Готові продукти для реалізації CRM-системи:
• Бітрікс 24 - це величезний корпоративний портал, який намагається охопити
практично все. Тут заявлені функціональні можливості соціальних мереж, проектів,
завдань, управління персоналом, і багато іншого, в тому числі CRM.
• Zoho CRM - частина комплексу CRM системи, його IT складова. Zoho CRM надає
клієнту можливість займатися тим, що він вміє найкраще: продажами. Автоматизацію
робочих процесів Zoho бере на себе. Це SaaS рішення, тобто робота програми
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здійснюються тільки через web-браузер, і ніякі програми на комп'ютер користувача
не встановлюються.
1.1.2.4 Сервіс ERP
Enterprise Resource Planning System - система управління ресурсами компанії,
причому експерти в цій галузі відзначають, що головне слово тут - "компанія". ERP
системи впроваджуються для того, щоб об'єднати всі підрозділи компанії і всі
необхідні функції в одній комп'ютерній системі, яка буде обслуговувати поточні
потреби цих підрозділів. Розробка подібної єдиної системи - непросте завдання.
Зазвичай кожен підрозділ має власну комп'ютерну систему, оптимізовану для
вирішення його завдань [4].
ERP система веде єдину базу даних по всіх підрозділах і завданням, так що
доступ до інформації стає простіше, а головне, підрозділи отримують можливість
обмінюватися інформацією [42].
Система замінює старі розрізнені комп'ютерні системи з фінансів, управління
персоналом, контролю над виробництвом, логістиці, на склад однієї уніфікованої
системи, що складається з програмних модулів, які повторюють функціональність
старих систем. Програми, які обслуговують фінанси, виробництво або склад тепер
зв'язані разом, і з одного відділу можна заглянути в інформацію іншого. ERP-системи
більшості постачальників досить гнучкі і легко налаштовуються, їх можна
встановлювати модулями, що не купуючи відразу весь пакет.
Середня віддача від ERP системи за тими ж дослідженнями склала $ 1,2 млн. в
рік. Так що ERP система - досить дорога, але і досить ефективна система.
Набір функцій ERP систем [42]:
• ведення конструкторських і технологічних специфікацій, що визначають склад
вироблених виробів, а також матеріальні ресурси і операції, необхідні для його
виготовлення;
• формування планів продажів і виробництва;
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• планування потреб в матеріалах і комплектуючих, термінів і обсягів поставок для
виконання плану виробництва продукції;
• управління запасами і закупівлями: ведення договорів, реалізація централізованих
закупівель, забезпечення обліку і оптимізації складських і цехових запасів;
• планування виробничих потужностей від укрупненого планування до використання
окремих верстатів і устаткування; оперативне управління фінансами, включаючи
складання фінансового плану і здійснення контролю його виконання, фінансовий і
управлінський облік;
• управління проектами, включаючи планування етапів і ресурсів, необхідних для їх
реалізації.
1.1.2.5 Сервіс Office 365
Microsoft Office 365 — це програмний продукт, що поєднує набір веб-сервісів,
який поширюється на основі передплати за схемою «програмне забезпечення +
послуги» (англ. Software plus services). Набір надає доступ до різних програм і послуг
на основі платформи Microsoft Office, електронної пошти бізнес-класу, функціоналу
для спілкування та управління документами.
Як продукт, наступний Business Productivity Online Suite від Microsoft, Office
365 в першу чергу розроблявся для забезпечення поштового хостингу, доступу до
корпоративних соціальних мереж і хмарного сховища даних для бізнесу [32, 36].
В рамках Office 365 для домашніх користувачів Microsoft пропонує комбінацію
з веб-сервісу і настільних додатків. Таким чином, за абонплату в розмірі 64 грн в
місяць або 640 грн на рік користувач отримує можливість завантажити і встановити
на 5 комп'ютерів програми Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Access і
Publisher плюс 20 ГБ місця в хмарному сховищі SkyDrive. Додатково в браузері можна
редагувати документи в Word, Excel, OneNote і PowerPoint через веб-додатки. Також
в рамках підписки користувач отримує 60 хвилин дзвінків в Skype на стаціонарні
телефони в 40 країн, при цьому, як не смішно, але в Україну зателефонувати не
можна.
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Більшість планів Office 365 для бізнесу, навчальних закладів та некомерційних
організацій включають повністю встановлені додатки. Майкрософт також пропонує
базові плани з онлайн-версіями Office, сховищем файлів і електронною поштою. Ви
самі вирішуєте, що найкраще вам підходить: для малого бізнесу, для великих
підприємств, для навчальних закладів, для некомерційних організацій [36].
1.2 Нововведення на ринку мобільних послуг і сервісів
Крапка зростання телекомунікаційного ринку все більше зміщується в бік
мобільного

доступу,

що

пов'язано

з

бурхливим

розвитком

сегмента

високотехнологічних пристроїв - планшетів, смартфонів та інших розумних
пристроїв. Оператори стимулюють споживання мобільного інтернету за рахунок
виведення пакетних пропозицій та спільних акцій з виробниками обладнання.
Проникнення мобільного доступу в свою чергу дає поштовх розвитку нових цікавих
сервісів і послуг [2, 7].
За останні кілька років на ринку мобільних послуг стався ряд серйозних змін, а
найближчим часом користувачів українських мобільних операторів очікує ще кілька
нововведень. Зокрема, найбільш революційними стали такі нововведення, як
проведення тендера на 3G-частоти і на надання послуги перенесення мобільного
номера (найближчим часом відбудеться тендер вже на 4G-частоти), підписання
Україною Асоціації з Європейським союзом, яка в тому числі передбачає
гармонізацію вітчизняного і європейського законодавства в галузі телекомунікації,
подвійне зниження ставки інтерконекту Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, (друга постанова вступає в
дію в 2017 році). Крім того, в операторів почав рости середній чек з користувача, а
тарифні плани переходять від "роздрібного" продажу хвилин, повідомлень та
мегабайтів до пакетних пропозицій [16].
Зараз, коли світ стає цифровим, головним стратегічним ресурсом будь-якої
компанії і країни стають дані. Успіх буде визначатися здатністю захищати дані,
використовувати їх у своїй діяльності, надавати послуги і формувати цінності,
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спираючись на дані. Звіт Cisco VNI демонструє зростання числа M2M-з'єднань і
підключень в Інтернеті речей (Internet of Things, IoT). Мобільна передача даних в
Центральній і Східній Європі залишається на першому місці, випереджаючи за
темпами зростання фіксований IP-трафік в 2 рази. Удосконалення просунутих
відеосервісів і M2M-додатків зажадає прискорення широкосмугової передачі даних,
розширення смуги пропускання і підвищення масштабованості.
Cтимулювати зростання IP-трафіку [50] продовжує розвиток Інтернету речей.
Відеоспостереження, «розумні» лічильники, цифрові медичні монітори та інші M2Mдодатки і сервіси пред'являють до мережі нові вимоги і поступово нарощують трафік.
Число M2M-з'єднань в світі за період 2015-2020 рр. виросте майже втричі, з 4,9 до
12,2 мільярдів, і на них доведеться майже половина (46%) всіх підключених
пристроїв. Найбільші темпи зростання M2M-з'єднання [22] отримають в споживчому
сегменті підключеного охорони здоров'я, де їх число за аналізований період виросте
п'ятикратно, з 144 до 729 мільйонів. За обсягами ж на перше місце вийде сегмент
підключених будинків, де число M2M-з'єднань виросте з 2,4 млрд в 2015 році до 5,8
млрд до 2020 року, що складе майже половину від їх загальної кількості.
Домінуючими додатками залишаться відеосервіси і передача контенту. До 2020 року
частка відео в світовому інтернет-трафіку складе 79% (в 2015 році - 63%). До 2020
року в світі щомісяця буде транслюватися три трильйони хвилин відео, що
еквівалентно п'яти мільйонам років відео в місяць. На передачу відео в форматах HD
і Ultra HD в Інтернеті до 2020 року складе 82% всього відеотрафіка (в 2015 році цей
показник становив 53%).
1.2.1 Загальносвітові показники впровадження та використання мобільних
технологій
У сучасному світі технології розвиваються настільки швидко, що простому
користувачеві дуже складно встежити за усіма нововведеннями. Нові технології
сприймаються зараз як частина повсякденного життя - смартфон, мобільні додатки,
хмарні сховища і навіть підключення до інтернету речі вже більше не дивують.
Навпаки, збентежить відсутність інтернету в будь-якому публічному місці.
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Мобільний телефон став таким же невід'ємним щоденним атрибутом, як зубна
щітка або носовичок. Смартфони зуміли практично повністю замінити стаціонарні
комп'ютери, а десь навіть і перевершити їх в функціоналі. Дозволив їм це зробити
якісний мобільний інтернет, без якого будь-який наворочений пристрій - лише плеєр,
об'єднаний з телефоном. Різкий стрибок мобільних технологій був обумовлений
появою нових поколінь мобільного зв'язку [33, 43].
Нові покоління мобільного зв'язку починали розроблятися практично через кожні
десять років з моменту переходу від розробок першого покоління аналогових
стільникових мереж в 1970-х роках (1G) до мереж із цифровою передачею (2G) в
1980-х роках. Від початку розробок до реального впровадження проходила достатня
кількість часу (наприклад, мережі 1G були впроваджені у 1984 році, мережі 2G - у
1991 році). У 1990-х роках почав розроблятися стандарт 3G, заснований на методі
множинного доступу з кодовим поділом каналів (CDMA); він був впроваджений
тільки у 2000-х роках. Мережі покоління 4G, засновані на IP-протоколі, стали
розроблятися у 2000 році і почали впроваджуватися у багатьох країнах з 2010 року.
Починаючи з травня 2007 року пакетний трафік передачі даних почав
випереджати трафік передачі голосу в середньостатистичних мережах 3G, рис. 1.5
[26, 53, 54].

Рис. 1.5 Випередження трафіку передачі даних
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У березні 2008 року сектор радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку
визначив

ряд

вимог

до

стандарту

міжнародного

рухомого

бездротового

широкосмугового зв'язку 4G [54], який отримав назву специфікацій International
Mobile Telecommunications Advanced (IMT-Advanced), зокрема встановивши вимоги
до швидкості передачі даних для обслуговування абонентів: швидкість 100 Мбіт / с
повинна надаватись високорухомим абонентам (наприклад, поїздам і автомобілям), а
абонентам з невеликою рухливістю (наприклад пішоходам і фіксованим абонентам)
повинна надаватись швидкість 1 Гбіт / с. Поява модему 4G стала черговою віхою в
розвитку інтернет технологій.
Але технологія 4G - це не тільки більш висока швидкість підключення до
інтернету. В першу чергу, ці мережі мають більш високу якість голосових послуг HD Voice, який реалізується на базі технології VoLTE (Voice over LTE) [54]. Також
поява нового покоління створює простір для новаторських комплексних рішень наприклад, розумних міст, транспорту, інновацій в агросекторі і т.д. Частково початок
таким ініціативам може бути покладено і в 3G-мережах, як це можна спостерігати в
Україні. Однак для повного розкриття потенціалу розумних рішень необхідні мережі
наступного покоління.
П'яте покоління зв'язку - це наступний крок у розвитку мобільних
широкосмугових мереж. Очікується, що мережі 5G будуть стандартизовані не раніше
2020 року, але з боку операторів вже є велике бажання запустити мережі п'ятого
покоління ще до завершення процесу стандартизації. Є кілька технологічних трендів,
які активно розвиваються в усьому світі - це хмарні технології, а також інтернет речей
(IoT). За ними майбутнє як мегаполісів, так і сільських регіонів [53, 54].
На рис. 1.6 та на рис. 1.7 віповідно показані діаграми розвитку поколінь
мобільного зв'язку та зростання кількості підключених пристроїв в мобільній мережі
відповідно.
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Рис. 1.6 Розвиток поколінь
мобільного зв'язку

Рис. 1.7 Кількість підключених
користувачів в мобільній мережі

Вперше в історії розвитку телекомунікацій, швидкість не буде визначальним
фактором. Тут на перший план виходять такі характеристики, як надійність мережі, а
також швидкість затримки при передачі даних. В першу чергу, нова мережа дасть
можливість її одночасного використання для різних типів пристроїв - це буде єдина
мережа для сотень тисяч різних потреб. Таким чином, 5G внесе фундаментальні зміни
в повсякденне життя суспільства, зробивши можливим масове застосування
технологій IoT (Internet of Things) та концепції M2M (Machine-to-machine). Згідно з
прогнозами, пікові швидкості складатимуть надшвидкісні 20 Гбіт / с.
Вочевидь, в майбутньому до мережі буде підключено набагато більше пристроїв,
більшість з яких будуть працювати за принципом «завжди онлайн». При цьому дуже
важливим параметром буде низьке енергоспоживання. На рис. 1.8 та 1.9 показана
кількість діючих пристроїв в мережі на 2017 і 2020 роки [25, 26, 54].
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Кількість пристроїв
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Рис. 1.8 Діючі пристрою в
мобільної мережі на 2017 рік

Рис. 1.9 Передбачуваний розподіл
пристроїв в мобільній мережі на 2020 рік

Кількість абонентів постійно зростає - так, тільки у третьому кварталі 2016
кількість підключень 4G збільшилася на 160 млн, досягнувши загальносвітового
показника в 1,5 млрд. До 2022 року очікується, що їх кількість зросте до 4,6 млрд і
буде складати приблизно 49% від загальної кількості мобільних підключень. Згідно з
прогнозами щодо розвитку мобільних технологій в світі, очікується, що кількість
абонентів, що використовують 4G, зрівняється з кількістю 3G-користувачів у світі аж
у 2020-му [54].
За прогнозами, до 2022 року на планеті буде 29 млрд підключених пристроїв, 18
млрд з яких - це пристрої світу IoT [22, 54]. Це означає, що на кожного активного
споживача припадатиме одразу кілька "розумних" речей. Для їх ефективної і надійної
роботи потрібно буде щось більше, ніж просто високошвидкісна мережа. На рис. 1.10
відображена залежність кількості підключень користувачів від року запуску
технологій.
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Рис.1.10 Залежність кількості підключень
користувачів від року запуску технологій
1.2.2 Зміни на українському ринку ресурсів
1.2.2.1 Тенденції до здешевлення зв’язку при зростанні витрат абонентів
Стільникові оператори України вже давно шукали способи підвищити свій
ARPU (середня виручка з абонента). 3G, як і 4G, були їм необхідні для того, щоб
почати заробляти більше, надаючи користувачам швидкий мобільний інтернет і
супутні йому послуги [16, 19]. І кожна нова лінійка на ділі пропонує абоненту
витрачати більше. Оператори йдуть від тарифікації за одиницю послуги та
прихованих платежів. Першим був Vodafone, який приніс в Україну свою глобальну
тарифну політику. На світовому ринку вона дозволяє компанії гарантовано заробляти
більше, даючи при цьому більше абоненту і позбавляючи його від складних
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калькуляцій. Від такої тарифної політики всі у виграші. У підсумку до цього прийшов
кожен український оператор. А lifecell навіть пішов далі, запропонувавши «сімейні»
тарифи. Перші тарифи оператори вже оновили, надавши в нових рішеннях ще більше
хвилин і трафіку за ще більші гроші. Vodafone почав примусово переводити
користувачів МТС на більш дорогі тарифи, що теж було передбачувано. І далі
ситуація буде розвиватися у подібному ключі.
Перший ключовий фактор, який впливає на ринок мобільного зв'язку - це
доходи домогосподарств, і в цій сфері не відбувається нічого хорошого. Другий
ключовий фактор - це стабільність національної валюти. З нею теж, на жаль, ситуація
невизначена. Тому валютна виручка операторів продовжує в цілому падати або, як
мінімум, не росте. Хоча доходи в гривні і підвищуються. Крім того, НКРЗІ
(Національна Комісія Регулювання Зв'язку) за підтримки Міністерства економічного
розвитку і торгівлі взялося «регулювати» ставку на міжнародні дзвінки. Це означає
гноблення і придушення єдиного нині помітного джерела валютних надходжень для
операторів. Все це призводить до того, що компенсувати падіння валютної виручки
операторам особливо нічим. Безумовно, вони і далі будуть потихеньку підвищувати
тарифи, але обмежені можливості домогосподарств не дозволять їм компенсувати їх
в повній мірі. Тому значного підвищення тарифів не буде. Але на цьому тлі MNP, 4G,
3G вплинуть на ситуацію не помітно [16].
1.2.2.2 Стрімкий ріст споживання даних та кількості користувачів 3G, прогноз
на найближчі роки
У розвинених країнах споживання даних зростає стрімкими темпами. У мережі
Vodafone (оператор другий за кількістю абонентів в світі) споживання мобільного
трафіку зросла на 80%. У 2015 році в мережі оператора було передано 982 петабайта
даних, в 2014 для порівняння - 544 петабайта [50, 54]. Кількість SMS повідомлень
впало з 337 млрд до 290 (завдяки мессенджерам Facebook, Viber, WhatsApp і їм
подібним). Кількість хвилин розмов залишилося колишнім. В Україні, зрозуміло, є
свій колорит і своя специфіка у кожного оператора. У «Київстар», наприклад, за рік
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споживання трафіку зросла на 83%, а голосового зв'язку - на 5% (до 559 хвилин на
абонента, мабуть, що в місяць). Оператор lifecell, у якого мобільний інтернет
традиційно був більш популярною послугою, наростив споживання трафіку. За
даними компанії, за вісім місяців 2016 року цей показник зріс на 133% в порівнянні з
аналогічним періодом 2015 року. За останні три місяці, за даними оператора, його
абоненти використовували близько 117 ТВ в день, що на 152% більше торішнього
показника. Абоненти Vodafone за рік стали використовувати в три рази більше
мобільного Інтернету при зростанні бази інтернет-користувачів на 26%. В середньому
на активного користувача припадає 1 ГБ в місяць. Треба розуміти, що порівняння в
процентному співвідношенні не зовсім коректно, тому що щоб порівнювати
результат, потрібно знати відправні точки. У «Київстар», в порівнянні з lifecell,
мобільний інтернет близько року назад не був сильною стороною, минулорічні дані
Vodafone і зовсім невідомі. Але все ростуть, і очевидно, що більше зростає той, у кого
вищий рівень проникнення смартфонів в мережі - а тільки у lifecell з усієї трійки зараз
більше 50% «розумних» мобільних пристроїв. За lifecell йде Vodafone, потім
«Київстар». У обох операторів кількість смартфонів в мережі недавно переступило за
третину.
Зміни передбачувано торкнулися і структури трафіку. Більше запитів припадає
на відео і спілкування в месенджерах, менше - на веб-серфінг. Це цілком зрозуміло,
тому що при швидкості 2G єдине, для чого підходив мобільний інтернет - це пошук
інформації і геолокаційні даних. Однак з 3G можна практично все. Абоненти почали
переключатися на відео і дзвінки через інтернет. Хоча веб-серфінг і зараз актуальний.
На рис. 1.11 наведено структуру споживання трафіку в мережі [33].
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Рисунок 1.11 Структура споживання трафіку в мережі
Від пізнього впровадження 3G в країні оператори отримали лише одну
перевагу – на руках у абонентів вже знаходиться велика кількість терміналів, а в
інтернеті вже вистачає сервісів, для яких був потрібен 3G. Відкладений попит і
грамотний маркетинг з боку операторів дали свої результати. У «Київстар» кількість
користувачів 3G вже досягло 7,8 млн, у Vodafone – 7 млн, у lifecell – 2,7 мільйона.
Якщо ці цифри здаються незначними, то варто згадати про те, що 3G-мережа ще
навіть не у всіх операторів країни перевалила за 60% покриття абонентської бази, але
при цьому кожен оператор підключив до швидкісного мобільного інтернету
приблизно третину своїх абонентів.
Як буде розвиватися ситуація зі швидкістю проникнення 4G в Україні після
видачі ліцензій поки важко передбачити. Багато чого буде залежати від того, як
швидко українці оновлять свої термінали до таких, які підтримують 4G (напевно це
станеться швидко, тому що зараз навіть самі бюджетні смартфони часто вміють
працювати в цих мережах, а 3G простимулює покупку «розумних пристроїв» навіть
в тих регіонах, де користувачі не поспішали це робити), і як швидко в Україні
прийдуть сервіси, що вимагають більш швидкого підключення. Наприклад, потокове
відео високої якості. Цікаво, що за даними глобального звіту Vodafone за 2015 рік,
європейці не поспішають переходити на мобільний інтернет останнього покоління.
Тільки 13% користувачів в Європі підключені до 4G [33, 54]. Це при тому, що
покриття мережі четвертого покоління досягло 72% території. Але за пару років
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глобальна ситуація може змінитися і підстьобнути зростання споживання 4G в усьому
світі. Це в свою чергу вплине і на швидкість росту проникнення 4G в Україні.
1.2.2.3 Вплив розвитку мобільних мереж нового покоління та появи «інтернету
речей» на формування тарифів операторів
Lifecell вже представив свій перший в Україні «сімейний» тариф у другому
кварталі 2016 року. Є ймовірність, що його приклад наслідуватимуть і інші
оператори, так як в інших країнах подібна практика є.
Там, де вже є «Internet of Things» і «розумні» будинки, в операторів є спеціальні
тарифи, які дозволяють користувачам оплачувати тільки один рахунок, прив'язаний
до кількох SIM-карт, що споживають скромні кілька мегабайтів трафіку в місяць. В
українських операторів є M2M-тарифи для бізнес-абонентів [22]. Рано чи пізно вони
повинні проникнути і в тарифи для абонентів не бізнес-лінійок. За словами lifecell, їх
«сімейний» тариф може бути використаний для підключення пристроїв "розумного
будинку".
Поточна ситуація в Україні, де у більшості абонентів було по дві SIM-карти,
спочатку була обумовлена дорогими дзвінками на мережі інших операторів і
безкоштовними - всередині мережі. А це, в свою чергу, обумовлено політикою НКРЗІ
в області регулювання ставки інтерконекту минулих років - вона була високою, а
оператори встановлювали високу вартість хвилини розмови з абонентами інших
мереж. Тепер ставка інтерконекту була знижена. На тлі введення більш дорогих
«пакетних» тарифів, куди вже включені дзвінки на мережі інших операторів,
зниження ролі голосового зв'язку і зростання ролі мобільного інтернету, велика
ймовірність, що користувачі почнуть відмовлятися від другої SIM-карти. Перші
ластівки - lifecell і «Київстар» - вже втратили якийсь відсоток абонентів. У мережі
lifecell станом на друге півріччя 2016 року перебуває 9,7 млн абонентів (падіння на
8,5% в порівнянні з минулим роком), у «Київстар» - 25,4 млн (на 2% менше, ніж в
минулому році). Зростання показав тільки Vodafone - до 20,8 млн або + 2,6% у
порівнянні з минулим роком [27].
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Нові абоненти компанії - це, в основному, активні дата-користувачі, про що
свідчить зростання обсягу споживання дата-трафіку при збереженні стабільного рівня
споживання голосових послуг. У другому кварталі середнє користування мобільного
інтернету в тарифах Vodafone склало 1 Гб мобільного інтернету в місяць. Також в
компанії називають свої тарифи одним з факторів успіху.
Втім, всі три оператора відзначають зростання кількості M2M-підключень.
Послуга користується популярністю у бізнес-абонентів. У Vodafone база M2M склала
близько півмільйона користувачів. У lifecell не розкривають конкретну цифру, але
говорять про зростання. За останній рік кількість користувачів М2М в мережі
оператора збільшилася більш ніж на 50%. Найбільше зростання відзначається в
сегментах фінансів, охорони і безпеки, моніторингу транспорту. «Київстар» говорить
про те, що 54% M2M-підключень доводиться на безпеку і фінансовий сектор, а
послуга в основному цікавить компанії з кількістю співробітників 500+. Цей оператор
також не розголошує кількість користувачів M2M, але говорить про 25% зростання
бази її користувачів. M2M-підключення - це ті цифри, які будуть рости найближчим
часом на тлі зменшення бази «звичайних» абонентів, і та сфера, яка буде хвилювати
операторів, так як дозволить поборотися за гаманці нових користувачів [27, 34]
1.2.2.4 Збільшення ролі додаткових послуг та покриття 3G у конкуруванні між
операторами
Довгі роки українські оператори конкурували між собою переважно зниженням
цін на зв'язок. Знову-таки, це було обумовлено відсутністю нормальної сучасної
мобільної мережі, а також відсутністю в Україні можливості перенесення
абонентського номера від одного оператора до іншого, яка давно стала частиною
життя багатьох країн світу і зробила абонента вільніше у виборі провайдера
мобільних послуг. Але схоже на те, що епопея з тендерами на надання послуги MNP
підійшла до кінця, і її таки впровадять в 2016 році [52, 60]. У контексті розвитку
мережі нового покоління і гострої необхідності нарощувати доходи операторам стало
особливо

важливо,

по-перше,

виділятися

чимось,

крім

безкоштовних
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внутрішньомережевих дзвінків і інтернету, по-друге, навчити абонентів не боятися
мобільного інтернету, привчити до онлайн-послуг і мотивувати споживати більше
трафіку. Адже незабаром в Україні з'явиться ще і 4G, в числі переваг якого - більш
висока швидкість мережі, що дозволяє дивитися потокове відео у відмінній якості
навіть при русі в транспорті. Перший крок - це швидке розгортання 3G. Другий - вдалі
тарифи, що відповідають розміру доходів і смакам користувачів. Третій - додаткові
сервіси, що відрізняють оператора від інших [52]. Такими цінними відмітними рисами
можуть стати контент-послуги, які входять в пакети з трафіком. На українському
ринку вже з'явилися перші успішні приклади. У Vodafone - це Vodafone TV, Vodafone
Books, у «Київстар» - партнерство з Megogo і Zvooq. Загальний принцип тарифікації
зводиться до того, що абонент платить за послугу, а не платить за операторський
трафік. У Vodafone мається на увазі щотижнева оплата підключеної послуги, у
«Київстар» - безкоштовний трафік в рамках тарифного плану не дешевше певного
рівня. Оператор lifecell потроху використовує досвід своєї материнської компанії в
послугах. Так, наприклад, для роумінгу він пропонує месенджер BIP з певною
кількістю безкоштовного трафіку. Месенджер працює тільки в мережах оператора і
складно уявити, як можна користуватися тільки їм в роумінгу, відключивши при
цьому споживання інших послуг. На жаль, даних про кількість користувачів послуги
оператор не розголошує.
Кілька років тому «Київстар» презентував послугу «Мобільні гроші».
Безумовно, компанія вивчила до цього світовий досвід і зрозуміла, що подібні
послуги є, і вони актуальні. І це вектор, в якому може розвиватися операторський
бізнес як в умовах проблем з 3G, так і в ситуації, коли обмежень з боку держави на
будівництво мереж немає. «Мобільні гроші» дозволяють оплачувати з рахунку певні
послуги та отримувати кошти на нього ж. В інтернеті з мобільного «Київстар» можна
придбати квитки на потяги, літаки, концерти, страховку, ігри, а також оплатити
комунальні послуги, штрафи. За кількістю послуг «Мобільні гроші» наближаються
до «Приват24», і нові можливості продовжують з'являтися. «Мобільними грошима»,
за даними оператора, скористалося понад 1 млн абонентів [15].
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У 2013 році «Київстар» став першим і єдиним оператором в Україні, який ввів
послугу NFC на базі SIM. Компанія співпрацювала з MasterCard і «Альфабанком» в
цьому проекті. І для українського ринку це була революційна послуга, так як
можливість оплати смартфоном з NFC в додатку «Приват24» з'явилася пізніше, як
технологія оплати через NFC на базі «хмари». Інші українські оператори в 2013 році
також озвучили прагнення представити послуги мобільної комерції, але поки це так і
не було реалізовано. Vodafone лише пропонує переказ грошей між банківськими
картами на своєму сайті за певну комісію. У lifecell є розділ на сайті «Мобільні
платежі», але на ньому йдеться про те, що дія послуги тимчасово призупинено. У
Vodafone в Європі є послуга Wallet. Це мобільний гаманець, який також використовує
NFC на базі SIM-карти і технологію MasterCard PayPass (її найближчий конкурент VISA PayWave, але в Україні він менш популярний). Наскільки можна зрозуміти з
опису послуги, платіж не прив'язаний до конкретного банку, це віртуальна карта, яка
прив'язана до платіжної системи MasterCard. З одного боку, це один з можливих
сценаріїв реалізації послуг електронної комерції. Однак, він, ймовірно, не
найзручніший для абонента, так як йому треба хоч раз піти до оператора і поміняти
SIM-карту. З іншого - Україні явно не вистачає розвитку цієї сфери і є надія, що бренд
Vodafone принесе в країну не тільки нові принципи тарифікації або стандарти
обслуговування, а й якісь свої послуги. Але якщо платіжна карта на базі SIM має на
увазі перш за все використання смартфона для оплати в магазинах (йому все ще
потрібен NFC для цих цілей, хоча якщо його немає, можна використовувати
зовнішню NFC-антену), то ті ж «Мобільні гроші» дозволять оплачувати послуги через
інтернет. Російський МТС, який також активно розвиває сферу мобільної комерції,
впровадив у себе послугу «Легкий платіж». Оператор дозволяє переводити кошти між
номерами абонентів, але до їх акаунтів прив'язана звичайна банківська карта. Список
доступних для оплати послуг досить широкий і постійно поповнюється приблизно в
тому ж ключі, в якому ростуть українські «Приват24» і «Мобільні гроші».
Таким чином, поки по суті єдиним оператором, який намагався розвивати
фінансові послуги в Україні, став «Київстар» [52, 60].
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1.2.3 Впровадження MobileID
Послуга MobileID - це один із способів авторизації в інтернеті, який, зокрема,
використовується в ряді країн на порталах державних послуг (його альтернативи в
світі - це BankID або взагалі окремий цифровий ідентифікатор, офіційно прийнятий в
країні). У розвинених країнах авторизація в державних, фінансових та інших сервісах
за допомогою MobileID - вже звична річ. Подібний спосіб авторизації є в Туреччині,
Естонії, країнах Азії. Крім доступу до державних послуг через інтернет вона дозволяє
підписувати документи, підтверджувати транзакції і робити інші речі, які вимагають
підтвердження особи громадянина в інтернеті [25, 34]. Цей розділ на ринок зв'язку не
вплине ніяк, але зробить мобільний пристрій разом з SIM-картою ще більш важливою
частиною життя громадян.
В Україні її впровадження гальмувало в першу чергу відсутність законодавчої
бази, яка б регулювала впровадження рішення. Але не так давно уряд все-таки
прийняв законопроект, який в подальшому сприятиме впровадженню MobileID, так
як він регулює вимоги в галузі електронної аутентифікації людини (крім того,
нещодавно в Україні нарешті узаконили і BankID). Для використання MobileID
потрібна спеціальна SIM-карта. У цю SIM-карту «зашит» електронний цифровий
підпис користувача. «Київстар» уже презентував рік тому подібне рішення у Львові.
Решта операторів поки не озвучували інформацію на цю тему, але у lifecell є досвід
Turkcell, а Vodafone присутній в тих країнах, де MobileID є, тому можна з упевненістю
сказати, що інші оператори також вдадуться до просування даної послуги [25].
В Україні до нинішнього часу для цифрової ідентифікації використовуються
електронний цифровий підпис і BankID. Але MobileID може стати наймасовішою
технологією, так як рівень проникнення мобільного зв'язку в Україні все-таки
набагато вище, ніж рівень проникнення банківських послуг. До переваг MobileID
відноситься і те, що для його роботи не потрібен доступ в інтернет. Так як законодавчі
процеси також рухаються назустріч європейським нормам, можна розраховувати на
швидке впровадження MobileID і в Україні.

85
1.2.4 Розвиток MNP
Якщо абоненту не подобаються тарифи або обслуговування, і він хоче змінити
одного оператора на іншого, його може зупинити втрата номера, особливо якщо
номер використовується не перший рік, його знають всі друзі або бізнес-знайомі [60].
Це можна виправити, якщо в країні діє MNP - послуга перенесення номера: номер
зберігається, коли абонент переходить з однієї мережі в іншу.
Одним з головних завдань, яке вирішуються мережами, що підтримують MNP,
є встановлення приналежності абонента до якого-небудь оператора. Це необхідно,
щоб коректно направити голосовий виклик або SMS, а для платіжних систем - кому
перераховувати гроші. Для вирішення цього завдання використовується ЦБДПН центральна БД перенесених номерів.
В Україні з MNP все складно [15, 60]: закон ухвалили ще в 2010 році, тобто, вже
шість років у абонентів є таке право. Але фактично послуга може заробити тільки
цього року. Український центр радіочастот провів тендер, на якому держава
закуповувала послугу з проектування та розробки системи під централізовану базу
перенесених номерів. Адміністратор такої бази займається тим, що фіксує дані про
процес перенесення номера, забезпечує обмін номерами між операторомодержувачем і базовим оператором, а також зберігає всю інформацію про перенесені
номера і їх маршрутизацію. Це був останній великий крок з боку регулятора,
необхідний для того, щоб послуга запрацювала. Тендер виграла компанія «Dialink», з
ціновою пропозицією приблизно в 71 млн грн. Вона представляла литовську
компанію Mediafon, яка запускала MNP в декількох країнах [15]. Всього в конкурсі
брало участь шість компаній, крім «Dialink», це була польська Т4в, «Ericsson
Україна», ще у трьох компаній - «Huawei Україна», ТОВ «Ес Ай Центр» (представляє
рішення словенської Teletech) і «Українські спеціальні системи» - комісія встановила
порушення конкурсній документації.
Зараз для впровадження MNP потрібно не так і багато. Адміністратор
центральної бази даних надає операторам потрібні технічні вступні, оператори будуть
працювати над технічним рішенням і в цілому MNP скоро може з'явитися.
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У «Київстар» коротко описали, як буде працювати MNP:
 Код мережі після зміни оператора мінятися не буде (інакше могло б виявитися,
що в іншого оператора цей номер вже зайнятий);
 Абоненти, які будуть дзвонити на номер, перенесений в іншу мережу, будуть
отримувати голосове повідомлення до з'єднання. За це буде відповідати той
оператор, до якого абонент переніс номер;
 При переході в іншу мережу абонент не зможе зберегти чинні умови свого
тарифного плану, повинен буде вибрати з тарифних пропозицій нового
оператора;
 Щоб перенести номер, абонент повинен буде звернутися з письмовою заявою
до офісу оператора-одержувача. Або можна буде заповнити онлайн-заявку на
сайті;
 Організовувати і відповідати за процес перенесення номера буде оператородержувач;
 Процедура перенесення номера буде займати до трьох робочих днів для
мобільних мереж і до семи - для фіксованих. До моменту перенесення номер
буде обслуговуватися старим оператором;
 Перенесення номера буде платним, ціна буде залежати від конкретного
оператора;
 Перенесення номера можна буде здійснити анонімно;
 Можна буде пройти ідентифікацію у базового оператора, щоб отримати решту
грошей з рахунку в новій мережі.
Отже, якщо абонента не влаштовують тарифи [15], якість обслуговування або
якісь інші особливості оператора мобільного зв'язку, то вже в цьому році він зможе
змінити оператора. Для цього йому потрібно буде з паспортом звернутися до
оператора-реципієнту. Послуга буде доступна як контрактним, так і абонентампередплатникам. Згодом УДЦР обіцяє надати можливість заповнити відповідну
заявку онлайн. Спочатку MNP буде платною, її вартість буде встановлювати
оператор, який буде приймати до своїх лав нових клієнтів. В УДЦР припустили, що
оператори встановлять символічні розцінки за цю послугу. Кошти будуть
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списуватися прямо з мобільного рахунку. Перенесення абонентського номера з однієї
мережі в іншу буде відбуватися протягом трьох робочих днів або за 24 робочих
години. Відлік буде починатися з моменту реєстрації відповідної заяви. Час, протягом
якого абонент не отримуватиме телекомунікаційні послуги за номером, який
переноситься, не може перевищувати трьох годин. Користувачеві надійде дзвінок про
початок процедури перенесення. До нового оператору абоненту доведеться прийти
вдруге (після першої заяви про бажання скористатися MNP), щоб отримати нову SIMкарту зі своїм старим номером. Якщо ж протягом 30 календарних днів користувач не
з'явиться в офісі свого нового оператора, то MNP-операція скасується. Якщо абонент,
наприклад, Київстару захоче перейти в іншу мережу, то на його номер інші клієнти
цього оператора, вже не зможуть зателефонувати по тарифом для. Попереджати про
такі випадки після введення MNP буде особливий звуковий сигнал (зумер) і голосове
повідомлення, дане оповіщення відноситься до обов'язків оператора.
Цікаво, що послугою перенесення номера [60] можна буде скористатися не
завжди, оператор зможе відмовити в здійсненні MNP в таких випадках:
 Якщо абонент отримує телекомунікаційні послуги знеособлено - тобто,
користується припейдом, як більше 95% всіх мобільних користувачів України.
Змінити оператора зі збереженням номера він зможе тільки після того, як
пройде ідентифікацію та надасть свої паспортні дані;
 Право користування абонентським номером, на перенесення якого подано
заяву, належить іншій особі;
 Абонент, який бажає перенести номер, під час перенесення абонентського
номера подав заяву про перенесення цього ж абонентського номера іншого
оператора-одержувачу. Отже, влаштовувати аукціон під умовною назвою «Хто
з операторів запропонує кращі умови» - не можна;
 Після останнього перенесення абонентського номера не пройшло 30
календарних днів - відповідно, в рік можна буде скористатися MNP не більше
12 разів;
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 Абонентом в заяві про перенесення абонентського номера вказані неповні
та/або недостовірні дані;
 Оператор-отримувач не здійснює діяльність в населеному пункті, в якому
абонент планує отримувати послуги - це скоріше стосується маленьких
операторів-аутсайдерів, таких як ТриМоб і PEOPLEnet, в яких покриття значно
менше, ніж у інших операторів;
 Абонентський номер обслуговується аналоговою комутаційної станцією. Цей
пункт (як і наступний) стосується фіксованих мереж - так-так, і звичайні міські
номери можна буде переносити - а конкретніше, Укртелеком;
 Відсутня технічна можливість організації нової абонентської лінії операторомодержувачем.
На початку лютого поточного року в НКРЗІ відбулася нарада за участю
представників операторів телекомунікацій, державних установ і організацій, в ході
якого було розглянуто підготовлений НКРЗІ спільно УДЦР «Орієнтовний план
заходів щодо впровадження послуг з перенесення абонентських номерів» [15]. За
результатами зустрічі даний план був доопрацьований з урахуванням пропозицій
телеком-операторів і розміщений на офіційному сайті НКРЗІ. Документ містить
перелік заходів і орієнтовані терміни їх реалізації, що передбачають:
 розробку технічних завдань і технічних умов на створення централізованої і
локальних баз даних;
 розробку технологічного процесу взаємодії централізованої бази даних
перенесених номерів з телекомунікаційними мережами та телекомунікаційних
мереж між собою при наданні послуги MNP;
 відповідне обладнання телекомунікаційних мереж операторів;
 розробку і настройку систем підтримки бізнесу та додаткових сервісів і
білінгових систем операторів.
План складається з 20 завдань, для кожного з яких вказані терміни початку і
закінчення, тривалість, а також відповідальні виконавці. Першим завданням виступає
укладення Договору між адміністрацією ЦБД та ТОВ «ЕС АЙ центр», на неї
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відводилося 5 днів (11.01.2017 - 17.01.2017). На даний момент в роботі знаходяться
завдання №2, 3, 4, які передбачають розроблення та затвердження технологічного
процесу взаємодії, а також технічного завдання і технічного проекту (рис. 1.12).

Рис. 1.12 Перелік заходів щодо впровадження послуг з перенесення абонентських
номерів і орієнтовані терміни їх реалізації
Останнє 20-те завдання «Підготовка та прийняття рішення НКРЗІ про терміни
початку впровадження ППН на телекомунікаційній мережі загального користування»
повинна бути завершена до 7 листопада 2017 року. Однак попереднє 19-те завдання «Дослідна експлуатація процесу надання MNP» - триватиме трохи довше і
завершиться тільки 21 листопада 2017 року (рис. 1.13). Виходячи з цього, саме цю
дату (або наступний за нею день) можна вважати попередньою датою запуску MNP в
Україні.

Рис. 1.13 Перелік заходів щодо впровадження послуг з перенесення абонентських
номерів і орієнтовані терміни їх реалізації
План дозволяє адміністратору централізованої бази даних і операторам
телекомунікацій забезпечити ефективне планування і своєчасне проведення робіт з
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доопрацюванням власних телекомунікаційних мереж з метою забезпечення
абонентам можливості вільної зміни оператора без втрати абонентського номера.
Відзначимо, що надання абоненту права вільного вибору оптимальних умов
отримання телекомунікаційних послуг є загальновизнаним ринковим інструментом
підтримки конкурентного середовища, який повинен бути введений в рамках
імплементації в Україні вимогою Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку,
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх
державами-членами, з іншого боку, ратифікованого Законом України № 1678-VII від
16.09.2014.
На думку представників УДЦР, дана послуга є певним еволюційним етапом
розвитку телекомунікаційного ринку, так як дозволить підвищити конкуренцію серед
українських операторів, а значить поліпшити якість надання послуг.
1.2.5 M2M-з'єднання та “Інтернет речей”, сфери застосування
Мережі мобільного зв'язку спочатку створювалися для голосового спілкування
між людьми. З появою мережі Інтернет і, відповідно, необхідністю доступу в неї з
мобільних пристроїв почалися зміни, як в пристроях самих телекомунікаційних
систем, так і в обладнанні користувачів. Згодом в нашому житті з’явилися все більш
технологічні пристрої, яким також як і людям потрібен був обмін даними. Зв'язок між
двома пристроями отримав назву M2M (від англ. Machine to Machine) [20, 22]. Також
є й інший термін, який описує аналогічне явище: Internet of Things або скорочено IoT,
тобто «Інтернет речей». І M2M, і IoT означають одне і теж і є рівноправними
термінами.
Принцип M2M-з'єднання зображено на рис.1.14.

91

Рис. 1.14 Принцип M2M-з'єднання
Банкомати і пристрої прийому платежів з банківських карт одні з перших
масових пристроїв, що стали потребувати мобільний доступ в Інтернет. Звичайно ж,
є і альтернатива у вигляді “проводового” Інтернету, який може бути наданий навіть
по абонентській телефонній лінії. Однак, для реалізації проводового підключення
необхідним є і наявність мережі оператора сервісів і можливості підключення до
послуги передачі даних. Крім того, сучасні пристрої стають все більш легкими і
портативними, забезпеченими ємними акумуляторами, що дозволяють їм працювати
протягом багатьох днів без підзарядки.
Крім банкоматів і платіжних пристроїв ще один великий клас пристроїв, яким
потрібен був обмін даними - це пристрої навігації. В останнє десятиріччя активно
розвивається використання GPS-трекерів, які, наприклад, дозволяють відстежувати
місце

розташування

автотранспорту

тощо.

Дані

про

місцезнаходження

в

автоматичному режимі передаються на єдиний сервер через мережу стільникового
зв'язку, де проводиться обробка та зберігання цих даних. Це цікаво в першу чергу для
компаній, що прагнуть оптимізувати свої витрати за рахунок поліпшення принципів
логістики. Крім того, визначення місця розташування транспорту дуже актуально,
якщо його вкрали. З забезпеченням GPS-датчиком автосигналізація може відправляти
дані через мережу стільникового зв'язку про місцезнаходження автомобіля, за якими
його можна оперативно знайти в разі викрадення.
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Також актуально використання M2M [22] в охоронних і пожежних будівель і
об'єктів. Причому обмін даними може відбуватися не тільки по лінії сотого зв'язку,
але і по стаціонарному каналу зв'язку. Наявність мобільного каналу зв'язку дозволяє
підвищити відмовостійкість і надійність всієї системи.
В останні роки з'явилися автомати з продажу продовольчих (кава машини, їжа,
безалкогольні машини) і не продовольчих (газети, канцелярські товари, сувеніри)
товарів, а також автоматичні каси з продажу квитків, наприклад, на авіа, автобусний
і ЖД-транспорт, які також активно використовують технології IoT. Крім платежів ці
пристрої передають дані про зроблені замовлення і про залишок товарів або
непроданих квитків. Також за допомогою стільникового зв'язку торговельні автомати
передають дані про несправності, відсутність електропостачання або спробу злому.
Зростання частки ринку M2M в своєму бізнесі, я також і числа терміналів
відзначають всі оператори сервісів. В майбутньому цьому сегменту бізнесу відводять
мало не половину всього трафіку і величезні прибутки. Однак поточний стан справ
виглядає зовсім інакше. Примітним є той факт, що, не дивлячись на досить глибоке
проникнення мереж 3G, і поява мереж 4G, переважна більшість (понад 95%
пристроїв) працює в мережах другого покоління з використанням технологій EDGE і
GPRS. Це не випадково, так як зазвичай по каналах М2М передаються вкрай невеликі
порції даних (десятки або сотні кбайт). Для цього їм достатньо невеликої пропускної
спроможності (кілька десятків кбіт/сек), а час відгуку цілком може перевищувати
навіть 1 секунду. При цьому мережі GSM мають максимальну зону покриття, що є
головною вимогою при виборі стандарту стільникового зв'язку для M2M [20, 22].
Internet of Things (IoT) - методологія обчислювальної мережі фізичних
предметів («речей»), оснащених вбудованими технологіями для взаємодії один з
одним або з зовнішнім середовищем, яка розглядає організацію таких мереж як
явище, здатне перебудувати економічні та суспільні процеси, що виключає з частини
дій і операцій необхідність участі людини. Тобто, всі фізичні речі повинні мати IPадресу і бути в змозі спілкуватися з іншими речами, які будуть розглядатися як
частина IoT. Концепція сформульована в 1999 році як осмислення перспектив
широкого застосування засобів радіочастотної ідентифікації для взаємодії фізичних
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предметів між собою і з зовнішнім оточенням [22]. Наповнення концепції «інтернету
речей» різноманітним технологічним змістом і впровадження практичних рішень для
її реалізації починаючи з 2010-х років вважається стійкою тенденцією в
інформаційних технологіях, перш за все, завдяки повсюдного поширення
бездротових мереж, появи хмарних обчислень, розвитку технологій мiжмашинної
взаємодії, початку активного переходу на IPv6 і освоєння програмно-конфiгуруємих
мереж.
На рис. 1.15 показано приклад “розумного” будинку з використанням “IoT”.

Рис. 1.15 Приклад «розумного» будинку
IDC (International Data Corporation) визначає IoT як мережу мереж однозначно
ідентифікованих підключених пристроїв (або «речей»), які обмінюються даними на
базі IP-з'єднань без участі людини. IDC підкреслює, що автономне підключення є
ключовим атрибутом у визначенні, і не враховує як IoT-пристроїв смартфони,
планшетні комп'ютери і ПК. Згідно з публікаціями компанії IDC до IoT-ринку крім
апаратного і програмного забезпечення відносяться і IT-послуги, і телеком-послуги.
Тобто ринок IoT знаходиться на стику IT та телеком-ринку. Телеком-послуги - це
вартість послуг провайдерів дротового і бездротового зв'язку для підключення IoTпристроїв. До IT-послуг відносяться консалтинг, послуги з налаштування обладнання
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та програмного забезпечення, системна інтеграція, послуги підтримки і супроводу,
навчання, а також послуги аутсорсингу інформаційних систем, включаючи хмарні
послуги.
До апаратного забезпечення в частині IoT-ринку IDC відносить різного роду
підключені IoT-пристрої (контролери, датчики, RFID-теги та інші дротові або
бездротові IoT-пристрої). При цьому, якщо пристрій, «річ» або датчик має IP-адресу
і автономно підключений до мережі, в якийсь момент протягом свого життєвого
циклу, він підпадає під визначення IoT [22, 49]. До сегменту апаратного забезпечення
відносяться й інші елементи ІКТ-інфраструктури (сервери, системи зберігання даних,
мережеве обладнання, включаючи комутатори і маршрутизатори, а також апаратні
системи забезпечення безпеки). До цього сегменту належить широкий спектр
програмного забезпечення:
 аналітичне ПЗ, яке використовує дані, зібрані за допомогою підключених
речей, для переведення їх в інформацію для прийняття управлінських рішень;
 прикладне програмне забезпечення, яке надає інтерфейс користувача, працює з
аналітичними додатками, забезпечує функції різного роду галузевої специфіки;
 IoT-платформи - спеціалізовані програми, які інтегрують ряд функцій і зазв
ичай включають: моніторинг і управління підключеними пристроями;
 збір IoT-даних, перетворення і управління цими даними, а також розробку IoTдодатків;
 частина

функціональності

IoT-платформ

може

перетинатися

з

вищепереліченими категоріями ПЗ;
 програмне забезпечення безпеки.
Розмови про бурхливий розвиток технології «Інтернет речей», про появу все
нових і нових «розумних» пристроїв останнім часом стали більш ніж звичними.
«Інтернет речей» - світ, в якому всі види пристроїв, від смартфонів і планшетів до
холодильників і термостатів, можуть вільно обмінюватися даними між собою через
Інтернет і пропонують нам безпрецедентний контроль над нашим середовищем.
«Інтернет речей» є досить безглуздим модним словом. Це відноситься до безлічі
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крихітних, енергозберігаючих пристроїв з Wi-Fi з'єднанням, які заповнюють наше
життя. Але це також відноситься до більш широких технологічних стандартів та
інфраструктури, які дозволяють цим пристроям існувати, і взаємодіяти один з одним,
і саме ця інфраструктура, дозволяє побудувати собі будинок майбутнього.
Коли ми говоримо про «Інтернет речей» [49] на високому рівні «розумний» дім,
це, безумовно, має свої переваги і може заощадити час і зусилля в таких областях, як
технічне обслуговування будинку та нашого рахунку за електроенергію. «Інтернет
речей», як випливає з назви, покладається на Інтернет для спілкування і, в разі
якісного «Інтернету речей» гаджет має пряме з'єднання з сервером на мережі, а не
безпосередньо на телефон або PC за допомогою бездротової технології ближньої дії,
як Bluetooth. Багато «Інтернет речей» гаджетів використовують онлайн-підключення,
щоб дозволити вам управляти пристроєм через веб-браузер, або часто через Android
або ОС IOS додаток. Ці пристрої призначені для зв'язку один з одним. Хоча є безліч
Інтернет речей, які мають ширші екосистеми, такі як SmartThings і бездротових
протоколів, таких як Z-Wave або ZigBee це означає, що один розумний пристрій може
розмовляти з іншим і зробити можливим весь ваш будинок працювати спритно.
Для досягнення мети з впровадженням «розумного» будинку [49] на полицях
магазинів улюбленої електроніки з’являється величезний асортимент «Інтернет
речей». Iснують гаджети для усього - розумнi фари, розумні жалюзі, розумний
будинок розваг і аудіо, смарт-пристроїв для приготування їжi – печей, холодильників
i кавоварок, а також інтелектуальних систем, як кондиціонер і система безпеки. Дуже
перспективним є напрямок телемедицини, коли великi потоки даних з датчиків,
підключених до пацієнта, віддалено будуть передаватися по телекомунікаційних
каналах i потім оброблятися в автоматичному режимі. У разi виходу фiзiологічних
параметрiв за допустимi межi буде здiйснено автоматичний виклик швидкої
допомоги. Автоматичнi транспортнi засоби, якi будуть керувати машиною без
постiйного впливу водiя на органи управління також, напевно, не обiйдуться без IoT.
Вже зараз з'являються першi прототипи автомобiлiв, які обмiнюються між собою
даними i автоматично викликають аварійнi служби в разі ДТП.
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1.3 Аналіз тарифів оператора сервісів
Проблема взаєморозрахунків в зв'язку ускладнюється в умовах демонополізації
галузі та розвитку конкуренції, коли значно зросла кількість операторів, що мають
ліцензії на діяльність у галузі зв'язку.
Все вищесказане потребує розробки спеціального механізму взаєморозрахунків
в галузі зв'язку, що включає дві взаємопов'язані складові, які з деякою часткою
умовності можна позначити як систему взаєморозрахунків між регіональними
організаціями (ВАТ) і операторами, що обслуговують міжміські мережі, і систему
взаєморозрахунків між традиційними (вищезазначеними) і новими операторами , що
приєднуються до мережі загального користування.
В обох випадках впровадження механізму взаєморозрахунків має в своїй основі
такі цілі [27]:
• рівноправне партнерство і розвиток конкуренції на національному ринку послуг
зв'язку:
• наділення доходами всіх учасників виробничого процесу по створенню
мережевих послуг;
• взаємна компенсація витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням
мережевих ресурсів і передачею навантаження (трафіка);
• створення умов для ефективної роботи операторів, які забезпечують можливість
подальшого розвитку і модернізації мереж зв'язку.
Механізм взаєморозрахунків між підприємствами зв'язку заснований на
договірних відносинах, які передбачають взаємні зобов'язання по оплаті конкретно
виконаного обсягу робіт, що надаються технічні ресурси мереж зв'язку і передачу
навантаження цими мережами. Для кожної підгалузі зв'язку та виду міжміських
послуг

розроблені

відповідні

взаєморозрахунків. При

їх

методичні

підготовці

рекомендації

враховувалися

щодо

ведення

чинне законодавство,

нормативні документи галузевих органів управління і регулювання, рекомендації
міжнародних організацій в галузі зв'язку, досвід зарубіжних країн з регулювання
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економічної взаємодії телекомунікаційних компаній, а також об'єктивно існуючі
умови діяльності операторів мережі зв'язку України.
Найважливішими перевагами використовуваної системи взаєморозрахунків
між операторами, які беруть участь у створенні мережевих послуг, є не тільки
можливість конкретної оцінки вкладу кожного з них в загальні результати діяльності
галузі, а й створення умов для підвищення зацікавленості підприємств у збільшенні
фізичного обсягу послуг, скорочення витрат на передачу повідомлень, оптимізації
побудови мереж електричного і поштового зв'язку. В кінцевому підсумку це веде до
підвищення ефективності і якості роботи телекомунікаційних компаній.
1.3.1 Аналіз тарифів “класичних” сервісів
Створення корпоративних науково-освітніх телекомунікаційних мереж є
важливим кроком у просуванні нових інформаційних технологій в сфері освіти.
Проте, існує ряд факторів, що обмежують ефективність використання науковоосвітніх мереж: відставання темпів зростання пропускної спроможності названих
мереж від потреб вузів і інших організацій сфери освіти, недостатня пропускна
здатність зарубіжних лінків розглянутих мереж, недостатня зв'язність різних
телекомунікаційних мереж науки і освіти між собою і з мережами інших провайдерів,
застосування недостатньо ефективних і сучасних мережевих протоколів і протоколів
маршрутизації в використовуваних мережах, методів мережевого моніторингу та
розподілу навантаження. Іншою важливою проблемою є недостатньо енергійне
впровадження і використання нових видів мережевого сервісу, що дозволяють якісно
підвищити ефективність використання існуючих телекомунікаційних мереж. Це
може стати особливо помітним в процесі перетворення вузів, ресурсних та
міжшкільних центрів в основних виробників науково-освітніх Інтернет-ресурсів та
послуг [41].
Діючі тарифи на “класичні ”сервіси операторів зв’язку наведено в Додатку Г.
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1.3.1.1 Зростання цін на мобільний зв'язок
З 1 лютого 2017 року оператор сервісів "Київстар" скасовує п'ять дешевих
контрактних пакетів і переводить абонентів на більш дорогі. Експерти попереджають,
що це підвищення цін на мобільні послуги стане далеко не єдиним в цьому році. За їх
словами, сьогодні всі оператори обмежені обставинами і змушені підвищувати рівень
доходу з одного користувача, інакше український телеком дуже скоро відкине в
"кам'яний вік" в порівнянні з іноземцями, а сам бізнес перестане приносити прибуток.
У 2016 році всі мобільні оператори сервісів України відзначилися тим, що
підвищували вартість тих чи інших пакетів мобільного зв'язку, а також вводили нові
і, як правило, дорожчі. Так, в лютому та вересні минулого року Vodafone і "Київстар"
переглядали умови за своїми дешевим пакетам.
МТС з середини січня 2016 року скасував можливість переходу на контрактні
пакети під брендом МТС, пропонуючи бажаючим змінити тарифний план і новим
клієнтам - контрактні пакети Vodafone з більшою абонплатою (збільшення відбулося
в чотири рази - з 35 до 150 грн), але, водночас, і зі значно більшим обсягом пакетного
інтернет-трафіку [25, 41].
Оператор сервісів lifcell також восени минулого року стимулював перехід
клієнтів на нові види дешевих пакетів. Для цього на пакети з низькою абонплатою і
максимальною кількістю безкоштовних хвилин він різко підвищував ціну. Натомість
користувачам, яких не влаштовувала нова ціна, пропонували новий пакет, який
дорожче колишнього, але дешевше нового.
Початок 2017 року також ознаменувавася новими ціновими сюрпризами для
користувачів мобільного зв'язку. Так "Київстар" з лютого місяця перевів користувачів
на більш дорогі пакети, при цьому підвищення вартості пакета склала від 4,2% до
62,5%.
У той же час, на питання, чи планують оператори сервісів і далі підвищувати
тарифи в 2017 році, в компаніях відповідають дуже обережно. Наприклад, в пресслужбі lifcell "апостроф" сказали, що не планують цього робити до кінця року. Інші
ж оператори акцентували увагу на тому, що скасування старих і введення нових
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тарифних планів обумовлені мінливими потребами клієнтів і ринку. При цьому гравці
ринку підкреслюють, що в нових тарифах абонент отримує більший обсяг послуг, якто інтернет-трафік, кількість пакетних хвилин і СМС.
У "Київстарі" "апостроф" також уточнили, що з лютого скасували лише ті
тарифні плани, якими користувалося менше 2% абонентів мережі, а нові пакети
дадуть клієнтам більше можливостей [41].
"Київстар" робить все можливе, щоб надавати користувачам прості і зрозумілі
тарифні пропозиції, з оптимальним обсягом послуг. Для цього треба переглядати
старі, неактуальні тарифні плани. А також запропоновані клієнтам тарифні плани
повинні повністю задовольнити зростаючі потреби в мобільному спілкуванні.
У прес-службі Vodafone визнають наявність негативних факторів на ринку,
проте також акцентують увагу, що компанія при підвищенні тарифів розширює
пакети послуг.
"Нові тарифи будуть з'являтися у міру зміни моделі споживання. Vodafone
використовує в Україні поширену в Європі і в світі тарифну модель V & D -" дата +
безкоштовний голос ". Голос, як і раніше, буде віддаватися безкоштовно (за винятком
мережевого трафіку), а пакети мобільного інтернету будуть різні - на будь-який
гаманець і будь-які обсяги користування.
Експерти телеком-ринку підтверджують, що оператори сервісів мобільного
зв'язку зацікавлені в тому, щоб підвищувати середній дохід з одного клієнта. Саме
цим і викликана тенденція до появи нових, більш дорогих пакетів з розширеним
наповненням [25, 41].
Давати більше за великі гроші - спосіб, який сьогодні вибрали для збільшення
доходів українські оператори сервісів мобільного зв'язку. Він більш вигідний і менш
болісний для клієнта. Тим більше, що число просунутих користувачів телеком-послуг
зростає, а тих, які після зміни тарифного плану змушені купувати непотрібні послуги,
зменшується.
До того, щоб заробляти більше, операторів сервісів штовхає кілька обставин.
По-перше, різке зростання курсу іноземних валют.
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В Україні тарифи на мобільний зв'язок до сих пір феноменально низькі [41], і
не тільки в порівнянні із Західною і Східною Європою, а й багатьма країнами
"третього світу". "Середній чек" українських операторів сервісів мобільного зв'язку
не дотягує до цих країн, навіть не дивлячись на те, що ринок України насичений.
Разом з цим, у витратах операторів сервісів є велика валютна складова:
- купівля обладнання за валюту;
- регулярні виплати на користь вендорів - виробників обладнання.
Розраховуються в валюті із зарубіжними операторами сервісів. Таким чином,
українські оператори апріорі мають стимул індексувати свої тарифи пропорційно
девальвації гривні.
Друга причина - необхідність інвестувати в оновлення мереж. Щоб оператори
сервісів могли підтримувати якість своїх послуг на пристойному рівні, вони змушені
вкладатися в модернізацію.
Українські мобільні оператори сервісів заговорили про поступове "відмирання"
“класичних” телефонних дзвінків і СМС. З кожним роком українці все менше
телефонують і все активніше користуються мобільним інтернетом. Не в останню
чергу - через розвиток і розширення 3G покриття в країні.
Хоча в невеликих населених пунктах поки що як і раніше "в тренді" стандартні
голосові дзвінки і СМС, коли оператор сервісів розширює покриття на якусь нову
територію, обсяг користування інтернетом протягом однієї-двох тижнів зростає в 2 4 рази. Тому одним зі своїх основних завдань мобільні оператори сервісів бачать зараз
саме в розвитку 3G покриття [25].
За

голосовим

трафіком

йде

приріст,

але

незначний,

СМС-ки,

навпаки,"падають", а "дата" дуже сильно зростає, мінімум в два рази на рік. Все йде
до того, що весь голосовий і дата-трафік почне переміщатися в інтернет-канали.
А в lifecell за 2016 рік обсяг інтернету, використаного в мережі 3G + компанії
виріс в 7 разів. Таке зростання обумовлене не тільки динамічним розгортанням 3G +
мережі, яка покриває вже більше 6500 населених пунктів, але високим проникненням
смартфонів в мережі lifecell (52,7% на кінець третього кварталу 2016).
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1.3.1.2 Виникнення нових тарифів
Через те, що інтернет-трафік все активніше витісняє "голос" і смс, мобільні
оператори

зараз

працюють

над

впровадженням

тарифних

планів,

які

передбачатимуть:
- обмежену кількість безкоштовних дзвінків,
- збільшення інтернет-трафіку.
При цьому деякі гравці ринку і зовсім відмовляються від старих тарифних
планів [25, 27], замінюючи їх новими, а на решту піднімають ціни. Так, наприклад,
абоненти Київстару, тарифні плани яких закриваються, будуть переведені на нові
пакети "Розмови" і "Онлайн". Як пояснили в компанії, коригування умов тарифів
відбувається в міру змін ринкових умов і потреб клієнтів у нових послугах. Згладити
подорожчання оператор планує за допомогою додаткових сервісів і пакетів послуг.
У той же час lifecell в кінці минулого року в одному зі своїх нових тарифних
планів дозволив своїм абонентам вибрати необхідний їм пакет мобільного 3G
інтернету (від 2 до 10 Гбайт), а також надав можливість без тарифікації користуватися
соціальними мережами і месенджером BiP в Україні для відеодзвінків , чатів і
пересилки файлів [27].
У Vodafone Україна також подумують над введенням додаткового інтернетпакета для своїх абонентів. Пропонується розширення лінійки тарифних планів,
введення нових пакетів послуг. Як правило, якщо послуга надається якісно, у людей
не виникає проблем з тим, щоб платити за неї.
Мова не йде про якийсь "катастрофічність підняття тарифів", так як оператори
бояться втратити своїх абонентів, просто є нові послуги, які за визначенням не
можуть коштувати дешевше того, що було раніше.
Оператори сервісів сподіваються, що якщо будуть вводитися нові, якісні, цікаві
послуги, то люди будуть витрачати на них більше, ніж півсотні гривень на місяць.
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1.3.2 Аналіз тарифів сервісів віртуалізації: DeskTop, CRM, ERP и Office 365
Компанії, що реалізовують різні бізнес-моделі, однаково підходять до
формування тарифів на свої хмарні сервіси. Собівартість їх хмарних сервісів
формується з декількох складових. По-перше, постачальникові сервісів необхідно
закупити устаткування - сервери, комунікаційні засоби, системи зберігання даних і
продукти класу ServicePack, що відповідають їм [42, 58]. Витрати на устаткування
потім увійдуть до ціни хмарного сервісу. У неї також закладаються витрати на
розміщення цього устаткування в ЦОД (центр оборбки даних), і чим надійніше датацентр, тим переконливіше ця стаття витрат. Входить в ціну хмарного сервісу і
вартість ліцензій на платформене ПЗ (прогрмане забезпечення) віртуалізації для IaaS
(Infrastructure as a Service), а також на операційні системи, СУБД (система управління
базами даних) і прикладне ПЗ для SaaS (software as a service). Потім постачальникові
сервісів необхідно забезпечити резерв фізичної інфраструктури по потужності з
метою нівеляції пікових навантажень. Як приклад, цей резерв складає мінімум 30%
сукупної потужності, використовуваної зараз часу. Витрати на формування резерву
також ляжуть на плечі користувачів хмарних сервісів.
Також в тариф будуть включені трудовитрати інженерів по віртуалізації,
операційним системам, СУБД, прикладному ПЗ, вартість цілодобової підтримки,
загальні і адміністративні витрати. Нарешті, обігові кошти теж мають свою ціну вони мають бути враховані в тарифі виходячи з банківської процентної ставки і рівня
інфляції [42, 57, 58].
Аналогічний порядок формування розцінок існує і при формуванні тарифів на
сервіси CRM, ERP, Office 365, DeskTop, де за основу береться схожий набір складових
собівартості. Їх структура формується з орендної плати за користування датацентром, капітальних витрат на будівництво хмари, а також з експлуатаційних витрат
на обслуговуючий персонал і зовнішні ресурси, такі як електроенергія, вода
(використовувана для охолодження), сервісні договори з виробниками компонентів
як хмари, так і дата-центру.
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Хоча перелік витратних статей у операторів сервісів приблизно однаковий,
питомі об'єми витрат з ряду причин можуть значно розрізнятися.
В таблицях 1.2 - 1.5 наведено тарифи по кожному з розглянутих в цій роботі
сервісів віртуалізації:
- таблица 1.2 - Тарифы на сервис виртуализации CRM;
- таблица 1.3 Тарифы на сервис виртуализации ERP;
- таблица 1.4 Тарифы на сервис виртуализации Office 365;
- таблица 1.5 Тарифы на сервис виртуализации DeskTop.
Таблица 1.2
Medium

Pro

Premium

Incredible

Бюджетный

Быстрый вебсервер

Универсальный

Могучий сервер для

вебсервер для

для вебтрансляций

сервер для бизнес-

enterprise нагрузок,

активно

приложений,

СУБД

посещяемых сайтов

вирутализации

от 3276 грн./месяц

от 3612 грн./месяц

от 5124 грн./месяц

от 6524 грн./месяц
Таблица 1.3

VS1C-Start

VS1C-Work

VS1C-Corp

Сервер бухгалтерии для

Сервер с ERP системой для

ERP платформа для

небольшой организации и

среднего офиса,

крупной организации и

доступа бухгалтера и

бухгалтерия, отдел продаж,

распределенной структурой

руководителя

руководство

от 1176 грн./месяц

от 1764 грн./месяц

от 2912 грн./месяц
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Таблица 1.4
Office 395 для

Office 395 для

Office 395 для

підприємств Е1

підприємств Е3

підприємств Е5

324 грн. за

216 грн. за

540 грн. за

945 грн. за

користувача на

користувача на

користувача на

користувача на

місяц (шорічний

місяц (шорічний

місяц (шорічний

місяц (шорічний

внесок)

внесок)

внесок)

внесок)

Office 395 ProPlus

Таблица 1.5
Пакет

S1

S2

S3

S4

S5

CPU

0,5 х 3,4 Ггц

1 х 3,4 Ггц

2 х 3,4 Ггц

3 х 3,4 Ггц

4 х 3,4 Ггц

RAM

1 Гбит

2 Гбит

3 Гбит

4 Гбит

8 Гбит

SSD диск

25 Гбит

30 Гбит

35 Гбит

50 Гбит

65 Гбит

Трафік/

1000 Гбит

2000 Гбит

3000 Гбит

4000 Гбит

8000 Гбит

+

+

+

+

+

послуг

місяць
Виділенний
IP-адрес
Операційна

Windows Server 2008 R2 или Linux (Debian, CentOS, Ubuntu, Suse)

система
Возможне

Windows Server 2003/ Windows XP/ Windows 7/ Windows Server 2012

встановлення
Помісячна
оплата

290

435

580

754

1015
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1.4

Формулювання

проблеми

дослідження.

Постановка

завдань

дослідження
1.4.1 Дослідження предмету, задач та структури дисертаційного дослідження
1.4.1.1 Поняття мультисервісної макромережі
Згідно визначень, мультисервісна мережа – це єдина телекомунікційна
структура, що здатна передавати різну інформацію (голос, відео, данні) зі швидкістю,
що перевищує в десятки-сотні разів існуючі швидкості передачі даних [55], а
макромережа формується зі спеціалізованих мереж для можливості надання різних
сервісів оператора зв’язку. В даному дисертаційному дослідженні розглядається один
із варіантів мультсервісної макромережі – це мультсервісна макромережа мобільного
оператору сервісів.
З розвитком мобільних мереж та їх адаптацією до нових пристроїв та послуг - від
інтелектуальних електролічильників, автомобілів та підключених побутових
пристроїв до промислових об’єктів – до них висуваються нові та найрізноманітніші
вимоги. У зв'язку з цим, підхід «одна технологія для всіх» навряд чи може бути
ефективною для забезпечення зростаючого числа різноманітних потреб з боку
бізнесу, суспільства і окремих користувачів. Технології продовжать свій розвиток у
напрямку до більш високої продуктивності та все більшої кількості можливостей. На
додаток до існуючих технологій радіодоступу, з'являться також нові технології, які
дозволять вирішувати ті завдання, які вирішити за допомогою 2G / 3G / 4G неможливо
[56].
Згідно з прогнозами, в результаті такого розвитку вже до 2020 року з'явиться те,
що називають 5G [49], тобто набір органічно інтегрованих технологій радіодоступу.
Враховуючи, що технологія 4G - це еволюційний крок у розвитку технологій
мобільного зв'язку, як, і розвиток HSPA і WI-Fi, в найближчому майбутньому вона
не втратить своєї актуальності. Навіть GSM буде відігравати важливу роль,
продовжуючи залишатися домінуючою технологією в багатьох куточках земної кулі
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і після 2020 року. Тому мова йде не про заміну існуючих технологій на 5G, а, скоріше,
про їх розвиток і доповнення новими технологіями радіодоступу, призначеними для
конкретних сценаріїв та певних цілей.
Прозора інтеграція існуючих та нових технологій буде сприяти підвищенню
якості користувацького досвіду і появи цілого ряду нових послуг. Активний розвиток
та функціонування технологій, що з'єднують суспільство в єдиному просторі, сприяє
і веде до створення макромережі оператора (рис. 1.16).
Основні вимоги до макромережі спрямовані на досягнення наступних цілей
[56]:
- збільшення в рази максимальної швидкості передачі даних;
- забезпечення доступу в мережу Інтернет у будь-якій точці;
- перехід на хмарну інфраструктуру;
- використання масштабованої та економічної транспортної мережі;
- забезпечення гарантованої якості (QoS) для будь-яких видів послуг.

Рис. 1.16 Макромережа мобільного оператора
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Проведений аналітичний огляд сучасного стану й основних змін навантаження
на

оператора

сервісів дозволив

визначити

тенденції

сьогодення,

а

саме

запровадження сервісів MNP, IoT та сервісів віртуалізації з різкою зміною структури
трафіку, що значною мірою впливатимуть на ринок сучасних сервісів [56].
Аналіз сучасного стану мереж зв’язку дозволив визначити передумови
створення мультисервісних макромереж:
1. З розвитком мобільних мереж та їх адаптацією до нових пристроїв та послуг
до них висуваються нові та найрізноманітніші вимоги;
2. Підхід «одна технологія для всіх» навряд чи буде ефективною для
забезпечення зростаючого числа різноманітних потреб з боку бізнесу, суспільства і
окремих користувачів;
3. Прозора інтеграція існуючих та нових технологій буде сприяти підвищенню
якості користувацького досвіду і появи цілого ряду нових послуг;
4. Активний розвиток та функціонування технологій, що з'єднують суспільство
в єдиному просторі, сприяє і веде до створення мультисервісної макромережі
оператора.
Згідно концепції «неруйнівного» переходу від традиційних мереж з комутацією
каналів до мереж з комутацією пакетів, такі рішення повинні дозволяти частково
переводити окремі сегменти на нові технології без кардинальної зміни всієї структури
мережі.
Огляд існуючих нормативних документів та публікацій щодо існуючих
концепцій раціонального використання мережевих ресурсів та систематизація
матеріалу

дозволила

сформулювати

актуальну

науково-прикладна

задача

дисертаційного дослідження - розробка методу ефективного управління розподілом
ресурсів мультисервісної макромережі на основі запровадження системи збору й
обліку інформації з мережевих рівнів в реальному часі.
Вирішення науково-прикладної задачі реалізується шляхом розв’язання таких
наукових завдань: - проведення аналізу сучасного стану й основних тенденцій зміни
навантаження на оператора сервісів; - проведення оцінки впливу синхронізації на
мережеві ресурси на рівнях доступу, агрегації та ядра мережі; - розробка
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математичної моделі адаптивного мультишвидкісного кодеку; - розробка методики з
визначення оптимального значення ресурсу, необхідного для роботи кодеку;
- розробка алгоритму транскодування, що використовує мінімальний обсяг ресурсів
необхідних для функціонування конкретного сервісу; - розробка методики
проведення повного обліку процесорного часу; - розробка алгоритму динамічного
переконфігурування мережі, що дозволяє визначити затрачений об’єм ресурсів, який
використовується для забезпечення заданої надійності; - проведення оцінки
ефективності

розробленої

Методології

управління

розподілом

ресурсів

мультисервісної макромережі; - визначення основних функціональних блоків
управління та вимог до них, необхідних для створення системи збору та обліку
інформації з мережевих рівнів мультисервісної макромережі; - розробка науковообґрунтованих рекомендацій щодо запровадження системи збору й обліку інформації
з мережевих рівнів мультисервісної макромережі в реальному часі.
На рис. 1.17 наведено загальну структурно-логічну схему дисертаційного
дослідження

“Методологія

управління

розподілом

макромережі при наданні послуг користувачам”.

ресурсів

мультисервісної
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ Й ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІНИ
НАВАНТАЖЕННЯ НА ОПЕРАТОРА СЕРВІСІВ

ОЦІНКА ВПЛИВУ СИНХРОНІЗАЦІЇ НА МЕРЕЖЕВІ РЕСУРСИ НА
РІВНЯХ ДОСТУПУ, АГРЕГАЦІЇ ТА ЯДРА МЕРЕЖІ

РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ОПТИМАЛЬНИМ РОЗПОДІЛОМ
РЕСУРСІВ МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ МАКРОМЕРЕЖІ ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ
КОРИСТУВАЧАМ

РОЗРОБКА ЙМОВІРНІСНОЇ
АДАПТИВНОЇ МОДЕЛІ
МУЛЬТИШВИДКІСНОГО
КОДЕКУ

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ
ПРОВЕДЕННЯ ПОВНОГО
ОБЛІКУ ПРОЦЕСОРНОГО
ЧАСУ

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ
ТРАНСКОДУВАННЯ , ЩО
ВИКОРИСТОВУЄ
МІНІМАЛЬНИЙ ОБСЯГ
РЕСУРСІВ

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ
ДИНАМІЧНОГО
ПЕРЕКОНФІГУРУВАННЯ МЕРЕЖІ

ОБҐРУНТУВАННЯ
РЕКОМЕНДАЦІЙ
ЩОДО
ПРАКТИЧНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОЇ
МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
РОЗПОДІЛОМ РЕСУРСІВ МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ МАКРОМЕРЕЖІ ПРИ
НАДАННІ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧАМ

Рис. 1.17 Загальна структурно-логічна схема дисертаційного дослідження
“Методологія управління розподілом ресурсів мультисервісної макромережі при
наданні послуг користувачам”
1.4.2 Архітектура Методології управління оптимальним розподілом ресурсів
мультисервісної макромережі при наданні послуг користувачам
На рис. 1.18

наведено архітектуру Методології управління оптимальним

розподілом ресурсів мультисервісної макромережі.

МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ОПТИМАЛЬНИМ РОЗПОДІЛОМ РЕСУРІВ МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ
110МАКРОМЕРЖІ ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ
КОРИСТУВАЧАМ
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Рис. 1.18 Архітектура Методології управління оптимальним розподілом ресурсів мультисервісної макромережі при
наданні послуг користувачам
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Висновки
1. Тенденції сьогодення - запровадження сервісів MNP, IoT та сервісів
віртуалізації з різкою зміною структури трафіку, що значною мірою вплине на ринок
сучасних сервісів. Крім того, в операторів почав рости середній чек з користувача, а
тарифні плани переходять від "роздрібного" продажу хвилин, повідомлень та
мегабайтів до пакетних пропозицій.
2. На ринку мобільних послуг спостерігається тенденція до постійного
зростання кількості користувачів:
- у третьому кварталі 2016 року кількість підключень до мереж 4G збільшилася
на 160 млн, досягнув загальносвітового показника в 1,5 млрд. До 2022 року
очікується, що їх кількість зросте до 4,6 млрд та буде складати орієнтовано 49% від
загальної кількості мобільних підключень. За прогнозами, з розвитком мобільних
технологій в світі, очікується, що кількість користувачів, що використовують 4G,
зрівняється з кількістю користувачів 3G в світі аж в 2020-му році;
- у 2017-му році ще немає великої кількісті пристроїв, що підтримують 5G. Ще
один важливий аспект проблеми —складність в обхваті великих територій 5Gзв’язком. Для значного збільшення швидкості передачі даних необхідні значно більші
діапазони частот і п’яте покоління буде достатньо “нішевим” рішенням, яке ніяк не
заміне собою 4G, що оптимізоване для задач покриття значних територій;
- за прогнозами, до 2022 року на планеті буде 29 млрд. підключених
пристроїв, 18 млрд. з яких — це пристрої IoT. Це означає, що на кожного активного
користувача буде приходитися одразу декілька "розумних" речей. Для їх ефективної
та надійної роботи необхідно буде щось більше, чим високошвидкісна мережа.
3. Активний еволюційний розвиток технологій у найближчий перспективі
приведе до створення мультисервісних макромереж, метою яких буде вирішення
принципіально нових задач. З’являться нові вимоги і задачі, що вже зараз можливо
визначити й позначити.
4. Згідно концепції «неруйнівного» переходу від традиційних мереж з
коммутацією каналів до мереж з коммутацією пакетів, такі рішення повинні
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дозволяти частково переводити окремі сегменти на нові технології без кардинальної
зміни всієї структури мережі.
5. Зміщення до хмарних технологій і перехід на рівень IT-сервісів приведе до
тенденцій зміни навантаження на оператора сервисів. Також відбудуться зміни і в
корпоративному сегменті за рахунок використання сервісів віртуалізації, що приведе
(за рахунок цих змін на мережі) до того, що “суцільний” (flat) тариф стане не
вигідним.
6. З розвитком мікросервісів та після впровадження послуги перенесення
номерів, користувачі зможуть використовувати свій номер без прив'язки до
оператора, що суттєво посилить конкуренцію на ринку - оператори сервісів почнуть
змагатися за тарифи.
8. Для ефективного ведення бізнесу оператору сервісів знадобиться розрахунок
оптимального розподілу мережевих ресурсів, тобто визначення мінімального обсягу
мережевих ресурсів, які необхідні для забезпечення заданих параметрів якості при
наданні сервісу користувачам. В свою, чергу для користувача можливе отримання
заданої якості сервісу за мінімально доступною вартістю.
9. Особливості функціонування різних засобів управління ресурсами та облік
різних мережевих параметрів дозволять забезпечити, о крім раціонального
використання мережевих ресурсів й необхідні показники якості обслуговування. При
цьому до основних засобів традиційно відносяться методи управління чергами
(буферний ресурс), методи розподілу пропускної здатності трактів передачі
(канальний ресурс), методи управління трафіком (інформаційний ресурс).
В даному випадку для визначення мінімального обсягу задіяних під сервіс
мережевих ресурсів не раціонально використовувати існуючі моделі. Виникає
необхідність нового підходу до раціонального розподілу мережевих ресурсів
мультисервісної макромережі при наданні сервісу користувачам, що є актуальним на
сучасному етапі розвитку науки і техніки.
10. В роздiлi уточнена i сформульована науково-прикладна проблема
дослiдження яка полягає у необхiдностi розробки Методологiї, як об’єднання за
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метою, сукупнiстю методiв, методик, моделей і алгоритмiв, а також їх застосування
задля

надання

можливості

ефективного

управління

розподілом ресурсів

мультисервісної макромережі на основі запровадження системи збору й обліку
інформації з мережевих рівнів в реальному часі.
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РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ВПЛИВУ СИНХРОНІЗАЦІЇ НА МЕРЕЖЕВІ РЕСУРСИ РІВНІВ
ДОСТУПУ, АГРЕГАЦІЇ ТА ЯДРА МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ МАКРОМЕРЕЖІ
Метою даного розділу є аналіз особливостей синхронізації сучасних
транспортних мереж, що характеризуються використанням високошвидкісних систем
передавання інформації на базі новітніх технологій. Розглянуто загальні властивості,
основні принципи побудови й функціонування мереж синхронізації в мережах
синхронної цифрової ієрархії та мережах пакетної технології IP/MPLS. Здійснено
оцінку впливу синхронізації на мережеві рівні доступу, агрегації та ядра
мультисервісної макромережі. Проведено вимірювання параметрів стабільності
сигналів синхронізації в пакетних мережах.
2.1 Принципи синхронізації в мультисервісній макромережі
Згідно визначення мультисервісної макромережі, як єдиної телекомунікційної
структури, що здатна передавати різну інформацію (голоc, відео, дані) зі швидкістю,
що перевищує в десятки-сотні разів існуючі швидкості передачі даних в розділі 1 було
зазначено, що в даному дисертаційному дослідженні розглядається один із варіантів
мультсервісної макромережі – це мультсервісна макромережа мобільного оператора.
Необхідною умовою для забезпечення покриття мобільного зв'язку та якості
сервісів, що надаються, є питання синхронізації транспортних мереж [2, 25].
Сучасний стан транспортних телекомунікаційних мереж характеризується
використанням високошвидкісних систем передавання інформації на базі новітніх
технологій. Для забезпечення якісного передавання інформації в транспортних
телекомунікаційних мережах необхідна підтримка синхронної роботи елементів
мережі, її управління та сигналізації.
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Як

результат

еволюції

телекомунікаційного

світу

є

перехід

від

телекомунікаційної до інфокомунікаційної мережі, від телекомунікаційних сервісів
до інфокомунікаційних сервісів. На сьогодні все більшу вагу набувають не лише
послуги високошвидкісного доступу до мережі, але і інформаційного наповнення цих
послуг.
Розвиток інфокомунікаційних послуг веде до використання мультисервісних
макромереж та вимагає вирішення завдань ефективного управління інформаційними
ресурсами. Ідея об'єднання телефонних мереж, мобільного зв'язку, Internet, отримала
свій розвиток в концепції NGN (Next Generation Network),

в основу якої був

покладений принцип розділу функцій перенесення і комутації, функцій управління
викликом і функцій управління послугами [25].
На сьогодні загально прийняте визначення NGN - Next Generation Network,
згідно Рекомендації Y.2001 Міжнародного союзу електрозв'язку (International
Telecommunication Union ITU): «NGN – мережа з комутацією на базі пакетів, яка
здатна надавати телекомунікаційні послуги і можливість використовувати декілька
широкосмугових, забезпечуючих якість обслуговування транспортних технологій, і в
якій функції, що відносяться до служб, незалежні від технологій, що розташовуються
нижче і відносяться до транспортування. Вона гарантує вільний доступ для
користувачів за їх вибором до мереж і конкуруючих постачальників послуг. Вона
підтримує узагальнену мобільність, яка забезпечуватиме можливість постійного і
повсюдного забезпечення служб для користувачів» змінилося на пост-NGN.
Пост-NGN характеризується наступними фундаментальними аспектами [30]:
-

пакетна передача;

-

розподіл функцій надання послуг і оператора мережі;

-

підтримка

широкого

спектру

послуг,

застосувань

і

технологій

(включаючи зв'язок в реальному часі, потокову передачу, послуги мультимедіа
тощо);
-

широкосмуговий зв'язок зі заданою наскрізною якістю і прозорими

з'єднаннями;
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-

взаємодія з існуючими мережами через відкриті інтерфейси;

-

рухливість абонента;

-

необмежений доступ користувача до послуг різних провайдерів;

-

єдині характеристики для однієї і тієї ж послуги, що надається різними

провайдерами;
-

конвергенція фіксованого і рухомого зв'язку;

Функціонування мультисервісної макромережі не можливе без проведення
відповідних змін в технологіях й архітектурі транспортної телекомунікаційної
мережі. В свою чергу, це веде й до модифікацій мереж підтримки транспортної
телекомунікаційної мережі нового покоління, а саме мереж: синхронізації,
управління й сигналізації [36].
Вимоги

до

транспортної

мультисервісної

макромережі

визначаються

можливістю передачі різнорідного трафіку з використанням технології пакетної
передачі інформації (IP/MPLS). Разом з низкою безперечних переваг (ефективного
використання смуги пропускання і порівняно низької вартості), пакетні мережі
характеризуються складною топологічною структурою. Що в свою чергу, вимагає
посилювання вимог до мереж підтримки, і, зокрема, до мереж тактової синхронізації.
Вимоги до мереж тактової синхронізації для транспортних мереж нового покоління
визначені в Рекомендаціях ITU-T Y.1361/G.8261, Y.1362/G.8262, Y.1364/G.8264.
Концепція побудови транспортних мереж нового покоління передбачає побудову
альтернативних маршрутів передачі інформації, як одного з методів підвищення
працездатності.

Цей

метод

буде

досить

ефективним

лише

за

наявності

високонадійних мереж підтримки, і, зокрема, мереж тактової синхронізації [1, 20].
Необхідність забезпечення сигналами точного часу вкрай важлива, а саме: - для
забезпечення

технологічності функціонування рівня сервісів інформаційних

технологій; - якість синхронізації впливає на ресурси мережі, оскільки напряму вказує
на кількість помилок; - для обліку мережевих ресурсів виконується синхронізація всіх
пристроїв на мережі. А також необхідною вимогою до реалізації системи управління
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розподілом мережевих ресурсів мультисервісної макромережі є синхронізація
мережевих вузлів від єдиного джерела.
2.1.1 Реалізація мережі синхронізації в СЦІ
2.1.1.1 Особливості синхронізації при синхронному та асинхронному режимах
передачі
Синхронізація при синхронному режимі передачі (СРП). До технологій з СРП,
який ще називають режимом з комутацією каналів, відносяться цифрові системи
передавання плезіохронної цифрової ієрархії (ПЦІ) та cинхронної цифрової ієрархії
(СЦІ), а також цифрові автоматичні телефонні станції (ЦАТС). Цьому режиму
притаманна постійна швидкіcть передачі (CBR – Constant Bit Rate), циклічна
структура сигналу та періодична “циклічна” підтримка “постійного” з’єднання, а
також підтримання “прозорого” з’єднання протягом усього сеансу зв’язку [5].
Характерне навантаження мереж з СРП - це сигнали телефонії, звукового мовлення
та інші сигнали реального часу, які складають головну частину для розрахунків якоcті
передачі. Однією із важливіших властивостей мереж з СРП є досить високі вимоги до
мережевої синхронізації, тобто підтримки високих показників довготривалої точності
та cтабільності тактових сигналів в різних точках мережі з метою зменшення
розходжень частот генераторів і таким чином зменшення частоти проскакувань
(збоїв) циклів. Ці збої неминуче виникають внаслідок розходження частот при
наявності двох або більше генераторів на мережі.
Мережі з СРП є цифровими cистемами передавання, що розділяють на [5]:
– ПЦІ та ЦАТС;
– СЦІ та ЦАТС.
У випадку ПЦІ – ЦАТС потрібна синхронізація тільки ЦАТС.
Мережі

ПЦІ

базуються

на

вирівнюванні

за

бітами,

що

дозволяє

мультиплексувати асинхронні компонентні сигнали зі значними зсувами частоти.
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Тому мережі передачі ПЦІ не потребують cинхpонізації [8]. Кожен пристрій
синхронізації не залежить один від одного, але їх частоти утримуються близькими до
номінальних значень в рамках встановлених стандаpтом припустимих інтервалів.
Для сигналів синхрoнізації, що містяться в цифрових сигналах, мережі передачі ПЦІ
є прозорими [1-3]. Метод вирівнювання за бітами дoзвoляє пеpедавати інформацію
про синхpонізацію, яка міститься в цифровому cигналі, по мережі, в якій пристрої
синхронізації асинхронні.
У випадку СЦІ – ЦАТС потрібна синхpoнізація СЦІ та ЦАТС.
Найкращим та прямим методом передачі сигналу синхронізації в мережі СЦІ є
передача безпосередньо у групових, лінійних сигналах STM-N. Тактовий сигнал, який
виокремлений із сигналів STM-N, має найкращу якість, яку можливо досягнути в наш
час [8, 9].
В мережах ПЦІ використoвуються лише лінійні структури для передавання
сигналів, а в меpежах СЦІ – кільцеві та комірчасті, в яких значно підвищується
ймовірність виникнення петель.
Синхронізація при асинхронному режимі передачі (АРП). За визначенням, АРП
або режим із кoмутацією пакетів – це такий режим, в якому інформація передається в
чарунках чи пакетах фіксованої або змінної довжини з відповідними позначками, які
не обов’язково періодичні в часі [6, 8, 9]. До технологій з АРП відносяться: Ethernet,
IP/MPLS (Internet Protocol/ MultiProtocol Label Switching).
Характерне навантаження мереж з АРП, особливо на пеpших стадіях розвитку,
це сигнали даних – сигнали відносного часу.
Сучасний cтан розвитку транспортних мереж характеризується впровадженням
методів АРП на всіх ділянках мережі: від доступу до магістрального рівня. Мережі з
АРП мають стати універсальними, мультисервісними (тобто такими, що можуть
одночасно використовуватися для передавання мови, аудіо та відео, а також даних з
різними протоколами) із гнучкими механізмами надання послуг та використання
смуги передавання.
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Для планування мереж з АРП синхронізація є досить важливим аспектом. Але це
не зовсім те саме, що синхронізація в мережах з СРП. В мережах з АРП передавання
всередині мережі є асинхронним, але прив’язка до часу вхідних та вихідних стиків
необхідна.
На даний час все частіше виникає потреба синхронізації мереж з АРП [6].
Прoблеми співіснування двох оснoвних режимів пеpедачі СРП та АРП найбільш
яскраво визначилися в таких питаннях як [6]:
– перетворення форматів сигналів;
– підтримання рівнів мережевої синхронізації;
– збереження часових паpаметрів сигналів;
– забезпечення якісних показників передачі (затримок, помилок та ін.);
– управління мережами з різними технологіями;
– обмін системами мережевої сигналізації.
Аналізуючи сценарії взаємодії мереж [24, 52] з використанням СРП та АРП, які
було

розглянуто

в

багатьох

нормативних

документах

та

міжнародних

рекомендаціях, приходимо до вистовку, що всі варіанти взаємодії можна поділити
за такими напрямами:
– передача навантаження АРП по трактам СРП (АРП через СРП), як приклад,
передача чарунок АТМ або пакетів Ethernet по тpактам СЦІ, ПЦІ;
– організація тpактів СРП у середовищі АРП (СРП через АРП), наприклад,
емуляція каналів Е12, трактів ПЦІ або СЦІ у середoвищі АТМ або мережі Ethernet.
– з’єднання “островів” СРП та АРП на рівні стандартних транспортних
інтерфейсів для організації “прохідних” з’єднань кopистувачів.
Не зважаючи на те, що ідеологія розвитку телекомунікацій направлена,
головним чином, на мережі з комутацією пакетів (АРП), головним форматом, який
покладений в основу транспортних мереж, залишається все ж таки СЦІ, або ІР,
Ethernet у оболонці СЦІ.
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Розвиток від мереж з комутацією каналів до мереж з комутацією пакетів
висуває більш складні вимоги до апаратного забезпечення сучасних транспортних
систем.
2.1.1.2 Властивості синхронізації мультисервісної макромережі
Реальна мережа, зазвичай, містить області з різними топологіями [13]. Вибір тієї
чи іншої топології мережі визначається насамперед економічними вимогами, а також
вимогами щодо надійності, живучості та сталості транспортних телекомунікаційних
мереж [4]. Основні типові структури транспортних мереж наведено в таблиці 2.1 [3,
8, 9, 20, 55].
Таблиця 2.1
Топологія мережі

Ранг вузла,
r(N)

Кількість
ребер, R

Зв’язність

 >1

R=N – 1

h=1

(радіальновузлова)

>1

R=N – 1

h=1

лінійна

=1

R=N – 1

h=1

плоска (планарна)

>2

R=2(N – 1)-1

h=3

неплоска
(непланарна),

>2

R=2(N – 2)

h=3

радіальнопетльова

>2

R=2(N – 1)

h=3

комірчаста

>2

Повнозв’язна

>2

Петльова

=2

мережі, h

Деревоподібна
зіркоподібна
(радіальна)
вузлова

Сіткоподібна

N
2

h=2

N ( N  1)
2

h=N–1

R

R

R=N

h=2
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За ознаками транспортування доцільним є застосування виокремлених мереж,
в яких передбачено процедуру міжстанційного, внутрішньостанційного розподілу
сигналів кopисного навантаження.
Частковим випадком мереж зв’язку загального виду – транспортних
(первинних) мереж є мepeжа синхронізації, що основана на розподіленні сигналів
синхронізації за певними маршрутами.
Синхронізація мережі повинна відповідати найвищим вимогам сталості i
надійності. Саме тому, вузли та пристрої з джерелами синхронізації необхідно
резервувати.
На рис. 2.1 показано приклад мережі синхронізації з ієрархічною структурою
“провідний-ведений” з резервними маршpутами. Стратегія ієрархічної синхронізації
“провідний-ведений” є варіантом стратегії “провідний-ведений”: провідний пристрій
синхронізації прямо або побічно синхронізує ведені пристрої синхронізації
відповідно до деревоподібної топології, і вони утворюють декілька ієрархічних
рівнів. Механізми захисту від пошкоджених ліній та пристроїв синхронізації
плануються

за обхідними

маршрутами

cинхpoнізації. На кожен пристрій

синхронізації подаються що найменш два сигнали синхронізації, які надходять за
різними маршрутами від вузлів відповідних ієpapxічних рівнів. У випадку, коли
провідний пристрій синхpoнізації виходить із ладу, його місце у відповідності за
ієрархічним планом займає інший пристрій. Звідси слідує, що повинна бути
встановлена cxeма пріоритетів, які дозволяють пристроям синхронізації здійснити
переключення від одного опорного пристрою синхронізації до іншого за правилами
алгоритму пepeключення [5, 7, 53-55].
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ППС

ПСТ1

ПСТ2

ПСПС- ПСПСМ1
М2 М3
М4
ППС – первинний пристрій синхронізації

ПСТ3

ПСМ5

ПСМ6

ПС-Т – пристрій синхронізації транзитного вузла
ПС-М – пристрій синхронізації місцевого вузла

канали синхронізації первинного використання
канали синхронізації вторинного використання

Рис. 2.1 Приклад мережі синхронізації з ієрархічною
структурою “провідний-ведений” з резервними маршрутами
Завдяки якісним характеристикам та надійності ієрархічна стратегія “провіднийведений” у сьогоденні широко застосовується для синхронізації сучасних
транспортних цифрових мepeж. Динамічний вибір опорного сигналу синхронізації
базується на наборі стандартних повідомлень про статус синxpoнізації SSM, якими
обмінюються пристрої синхронізації при встановленні пріоритетів на входах. Цей
підхід являє собою стандартне рішення, що рекомендують організації із
стандартизації ITU-T, ETSI, ANSI для синхронізації мереж СЦІ [55].
Окрім провідного пристрою синхронізації ведені пристрої синхронізації прямо
або побічно мoжуть отримувати сигнали синxpoнізації через приймачі від
супутникових навігаційних систем, таких як GPS (Global Positioning System),
ГЛОНАСС, СРНС (супутникова радіонавігаційна система).
Огляд основних структур мереж синхронізації широко висвітлено у літературі
[19, 27, 30, 55].
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Синхронізація мереж потребує: високоякісні, як правило, атомні стандарти
сигналів синхронізації (джерела), приймачі та розподільчу мepeжу.
Основні види (стратегії) мереж синхронізації (розподільчих): плезіохронна,
примусова, взаємна, змішана, ієраpxiчна взаємна, ієрархічна синхронізація
“провідний-ведений”. Правила побудови розподільчих мереж досить відомі і мають
ряд загальних xapaктеристик [1, 7-9].
До

основних

відмінностей

мереж

синхронізації

від

транспортних

телекомунікаційних мереж відносяться:
– односпрямованість (з точки зору передавання сигналів, мережа синхронізації є
однонапрямленою, яка накладається на двоспрямовану транспopтну мережу);
– сувopo деревоподібна структура мережі синхронізації, яка накладається на
транспортну мережу з різною топологією та зв’язністю.
2.1.1.3 Принципи функціонування елементів мережі синхронізації
Для

формування

сигналів

синхронізації

в

мережі

синхронізації

СЦІ

використовують первинні джерела та пристрої сигналів синхронізації [10,63].
Як джерела сигналів синхронізації використовуються цезієві або водневі
генератори, а також обладнання на базі приймачів навігаційних систем ГЛОНАСС та
GPS (Global Positioning System). Комплекс, що було утворено складанням декількох
первинних джерел, являє собою первинний пристрій синxpoнізації [10].
Для підтримки функціонування мережі або відновлення спотворених сигналів
синхронізації застocoвуються пристрої відновлення та підтримки синхронізації.
За якістю сигналів синхронізації, що формуються y пристроях та за функціями,
які виконуються на розподільчих мережах синxpoнізації розрізнять такі мережеві
пристрої синxpoнізації (МПС):
– первинний пристрій синхронізації (ППС);
– пристрій синxpoнізації транзитного вузла (ПС-Т);
– пристpiй синxpoнізації місцевого вузла (ПС-М);
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– пристpiй синxpoнізації обладнання СЦІ (ПС-СЦІ);
– пристpiй синxpoнізації кінцевого обладнання.
Первинний пристрій синхронізації (ППС). Схема примусової синхронізації
припускає наявність ППС від сигналів якого повинні синхронізуватися інші МПС, які
входять до мережі синхронізації [55, 57]. До складу ППС повинен входити генератор
якість якого визначено в [10].
Щоб сформувати опірний сигнал синхронізації ППС як правило використовують
трубку цезієвого випромінення, тому що при використанні цієї трубки не буде
систематичного впливу подібного старінню, який може призвести до відхилу частоти.
Існують два типи ППС:
– автономні ППС з однією або декількома (до трьох) цезієвими трубками, що
вбудованo в ППС та які використовуються y якості опорного джерела для ВПС;
– радіокеровані ППС, в яких використовуються віддалені цезієві трубки. У якості
прикладу можна навести супутникову навігаційну систему GPS та ГЛОНАСС. У
цьому випадку радіосигнали формуються на базі цезієвих трубок, приймаються y
місці розміщення ППС та використовуються в якості опорного сигналу для ВПС.
ППС містить декілька (у більшості випадків три) високостабільних генераторів,
щоб забезпечити високу надійність.
Вторинні пристрої синхронізації (ВПС). Для внутрішньовузлового розподілу
сигналів синхронізації рекомендовано пристрої синхронізації ВПС. Вони призначені
для захоплення зовнішнього опорного сигналу синxpoнізації, який надходить із
іншого вузла, та синхронізації усіх МПС даного вузлa. Тому ВПС повинен бути
найбільш стійким пристроєм синхронізації із самою вузькою шириною смуги
захоплення частот (тобто пристроєм з найкращою фільтрацією вхідних фазових
шумів), який має найкращі на цьому вузлі характеристики в режимі утримання
частоти [11, 53, 54, 64, 57, 57].
Рівень якості ВПС можна визначити за його ієрархічним рівнем в мережі
синхронізації. Розрізняють вторинні ПС транзитного вузла та місцевого вузла.
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Для надійності ВПС повинні приймати два або декілька опорних сигналів
синxpoнізації з інших вyзлів.
При нормальному режимі роботи (без виникнення аварій) ВПС отримує
опорний сигнал синхронізації від ППС. У випадку втрати опорного сигналу
синxpoнізації від ППС, ВПС входить до режиму утримування частоти. Внутрішній
генератор ВПС запам’ятовує значення частоти опорного сигналу синxpoнізації з
високою точністю та підтримує близьке до нього значення частоти протягом часу,
зазначеного в [11].
Вихідній сигнал синхронізації, який формується ВПС, характеризується
відносно високою якістю, тому що y якості внутрішніх генераторів ВПС
використовуються спеціальні високостабільні кварцові або рубідієві генератори.
Щоб забезпечити надійність роботи мережі синхронізації вихідний сигнал
синхронізації ВПС повинен мати:
– вузькосмугову фільтрацію для ефективного придушення джитеру та дрейфу
фази з вихідних сигналів синхронізації;
– високий ступінь точності частоти в режимі утримування частоти для
забезпечення місцевого резерву синхронізації та можливості виконання технічного
обслуговування при наявності збоїв синхронізації;
– допустиму перехідну характеристику при переключенні між вхідними
опорними сигналами;
– безпepepвний контроль вхідних сигналів синхронізації 2 Мгц і/або 2 Мбіт/с;
– забезпечення на призначених контрольних інтерфейсах безперервного
вимірювання та спостереження за якісними показниками мережі синхронізації;
– забезпечення обробки даних вимipювань фази: максимальної відносної
помилки вартового інтервалу та девіації вартового інтервалу.
Пристрій синхронізації обладнання СЦІ (ПС-СЦІ). Міжвузловій розподіл
сигналів синхронізації визначає порядок надання сигналів синхронізації на всі МПС,
які включені в мережу синхронізації [9, 16, 26]. Для міжвузлового розподілу сигналів
синхронізації рекомендовано МПС, що вбудовані в обладнання СЦІ та мають назву
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пристроїв синхронізації обладнання СЦІ – ПС-СЦІ. Проте ПС-СЦІ, що входять до
складу обладнання СЦІ мають низький рівень ієрархії. Для запобігання надходження
опорного сигналу синxpoнізації від ПС-СЦІ на МПС більш високого рівня ієрархії,
разом з сигналами STM-N передаються повідомлення ПСС. Повідомлення ПСС
визначають рівень ієрархії МПС, який використовується для синхронізації, тобто
рівень якості QL джерела синхронізації.
На вхід обладнання СЦІ надходять різні види сигналів, які можна
використовувати для синхронізації [12, 57, 65]: цифровий лінійний сигнал або
компонентний сигнал STM-N інформаційний сигнал, який належить до передавання
в системі передачі СЦІ – сигнал Е1, а також зовнішній сигнал синхронізації. Сигнал Т1
отримують із сигналу STM-N, сигнал Т2 – із Е1, а Т3 – із зовнішнього сигналу
синхронізації.
За допомогою фільтру та системи пам’яті відбувається керування частотою
внутрішнього генератopy, яку забезпечує найкраще придушення фазових перешкод.
Сигнал Т0 приймає доля у формуванні вихідних сигналів обладнання СЦІ STM-N, а
також може бути використаний для отримання виxiдного сигналу синхронізації Т4.
Окрім того, сигнал Т4 можна отримати безпосередньо із сигналу Т1 без участі
внутрішнього генepaтору.
При рівні якості QL гіршого ніж задане, сигнал синхронізації Т4 на вихід не
надходить. Сигнал Т4 призначений для синхронізації інших МПС, які встановленo на
тому ж вузлі, що і обладнання СЦІ. Якщо сигнал синхронізації, який був сформований
ПС-СЦІ, надходить на вхід іншого МПС, то вихідний сигнал синхронізації Т4
відключається, що виключає можливості синхронізації МПС більш високого рівня
ієрархії від сигналу синхронізації МПС більш низького рівня.
При забезпеченні якості мережі синxpoнізації з боку ПС-СЦІ мають
виконуватись такі вимоги:
– помipна точність частоти y режимі утримування частоти для забезпечення
можливості застосування генератора при помірній ціні;
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– низьке значення фазового шуму, що формується для забезпечення можливості
каскадного з’єднання багатьох ПС-СЦІ в мережі розподілення синхронізації без
пopyшень за рахунок накопичення надмірного фазового шуму;
– смугу фільтрації, яка оптимізована для слідкування за вхідними опорними
сигналами, але з достатньою можливістю фільтрації від джитеру;
– якісні показники синхронізації, які повинні підтримуватися протоколами
ВПС, для забезпечення можливості автоматичної реконфігурації підмереж ПС-СЦІ,
щоб обмежити години роботи y режимі утримування частоти при наявності
несправностей синхронізації [17].
Застосування нових технологій на транспортних мережах характеризується
зростанням обладнання, яку використовується на мережах, що в свою чергу,
призводить до виникнення на розподільчих мережах синхронізації мережних
пристроїв багатьох виробників, які мають певні відмінності між собою.
При плануванні мережі синхронізації необxiдно вpaxoвувати:
– відмінність функціональних параметрів елементів мережі синхронізації різних
виробників або елементтів мережі синхронізації одного виробника, але різних
поколінь;
– виконання або не виконання елементами мережі алгоритмів прийому, обробки
та видавання повідомлень про статус синxpoнізації;
– реакції елементів мережі на зникнення сигналу синхронізації, його
відновлення, а також перехідні процеси, що виникають в мepeжі.
Формування необхідної кількості сигналів синхронізації виконується приладами
розгалуження сигналів синхронізації [14].
2.1.2 Реалізація мережі синхронізації в IP/MPLS
Наразі для впровадження нових послуг потрібен відповідний розвиток мереж
зв'язку і, зокрема, їх транспортної інфраструктури, на якій повинні базуватися мережі
пост-NGN. Отже, фундаментом пост-NGN є мультисервісна (мультипротокольна)
транспортна мережа зв'язку на основі пакетної передачі даних, що забезпечує
перенесення різнорідного трафіку з використанням різних протоколів передачі [15].
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Сучасна транспортна мережа повинна забезпечувати економічно ефективну
агрегацію будь-якого клієнтського трафіку і його надійну, високоякісну передачу
каналами

зв'язку.

Технології,

що

базуються

на

принципах

часового

мультиплексування, основним представником яких є цифрова синхронна ієрархія
СЦІ, в даний час витісняються [21]:
- на електричному рівні – технологіями Carrier Ethernet (інтерфейси E/FE, GE,
10GE, 40GE і 100GE) і MPLS-Transport Profile. Ці технології забезпечать широкі
можливості

для

створення

транспортних

мереж

з

пакетною

комутацією

операторського класу, орієнтованих на встановлення з'єднань;
- на оптичному рівні – технологіями оптичної транспортної ієрархії OTH (Optical
Transport Hierarchy), схожими на СЦІ, але на відміну від неї забезпечуючими
прозорість передачі і крос-комутації сукупності TDM (Time Division Multiplexingмультиплксування з розподілом за часом) – і пакетного трафіку в будь-якому
поєднанні з подальшою їх передачею каналами систем із спектральним ущільненням
каналів – WDM (Wavelength Division Multiplexing). Сервісні мережі IP/MPLS можуть
надавати послуги, з'єднуючись між собою, з системами опорної мережі операторів
фіксованого і мобільного зв'язку, з точками присутності провайдерів послуг, а також
з системами широкосмугового доступу безпосередньо або поверх транспортної
мережі операторського класу. Пакетні комутатори з функціональністю Carrier
Ethernet/T-MPLS і MPLS-TP стають важливим елементом транспортного рівня
мережі, взаємодіючи поверх існуючих мереж СЦІ і прозорого і гнучкого фотонного
рівня OTN/WDM. Гнучкий автоматизований WDM-фотоний рівень забезпечується
програмно-перебудованими і реконфігурованими оптичними вузлами вводу/виводу.
Процеси

переходу до технології IP/MPLS стимулювали дослідження щодо

збільшення пропускної спроможності транспортних мереж як для традиційного
(TDM), так і для пакетного трафіку. Для існуючих систем синхронної транспортної
ієрархії СЦІ існують стандартні швидкості передачі від STM-1 (155 Мбіт/с) до STM256 (40 Гбіт/с), що збільшуються від рівня до рівня з коефіцієнтом 4. Для систем
оптичної транспортної ієрархії є стандартні швидкості передачі від OTU-1 (2,5/2,7
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Гбіт/с) до OTU-3 (40/43 Гбіт/с), які також збільшуються від рівня до рівня з
коефіцієнтом 4. Швидкість передачі за технологією Ethernet зростала з коефіцієнтом
10 і досягла на сьогоднішній день 100 Гбіт/с. Конвергенція цих технологій почалася
зі швидкостей передачі 10G. Дослідження останніх років засвідчили, що ця
конвергенція розвивається у напрямі швидкостей передачі 40 Гбіт/с і 100 Гбіт/с.
Запропоновані спочатку для центрів збору і обробки даних, а також для
корпоративних

комп'ютерних

мереж

системи

40GE,

ймовірно,

широко

використовуватимуться і на рівні транспортних мереж з впровадженням коефіцієнту
4 (40GE по відношенню до 10GE). На магістральному рівні мереж буде реалізована
швидкість

передачі

100GE/OTN

з

коефіцієнтом

2,5

по

відношенню

до

впроваджуваного сьогодні рівня 40GE/OTN.
Для нових протоколів й інтерфейсів 40G і 100G в даний час розробляються
стандарти [27]:
- 40GE для застосувань, пов'язаних із взаємодією серверів (server-to-server), а
також серверів і пакетних комутаторів (server-to-switch);
- 100GE для застосувань, пов'язаних з взаємодією пакетних комутаторів (switchto-switch), включаючи з'єднання «точка-точка» між мережними кластерами тощо.
Вибір нових технологій і рішень, включаючи нові методи лінійного кодування,
дозволить найефективніше передавати високошвидкісні цифрові потоки 40 Гбіт/с і
100 Гбіт/с за каналами систем WDM, що працюють сьогодні здебільшого на
швидкостях не вище 10 Гбіт/с (з розрахунку на кожен оптичний канал). Оптичні
транспортні мережі (Optical Transport Network – OTN) будуються з набору оптичних
мережних елементів, з'єднаних оптоволоконними каналами, здатними забезпечити
такі функції, як транспорт, мультиплексування, маршрутизація, управління, контроль
і живучість каналів, по яких передаються сигнали [27].
Відмінною характеристикою OTN є її здатність транспортувати будь-який
цифровий сигнал незалежно від специфіки клієнта. У OTN, як і в СЦІ, визначена
ієрархія мережі, звана ієрархією оптичної передачі (Optical Transport Hierarchy –
OTH). Оптична транспортна ієрархія (Optical Transport Hierarchy, OTH), як визначено
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в

Рекомендаціях

ITU-T

G.709,

G.798,

передбачає

методи

розміщення,

мультиплексування і управління мережами, що підтримують різні клієнтські сигнали
в їх натуральному форматі, незалежно від типів використовуваних протоколів. В
структурі Optical Data Unit (ODU) можна розмістити декілька існуючих фреймів
потоків даних, а потім об'єднати їх з іншими сигналами і далі передавати і управляти
в єдиному стилі з єдиною функціональністю, аналогічною тій, що прийнята в системах
СЦІ.
Перша версія OTH була орієнтована переважно на клієнтські сигнали СЦІ. Тому
спочатку в рекомендації G.709 були визначені лише 3 фіксованих типа ODUконтейнеров: ODU1, відповідний рівню STM-16 технології СЦІ, ODU2, відповідний
рівню STM-64 і ODU3, відповідний рівню STM-256 [30].
В даний час структури OTH розглядаються з врахуванням передачі таких
сигналів, як:
- Ethernet 1GE, 10GE WAN/LAN, 40GE, 100GE;
- OTH 2,5G, 10G, 40G, 100G;
- СЦІ 2,5G, 10G, 40G;
- FC 1G, 2G, 4G, 8G (10G).
Технологія OTN може використовуватись для створення конвергентних
транспортних платформ, що забезпечують прозорість при передачі трафіку, що
відноситься до будь-яких послуг поверх оптичних каналів WDM-систем, оскільки
має власний окремий заголовок, схожий на заголовок в СЦІ [33] і що дає можливість
контролювати мережу і управляти нею. Це дозволяє підтримувати прозору спільну
передачу сукупності асинхронного (пакетного) і синхронного (TDM) трафіку в будьяких поєднаннях.
Крім того, системи OTN дозволяють виявити і локалізувати відмови в мережі
WDM, значно підвищуючи якість наданих послуг. OTN – єдина технологія, яка може
передавати широко поширені в IP/Ethernet клієнтські сигнали 10GE LAN PHY, а
також забезпечити спільну передачу синхронних і асинхронних сигналів поверх
одного оптичного канала системи WDM. Слід відзначити, що стандартизація OTN
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знаходиться ще в стадії розробки. У перспективі технологія OTN може стати
універсальним прозорим електричним рівнем оптичних магістральних мереж зв'язку.
Виходячи з вищевикладеного, можливо зробити висновок про те, що високі
темпи розвитку телекомунікаційних мереж, впровадження інфокомунікаційних
послуг, які вимагають збільшення пропускної спроможності мережі передачі даних,
використання модернізованих IP-протоколов для підтримки бездротових технологій,
надання послуг віртуальних приватних мереж (VPN) – все це формує високі вимоги
до продуктивності, гнучкості, адаптивності, вартості і якості сучасних транспортних
мереж.
Визначено наступні вимоги, яким повинна відповідати сучасна транспортна
пакетна мережа [1, 15, 17]. Транспортна

пакетна

мережа – це така

мережна

архітектура, яка має наступні характеристики:
1) розташовується нижче за рівень IP-послуг і вище за рівень фізичного
середовища передачі оптичної транспортної мережі. Ця архітектура розробляється
відповідно до вимог, що пред'являються до корисного навантаження пакетної мережі
і до статистичного мультиплексування;
2) ядро мережі дозволяє надавати мультисервисні послуги;
3) забезпечує традиційні переваги оптичної передачі, у тому числі: доступність
і відмовостійкість; ефективний механізм управління пропускною спроможністю і
трафіком, а також масштабованість.
Проводячи порівняння між мережами, що базуються на технології часового
розділення каналів, і мережами з комутацією пакетів, необхідно зауважити наступне:
- традиційні мережі, засновані на синхронній цифровій ієрархії, мають високу
вартість, і низьку адаптивність;
- висока вартість обладнання СЦІ і його обслуговування є істотними недоліками
даної технології. А традиційні пакетні мережі, неорієнтовані на з'єднання в змозі
гарантувати задану якість деяких послуг. Технологія часового мультиплексування
непридатна для надання мультисервисних послуг із-за її низької ефективності [17].
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Приклад, порівняння технологій Ethernet і СЦІ в частині встановлення синхронізації
наведено в Додатку Д.
Проте, формування транспортних мереж нового покоління на базі пакетних
технологій створюють ряд серйозних проблем. Основою даних проблем є протиріччя
між необхідністю дотримання чіткої черговості при передачі потокових повідомлень
і базовим принципом пакетної технології, що полягає в недотриманні черговості при
здобутті пакетів. Таким чином, стає актуальним вирішення задачі забезпечення
передачі даних в мережах з комутацією пакетів з тією ж якістю, яку забезпечують
мережі цифрової синхронної ієрархії. Це фактично означає необхідність емуляції
синхронного комутованого каналу мережею з комутацією пакетів. Крім того, така
транспортна мережа має бути прозорою для будь-якого типу термінального
обладнання, включаючи СЦІ, що підводить до необхідності забезпечення сигналами
синхронізації із заданою якістю кінцевого обладнання СЦІ. Ця мета може бути
досягнута створенням загальної мережі тактової синхронізації, яка синхронізуватиме
як обладнання СЦІ, так і обладнання пакетної мережі. При створенні цієї мережі
необхідно враховувати той факт, що топологічна структура пакетних мереж набагато
складніша ніж традиційні мережі з комутацією каналів. Наприклад, мережі цифрової
синхронної ієрархії як правило є багатокільцевими структурами, а пакетні мережі
мають решітчасту або зіркоподібну топологію. Таким чином, для забезпечення заданої
якості функціонування транспортної мережі нового покоління необхідно забезпечити
надійну доставку сигналів синхронізації до мережного обладнання, що досягається
оптимальним плануванням мережі тактової синхронізації [1, 16, 18, 19, 20, 55].
2.1.3 Рекомендації щодо планування мережі синхронізації в IP / MPLS
В даний час мережі операторів зв'язку в Україні стоять на порозі практичного
впровадження мереж синхронізації, реалізованих на транспортної мережі IP / MPLS.
За останні кілька років було проведено кілька тестувань і реалізовано кілька пілотних
проектів. Були випробувані кілька протоколів і технологій.
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На сьогоднішній день, на ринку телекомунікацій, досить нових ефективних
методів для забезпечення синхронізації в мережах IP / MPLS: протоколи звірення часу
NTP (Network Time Protocol) і PTP (Precision Time Protocol), а також технологія SyncE (Synchronous Ethernet). Кожен з варіантів синхронізації пакетної мережі має як
переваги, так і недоліки.
Тому доцільним в процесі планування такої мережі є розгляд комбінованого
використання даних варіантів синхронізації мережі з комутацією пакетів на різних
ієрархічних рівнях: основний мережі (ядра), агрегації і доступу. Також слід врахувати
специфіку впровадження вузлів комутації наступного покоління з розподіленою
архітектурою.
Порівняння різних методів синхронізації в мережах IP / MPLS. При виборі того
чи іншого методу забезпечення синхронізації важливо розуміти їх можливості і
обмеження. А саме:
• функціонуючий на фізичному рівні механізм Sync-E не залежить від
завантаження мережі і дозволяє передавати сигнал синхронізації через транзитні
пристрою, але забезпечує тільки частотну синхронізацію. Крім того, перехід на
технологію Sync-E передбачає повну заміну обладнання IP / MPLS-мережі або його
суттєве оновлення (і слід також врахувати, що не завершений процес стандартизації
даної технології);
• працює на рівні каналу передачі даних протокол PTP забезпечує як частотну,
так і тимчасову синхронізацію, але стабільність розповсюджуваного сигналу
залежить від рівня завантаження мережі, а також від відстані між вузлами мережі і
кількості переприемов;
• працює на прикладному рівні протокол NTP широко використовується, як
правило, для тимчасової синхронізації в пакетних мережах. Але в ряді рішень різних
виробників обладнання, протокол NTP може бути використаний також і для частотної
синхронізації. Наприклад, для синхронізації базових станцій мобільного зв'язку.
Детально принципи синхронізації в пакетних мережах і відмінності в роботі
протоколів звірення часу були представлені в публікаціях [32].
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Звірення клієнта PTP з метою перевірки можливості використання цього
протоколу для відновлення тактової частоти на перевалочному ділянці транспортної
IP-мережі для синхронізації базових станцій дає кращі результати в порівнянні з
сервером NTP, причому з істотним технологічним запасом [37, 39, 41 43]. Протокол
NTP може бути альтернативою РТР для синхронізації, наприклад, базових станцій
мобільного зв'язку, підключених по IP-мережі.

Це може бути затребуване при

наданні деяких послуг (наприклад, визначення місця положення абонента, що
особливо актуально після введення в дію Національної версії 3.0 загальноканальної
сигналізації №7).
Друою альтернативою, може бути тільки використання опорних частот від
приймачів супутникових радіонавігаційних систем GPS або ГЛОНАСС (а також
впроваджуваної системи Galileo в недалекому майбутньому) у кожній базовій станції
мобільного зв'язку. На відміну від NTP, коли сервери часто працюють як клієнти, а
клієнти можуть працювати як сервери в режимі рівноправного обміну, мережу PTP
суворо ієрархічна [42, 49, 50].
На вершині ієрархії синхронізації розташовують гросмейстерські годинники
(grandmaster clock). Зазвичай їх підключають до зовнішнього джерела UTC (Universal
Time Coordinated), як правило, до приймача GPS (ГЛОНАСС). Також вже зазначене
обмеження РТР по відстані між вузлами мережі і кількості переприемов також
підлягає глибшому вивченню. В роботі [40] були представлені цікаві результати
вимірювань параметрів стабільності при невеликій кількості переприймань, але на
відстані кілька тисяч кілометрів.
Протокол NTP для мережі IP / MPLS та вузлів комутації з розподіленою
архітектурою. Стандартними первинними компонентами мережі з розподіленою
архітектурою є сервер, на рівні управління (MSC-S) і медіа-шлюз мобільного зв'язку
(M-MGw), який знаходиться на рівні управління з'єднаннями.

MSC-S обробляє

сигналізацію мережі та інформацію для встановлення, відключення з'єднань і їх
моніторингу. M-MGw займається обробкою і транспортом трафіку з'єднань, а також
взаємодією із зовнішніми мережами, такими як телефонна мережа загального
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користування (PSTN), іншими мобільними мережами (PLMN) і міжнародними
мережами. Як MSC-S (для трафіку сигналізації), так і M-MGw (для трафіку даних)
здійснюють гнучкий контроль над транспортними технологіями мультиплексной
передачі з ущільненням каналів (TDM), асинхронного режиму передачі (ATM) і IP /
MPLS.
Необхідність забезпечення сигналами точного часу в цьому випадку вкрай
важлива при взаємодії різних рівнів такої архітектури, а саме - для забезпечення
технологічності функціонування рівня послуг ІТ при відповідній обробці
повідомлень технічного обслуговування на рівнях управління викликами і з'єднань, а
також для узгодженої передачі цих повідомлень по транспортній мережі IP / MPLS.
Крім того, для узгодженої роботи білінгової системи з рівнем управління викликами
також необхідно звірення шкал часу для коректного формування файлів CDR білінгу
на вузлах мережі.
Мультисервісна мережа IP / MPLS може використовуватися для транспортної
інфраструктури з набагато меншими витратами. Висока доступність мережі зв'язку
забезпечується завдяки механізмам надмірності MGw, контролю та управління
навантаженням, і використання механізмів перенаправлення трафіку в разі
перевантажень мережі або відмови в вузлах мережі.
Загальна транспортна мережа IP / MPLS спочатку є більш ефективною, оскільки
вона конфігурується для сумарного трафіку, кількість якого має зростати, а не трафіку
підмножини послуг, який менш передбачуваний. Наприклад, транспортна мережа
легко змінюється відповідно до ситуації, в якій можливе різке зростання кількості
трафіку VoIP при заміні голосових послуг з комутацією каналів або послуг SMS
послугами Push to Talk. Однак, в цьому випадку необхідно суворе узгодження шкал
часу в вузлах і серверах мережі з маршрутизаторами транспортної мережі IP / MPLS.
Поставлені завдання можуть вирішуватися за допомогою протоколу мережевого часу
NTP [36, 37] або протоколу, PTP [37, 39, 41, 43].
В даний час найбільш поширений протокол NTP, на ринку пропонується досить
широкий спектр пристроїв з його реалізацією і також можливостей використання
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високоточної підстроювання від супутникових радіонавігаційних систем (в
переважній більшості - від американської GPS). Проведений моніторинг дозволив
встановити ряд особливостей використання повідомлень протоколу NTP на
транспортної мережі IP / MPLS.

Завдяки можливості порівнювати шкали часу

декількох територіально рознесених серверів NTP щодо одного з них на основі
програмного
встановлений

забезпечення,
характер

призначеного

взаємних

для

відхилень

моніторингу
шкал

часу

в

підмереж
залежності

NTP,
від

завантаженості мережі IP / MPLS в різний час доби. Результати одного з таких сеансів
моніторингу відображені на рис. 2.2.

Рис. 2.2 Моніторинг NTP-серверів
Дані

відхилення

обумовлені

використанням

механізмів

перенаправлення

голосового і сигнального трафіку на вузлах M-MGw і MSC-S в разі перевантажень
мережі або відмови в вузлах мережі з розподіленою архітектурою.
Даний моніторинг проводився на, ділянці мережі IP / MPLS під час тестування
декількох вузлів мережі з розподіленою архітектурою.

Наступною особливістю

поширення сигналів NTP є постійне відхилення шкал часу різних NTP-серверів в разі
навмисного відсутності тимчасової синхронізації на маршрутизаторах дослідної
ділянки мережі IP / MPLS. Як і в першому випадку, відхилення становило близько
100 мс.
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Отже, при проектуванні мережі тимчасової синхронізації на мережах з
розподіленою архітектурою виникають завдання оптимізації кількості серверів
сигналів точного часу з урахуванням їх швидкодії, схем їх резервування,
територіального розміщення, а також створення єдиної і цілісної системи
моніторингу зі звірення шкал часу.
Така система може бути створена, наприклад, на базі системи управління
маршрутизаторами транспортної мережі IP / MPLS при наявності в ній відповідних
програмно-апаратних засобів. При звірянні шкал часу, що власне і є основним
завданням синхронізації в пакетній мережі, слід враховувати похибки, властиві
повідомленнями NTP.
Синхронізація базових станцій підключених по IP-мережі. Результати
вимірювань.

Питання синхронізації базових станцій (БС) мобільного зв'язку є

найбільш актуальним в даний момент в аспекті синхронізації пакетних мереж.
Результати аналізу і випробувань з цього питання були досить широко представлені
в публікаціях [47, 48].
Розглянемо можливість комбінованого застосування методів забезпечення
синхронізацією БС по Sync-E, а також із залученням протоколів NTP і PTP на
структурі мережі з комутацією пакетів: основної мережі (ядра), агрегації і доступу.
На рівні основної мережі найбільш оптимальною є реалізація синхронізації на
технології Sync-E. Це обумовлено порівняно невеликими витратами на заміну /
оновлення обладнання тільки на магістральному рівні і забезпеченням гарантовано
якісної передачі сигналу синхронізації на великі відстані.

На рис. 2.3 показані

результати лінійних випробувань PTP для рівня агрегації. В даному випадку в якості
опорної частоти для мережі IP / MPLS (точніше для grandmaster clock РТР)
використовувався сигнал мережі синхронізації, що транслюється по мережі СЦІ.
Джерелами сигналу синхронізації є розподілені по мережі цезієві генератори і GPSприймачі.

Вимірювання параметрів стабільності частоти зроблені на рівні РЕ

маршрутизатора при наявності трьох переприймів. З рівня PE сигнал може
розподілятися, як на нижні рівні, наприклад на рівень Р і відповідно може бути
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використаний для синхронізації БС.

На рис. 2.3 показана маска G.811 (рівень

первинного джерела мережі синхронізації) для параметрів MTIE і TDEV. Сигнал
придатний для БС, так як його стабільність вище, ніж 5 * Е-8 за добу. Отже, протокол
PTP може бути використаний на рівні доступу для синхронізації БС.

а) помилка часового інтервалу (TIE)

б) максимальна помилка часового інтервалу(MTIE)
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г) девіація часу (TDEV)
Рис. 2.3 Вимірювання параметрів стабільності на ділянці PTP
Результати лінійних випробувань на NTP для рівня доступу мережі (тобто на
самому рівні БС) показано на рис. 2.4.

а) помилка часового інтервалу (TIE)

б) максимальна помилка часового інтервалу(MTIE)
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г) девіація часу (TDEV)
Рис. 2.4 Вимірювання параметрів стабільності на ділянці NTP
В цілому, вимога щодо синхронізації БС також виконується. Слід зазначити, що
в Україні планується ряд проектів, які потребуватимуть вирішення питання
синхронізації БС на пакетній мережі. Ця тематика буде активно досліджуватись в
різних напрямках в найближчому майбутньому. Істотний вплив в цьому питанні
надають конкретні рішення, пропоновані постачальниками обладнання.

2.2 Оцінка впливу сигналів синхронізації на навантаження мережі на всіх
ієрархічних рівнях
2.2.1 Оцінка впливу сигналів синхронізації на навантаження мережі на рівнях
доступу та агрегації
Питання синхронізації транспортних IP-мереж і підключених по ним базових
станцій (БС) мобільного зв'язку стають необхідною умовою забезпечення покриття і
якості послуг, що надаються.

На сьогоднішній день на ринку телекомунікацій
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достатньо нових ефективних методів для забезпечення синхронізації в мережах IP /
MPLS: протоколи звірення часу NTP (Network Time Protocol) [1] і PTP (Precision Time
Protocol) [43], а також технологія Sync-E (Synchronous Ethernet) [38]. Кожен з
варіантів синхронізації пакетної мережі має як переваги, так і недоліки.

Тому

доцільним є розгляд комбінованого використання даних варіантів синхронізації
мережі з комутацією пакетів на різних ієрархічних рівнях: основний мережі (ядра),
агрегації і доступу.
Методи синхронізації.

При виборі того чи іншого методу забезпечення

синхронізації важливо розуміти їх можливості і обмеження, а саме: - функціонуючий
на фізичному рівні механізм Sync-E не залежить від завантаження мережі і дозволяє
передавати сигнал синхронізації через транзитні пристрою, але забезпечує тільки
частотну синхронізацію. Крім того, перехід на технологію Sync-E передбачає повну
заміну обладнання IP / MPLS-мережі або його суттєве оновлення (зауважимо також,
що незавершено процес стандартизації даної технології); - працює на рівні каналу
передачі даних протокол PTP забезпечує як частотну, так і тимчасову синхронізацію,
але стабільність розповсюджуваного сигналу залежить від завантаження мережі, а
також від відстані між вузлами і кількості переприемов; - працює на прикладному
рівні протокол NTP широко використовується, як правило, для тимчасової
синхронізації в пакетних мережах. Але в ряді рішень різних виробників обладнання,
протокол NTP може бути використаний також і для частотної синхронізації.
Наприклад, для синхронізації БС мобільного зв'язку.

Детально принципи

синхронізації в пакетних мережах і відмінності в роботі протоколів звірення часу
були представлені в публікаціях [27, 28, 30]. Зараз ми порівняємо найцікавіші аспекти
розвитку протоколів NTP і РТР. Відповідно до локальної природою звірення часу,
виміряти можна лише «власний час даного годинника» в безпосередній близькості від
експериментатора.
Однак, постановка задачі дистанційного звірення часу годин, вбудованих в
вузли комутації, які підключені по IP-мережі, пов'язана саме з погано
контрольованими джерелами збурень - варіаціями затримки передачі і мережевим
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чергами
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маршрутизаторах,

перевантаження

трактів
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непередбачуваного числа переприемов. Для подолання труднощів, викликаних цими
"витратами виробництва" IP-мережі створений набір "пом'якшуючих" алгоритмів
NTP [25].

В результаті майже 30-річної еволюції вдалося досягти точності

дистанційного звірення часу до 10 ... 100 мілісекунд в глобальній мережі і до 1 ... 20
мілісекунд в корпоративних мережах. Досить дорогою ціною можна досягти точності
звірення часу по протоколу NTP до 1 ... 25 мікросекунд, але тільки в локальній мережі
виробничого підприємства. З іншого боку для таких мереж розроблений новий спосіб
звірення часу з точністю 20 ... 100 нс під назвою «протокол прецизійного часу» - PTP.
Він з'явився у вигляді стандарту IEEE 1 588 на етапі впровадження техніки Ethernet в
контрольно- вимірювальні системи з можливістю узагальнення і на інші мережі з
многоадресной (multicast) розсилкою повідомлень. NTP і PTP стають в якомусь сенсі
конкурентними способами звірення часу в IP-мережах [24, 25]. У загальному вигляді
це показано на рис. 2.5.

NTP
~100x10-3c

Глобальна
мережа
Інтернет

ccNTP

Регіональна
(міська)
мережа

IEEE 1588
v2

~10x10-6c

Локальна
мережа

< 1x10-6c

PTP

Рис. 2.5 Еволюція протоколів синхронізації й параметри точності
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В IP-мережах згідно алгоритмів маршрутизації можуть бути обрані
різноманітні тракти передачі. В результаті через значні варіації затримок передачі
якість обслуговування синхронізації за традиційним, протоколу NTP не гарантувати,
а "по можливості найкраще" ("best effort"). У традиційних мережах електрозв'язку на
відміну

від

"best

effort"

прийнято

забезпечувати

"магістральний"

якість

обслуговування, при якому експлуатаційна готовність всіх основних складових
частин інфраструктури оператора становить не менше 99,999%.
З іншого боку, висока якість звірення часу на основі PTP в локальних мережах
суттєво погіршується при спробах застосування його, наприклад, в міській мережі
загального користування (чого можна уникнути при використанні зовнішньої опорної
частоти від супутникових радіонавігаційних систем - GPS / ГЛОНАСС). Це стало
стимулом для розробки PTP у вигляді IEEE тисячу п'ятсот вісімдесят вісім v.2. На
основі зіставлення двох найбільш розвинених протоколів звірення часу - NTP і PTP розглянемо проблеми звірення часу і підстроювання частоти в мережах з комутацією
пакетів.
На відміну від NTP, коли сервери часто працюють як клієнти, а клієнти можуть
працювати як сервери в режимі рівноправного обміну, мережу PTP суворо ієрархічна
[24, 25]. На вершині ієрархії синхронізації розташовують гросмейстерські годинник
(grandmaster clock). Зазвичай їх підключають до зовнішнього джерела UTC (Universal
Time Coordinated), як правило, до приймача GPS (ГЛОНАСС).
PTP служить альтернативою NTP в існуючих мережах Ethernet як засіб
досягнення підвищеної точності завдяки апаратним засобам проставлення міток часу,
вбудованим в маршрутизатори і комутатори. Маршрутизатор (router) - це джерело
флуктуацій затримки передачі між провідними і відомими годинами. Зрозуміло, що
при таких флуктуаціяї досягти точності звірення часу менш 10-6с неможливо.
Комутатор (switch) - це елемент мережі, який вносить флуктуації затримки передачі
між провідними і відомими годинами порядку 10-6 c, що також не дозволяє подолати
"бар'єр" точності звірення часу в 10-6 с.
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Для того, щоб позбавити повідомлення PTP від затримок, властивих
комутатора, передбачений прозорий перехід (transparency).

Він не підпадає під

визначення провідних або ведених годин і служить альтернативою граничним
годинах в межах підмережі як функція комутатора, особливо в разі великого числа
послідовно з'єднаних комутаторів. Граничні годинник (boundary clock) призначені
для того, щоб виключити великі флуктуації затримок передачі, властиві
маршрутизаторів, і працюють як "передавальний стандарт часу" на кордоні між
підмережами. Конструктивно вони вбудовані в маршрутизатор як багатопортовий
пристрій, причому один порт ведений гросмейстерський годинами, а всі інші провідні для ординарних годин. Як свідчать результати експериментів, граничні
годинники здатні забезпечити наскрізне звірення часу з точністю, еквівалентній
точності, досяжною в межах підмережі.
Ординарний годинник, як правило, є веденним та має вбудовані прикладні
функції, які представлені або датчиками, або виконавчими механізмами. В даний час
мережі операторів зв'язку національного рівня знаходяться в стадії впровадження
синхронізації на пакетних мережах. Особливо важливим моментом в цьому процесі
є питання синхронізації базових станцій мобільного зв'язку [24, 25, 36].
На мережі оператора зв'язку ПрАТ «Київстар» були реалізовані пілотні проекти
з застосування різних варіантів синхронізації БС від пакетної мережі. Розглянемо
можливість комбінованого застосування методів забезпечення синхронізацією БС по
Sync-E, а також із залученням протоколів NTP і PTP на структурі мережі з комутацією
пакетів: основної мережі (ядра), агрегації і доступу.
На рівні основної мережі найбільш оптимальною є реалізація синхронізації на
технології Sync-E. Це обумовлено порівняно невеликими витратами на заміну /
оновлення обладнання тільки на магістральному рівні і забезпеченням гарантовано
якісної передачі сигналу синхронізації на великі відстані.

Результати лінійних

випробувань фрагмента мережі синхронізації БС по Sync-E на основній мережі (на
базі обладнання Cisco) представлені на рис. 2.6.
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Рис. 2.6 Вимірювання параметрів стабільності на ділянці Sync-E
На рис. 2.6 показано маску G.811 (рівень первинного джерела мережі
синхронізації) і результати вимірювань, які не цілком задовольняють верхній рівень
ієрархії, але сигнал придатний для БС, так як його стабільність вище, ніж 5 Е-8 за
добу. В даному випадку в якості опорної частоти для мережі IP / MPLS
використовувався сигнал мережі синхронізації ПрАТ «Київстар», що транслюється
по мережі SDH. Джерелами сигналу синхронізації є розподілені по мережі цезієві
генератори і GPS-приймачі. Вимірювання параметрів стабільності частоти зроблені
на рівні РЕ маршрутизатора з трьома переприйому.

З рівня PE сигнал може

розподілятися, як на нижні рівні, наприклад на рівень Р і відповідно може бути
використаний для синхронізації БС.
На рис. 2.7 показані результати лінійних випробувань PTP для рівня агрегації.
Результати вимірювань також не задовольняють самого верхнього рівня ієрархії,
однак сигнал також придатний для БС, так як його стабільність вище, ніж 5 · Е-8 за
добу. Отже, протокол PTP також може бути використаний на рівні доступу для
синхронізації БС. Результати лінійних випробувань на NTP для рівня доступу мережі
(тобто на самому рівні БС) представлені на рис. 2.8. Це тільки рівень доступу в силу
прикладної природи протоколу NTP. В цілому, вимога щодо синхронізації БС також
виконується.
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Рис. 2.7 Вимірювання параметрів стабільності на відрізку PTP

Рис. 2.8 Вимірювання параметрів стабільності на ділянці NTP
2.2.2 Оцінка впливу сигналів синхронізації на рівні ядра мультисервісної
макромережі
Впровадження підмереж синхронізації на транспортної мережі IP / MPLS в даний
час є практичною необхідністю мобільного зв'язку в Україні. За останні роки було
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реалізовано кілька проектів на основі протоколів звірення часу NTP (Network Time
Protocol) і PTP (Precision Time Protocol або стандарт IEEE 1588v2), а також технології
синхронного Ethernet (Sync-E). Кожен із зазначених методів синхронізації має як
переваги, так і недоліки [39]. Особливо актуальною проблемою є реалізація мережі
синхронізації на базі протоколу РТР.
На даному етапі також ставати актуальним питання проведення вимірювань
параметрів стабільності сигналів синхронізації в транспортному оточенні IP / MPLS.
Також на передній план виходить і функція контролю цих показників в режимі
реального часу. Основна частина Концепція синхронізації в транспортному оточенні
IP / MPLS. Питання синхронізації життєво необхідні для сучасних транспортних
мереж IP / MPLS [37]. Тому сучасною тенденцією в розвитку первинної мережі є
підвищення ролі мережі синхронізації і ця тенденція збережеться в найближчому
майбутньому [32].

Більш того, проблеми синхронізації не обмежуються тільки

первинною мережею, але мають важливе значення при побудові мереж доступу з
урахуванням різних технологій і протоколів, реалізованих в конкретної IP / MPLSмережі [35]. Однак, при збільшенні кількості пристроїв (наприклад, базових станцій
мобільного зв'язку [43]), що підключаються по IP-мережі, проблеми синхронізації
вже не можуть бути розглянуті окремо і повинні розглядатися системно.
З цим пов'язана певна локальна революція в підході: поява певної "критичної
маси" споживачів сигналів синхронізації на IP / MPLS-мережі призводить до
необхідності розглядати систему синхронізації як окрему складову частину системи
електрозв'язку. З подальшим збільшенням кількості цифрових пристроїв починають
змінюватися концепції побудови мережі синхронізації і принципи управління нею).
Більш детально концепція синхронізації в транспортному оточенні IP / MPLS
викладена в публікаціях [28].
Методи забезпечення синхронізації в транспортному оточенні IP / MPLS. При
виборі того чи іншого методу забезпечення синхронізації важливо розуміти їх
можливості і обмеження. А саме: • функціонуючий на фізичному рівні механізм SyncE не залежить від завантаження мережі і дозволяє передавати сигнал синхронізації
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через транзитні пристрої, але забезпечує тільки частотну синхронізацію.
Крім того, перехід на технологію Sync-E передбачає повну заміну обладнання IP
/ MPLS-мережі або його суттєве оновлення [30, 38]:
• працює на рівні каналу передачі даних протокол PTP забезпечує як частотну,
так і тимчасову синхронізацію, але стабільність розповсюджуваного сигналу
залежить від рівня завантаження мережі, а також від відстані між вузлами мережі і
кількості переприемов [39];
• працює на прикладному рівні протокол NTP широко використовується, як
правило, для тимчасової синхронізації в пакетних мережах. Але в ряді рішень різних
виробників обладнання (наприклад, базові станції виробництва Ericsson), протокол
NTP може бути використаний також і для частотної синхронізації [19, 22].
Детально принципи синхронізації в пакетних мережах і відмінності в роботі
протоколів звірення часу були представлені в публікаціях [35, 40, 42]. На мережі АТ
"Київстар" були реалізовані ряд пілотних проектів для синхронізації базових станцій
з метою визначення оптимального методу синхронізації. Детально результати цих
проектів викладені в публікаціях [46, 47, 48].
Звірення клієнта PTP з метою перевірки можливості використання цього
протоколу для відновлення тактової частоти на проміжній ділянці транспортної IPмережі, коли мова йде про синхронізацію базової станції, дає кращі результати в
порівнянні з сервером NTP, причому з істотним технологічним запасом. Протокол
NTP може бути використаний замість РТР для синхронізації, наприклад базових
станцій мобільного зв'язку, підключених по IP-мережі [49].
На проміжній транспортної мережі у РТР технологічний запас за показниками
стабільності (як показують виміри на мережі АТ "Київстар") більше ніж у NTP [49].
Це має важливе значення для надання деяких послуг, таких як визначення місця
положення абонента, що особливо актуально після введення в дію Національної версії
3.0 загальноканальної сигналізації №7.

Також на дослідній ділянці мережі АТ

"Київстар" був розгорнутий сегмент з організацією синхронізації за технологією
синхронного Ethernet (Sync-E) [48].
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В цілому на рівні основної мережі (Core Network) найбільш оптимальною є саме
реалізація синхронізації на технології Sync-E [48]. Це обумовлено порівняно
невеликими витратами на заміну / оновлення обладнання тільки на магістральному
рівні і забезпеченням гарантовано якісної передачі сигналу синхронізації на великі
відстані.

Розгортання мереж синхронізації на рівні магістрального синхронного

Ethernet приносить користь операторам мереж тим, що розподіл тактовою частоти
відбувається без впливу варіацій затримки пакетів.

Завдяки характеристикам

пристроїв синхронізації можна, загалом, керуватися існуючими правилами
планування і системного проектування, що в значній мірі спрощує поєднання техніки
синхронного Ethernet зі стандартною мережею синхронізації традиційного SONET /
СЦІ. Однак в процесі розвитку мережі оператор матиме справу з неоднорідним
обладнанням Ethernet, в якому можуть бути, а можуть і не бути кошти синхронного
Ethernet (що передбачає значні капіталовкладення). Також буде потрібно додатковий
етап планування мережі просто для того, щоб переконатися, що в складі обраного
ланцюжка синхронізації канали Ethernet побудовані на обладнанні, в якому є
відповідні функції синхронного Ethernet. В цьому - відмінність від традиційних
мереж СЦІ / SONET, в яких за визначенням будь-який вузол зобов'язаний бути
елементом мережі синхронізації.
Таким чином, протокол РТР є на сьогоднішній день найбільш оптимальним
методом синхронізації в транспортному оточенні IP / MPLS [49]. Протокол PTP
забезпечує як частотну, так і тимчасову синхронізацію при високій якості параметрів
стабільності.

При цьому слід пам'ятати, як було зазначено вище, про те, що

стабільність розповсюджуваного сигналу залежить від рівня завантаження мережі, а
також від відстані між вузлами мережі і кількості переприйомів, - що слід враховувати
на етапі планування такої мережі.
Реалізація мережі синхронізації на протоколі РТР. Протокол прецизійного часу
(Precision Time Protocol - PTP) розроблений у вигляді стандарту IEEE 1588 для
синхронізації роботів на автоскладальних підприємствах в локальних мережах з
комутацією пакетів, але привернув увагу інженерів зв'язку, що зіткнулися з
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проблемою поширення сигналів синхронізації в транспортному оточенні IP / MPLS
[39]. З іншого боку, висока якість звірення часу на основі PTP в локальних мережах
суттєво погіршується при спробах застосування його, наприклад, в міській мережі
загального користування. Це послужило стимулом для розробки PTP у вигляді IEEE
тисячу п'ятсот вісімдесят вісім v.2, призначеного спеціально для мереж
електрозв'язку.
На відміну від протоколу NTP, за яким обмін пронумерованими мітками часу
відбувається одночасно з багатьма серверами і, як правило, в режимі рівноправного
обміну (peer-to-peer), в протоколі PTP зустрічний метод порівняння шкал часу суттєво
доопрацьовано, - передбачена жорстка ієрархія первинних і ведених годин [39, 5860]. Перша особливість PTP полягає в тому, що для “доставки” веденим годинникам
чотирьох міток часу використовують не два, а чотири повідомлення (рис. 2.9):
повідомлення Sync (синхронізація) - багатоадресна розсилка від гросмейстерскіх
годин через кожні 2 з за замовчуванням; повідомлення Follow Up (нагадування) багатоадресна розсилка мітки часу T1; повідомлення Delay Req (запит затримки) від відомих годин гросмейстерським; повідомлення Delay Resp (відгук затримки) передача часу T4.

Шкала часу
провідного
годинника

Шкала часу
веденого годинника

Рис. 2.9 Діаграма використання повідомлень в PTP протоколі
Як видно на рис. 2.9, де для наочності на шкалі часу t UTC провідних і на шкалі часу
ts ведених годинників відзначені секундні мітки, в результаті обробки цих чотирьох
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повідомлень ведені годинники отримують чотири мітки часу: T1 - час відправки
повідомлення Sync від гросмейстерських годинників; T2 - коли Ви отримуєте
повідомлення Sync веденими годинниками; T3 - час відправки повідомлення Delay
Req від ведених годинників; T3 - коли Ви отримуєте повідомлення Delay Req
гросмейстерськими годинниками.

Залишається обчислити однобічну затримку

передачі d в припущенні, що затримки в обох напрямках оборотні:

d

T2  T1   T4  T3 

(2.1)

2

при росходженні часу :

  T2  T1   d 

T2  T1   T4  T3 
2

(2.2)

Для прикладу, поза рис. 2.9, де ведомі годинники випереджують ведені на 4
секунди, однобічна затримка складає:

d

48  41  54  53  7  1  4 сек.,
2

2

(2.3)

а розходження за часом рівне:
48414743 сек.

(2.4)

Друга особливість PTP полягає в тому, що обмін повідомленнями Delay Resp
і Delay Req відбувається нерегулярно - приблизно один раз за 4 - 60 с, в той час як
багатоадресна розсилка пари повідомлень Sync і Follow Up відбувається періодично
- за замовчуванням кожні 2 с.
Як показано на рис. 2.10, провідні годинники передають їх значно частіше, ніж
обмінюються з відомими годинами повідомленнями Delay Resp і Delay Req. З
рівняння (2) випливає, що більшу частину часу ведені годинники отримують

157
регулярну поправку:

  d i  T2i  T1i  ,

i = 1,…,30,

(2.5)

где i – номер слідуючих однієї за одною пар повідомлень Sync и Follow Up.

Провідний
годинник

Ведений
годинник

Рис. 2.10 Обмін повідомленнями Delay Resp і Delay Req,
Sync і Follow Up в PTP протоколі
Вимірювання параметрів стабільності. Єдиною можливістю адекватно оцінити
сигнал синхронізації є вимірювання параметрів стабільності [59, 60]. Безпосередньо
вимірюється тільки функція помилки тимчасового інтервалу (Time Interval Error TIE): різниця між виміряним значенням тимчасового інтервалу, виробленого задає
генератором, і виміряним значенням того ж самого часового інтервалу, виробленого
еталонним генератором, що задає. Потім, на основі отриманого масиву TIE можна
зробити розрахунок максимальної помилки часового інтервалу - (Maximum Time
Interval Error - MTIE): максимальне значення розмаху зміни затримки даного сигналу
тактової синхронізації по відношенню до ідеального сигналу тактової синхронізації
протягом часу спостереження для всіх значень часу спостереження, тривалість яких
знаходиться в межах періоду виміру.
Крім того, проводиться розрахунок девіації тимчасового інтервалу (Time
Deviation - TDEV): виміряне значення очікуваної зміни тимчасового інтервалу
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сигналу, як функція часу інтеграції. TDEV може також забезпечувати інформацією
про спектральні складові фазового (або тимчасового) шуму сигналу.
МТIE - показник, який дозволяє виявляти скачки фази в сигналі синхронізації,
так як за визначенням дорівнює розмаху змін фази протягом певного періоду часу.
Однак через свою чутливвсть до стрибків фази він не адекватний для оцінки
"фонового" шуму сигналу синхронізації.
TDEV - показник, який дозволяє оцінити середній квадрат потужності, тому при
обчисленні TDEV скачки фази в сигналі синхронізації крадуться і фактично
отримують оцінку "фонового" шуму сигналу синхронізації [59, 65-67]. Вимірювання
можна проводити як на цифрових портах кінцевого обладнання (на трибутарних
потоці Е1), так і безпосередньо по Ethernet-порту. (Для цього останнім часом були
розроблені спеціалізовані прилади: STA-61 (Spectracom), серія Paragon-М / Х
(Calnex)).
У процесі розгортання і експлуатації мережі синхронізації на транспортної
мережі IP / MPLS виникає необхідність у створенні системи моніторингу сигналів
синхронізації.

Ця система не повинна залежати від кількості постачальників

обладнання і кількості джерел сигналу синхронізації.

Пропонується постійно

проводити вимірювання значень TIE для сигналів від декількох первинних джерел
відносно один одного і на основі поступово накопичених даних обчислювати
значення MTIE і TDEV в заздалегідь відомі проміжки часу. Число порівнюваних
сигналів повинно бути не менше трьох, що дасть можливість за мажоритарним
правилом визначити аварійний сигнал.
Для цих цілей створюються апаратно-програмні вимірювальні комплекси, які є
основою системи моніторингу. Вимірювачами в даному випадку можуть бути згадані
вище вимірювальні прилади нового покоління, які встановлюються на мережі
стаціонарно. На відміну від синхронізації цифрової класичної мережі, місця
контрольних вимірювальних точок на IP / MPLS-мережі можуть варіюватися
вільніше, що обумовлено гнучкістю конфігурації по IP. Таким чином, на основі
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постійного моніторингу можна прийняти рішення про те, який із трьох сигналів
вийшов за норми, які визначені масками [10, 62].
Для обчислень MTIE і TDEV необхідно накопичити масиви даних TIE і потім в
певні інтервали часу проводиться видача результату. Слід також згадати ще один
параметр, що оцінює якість синхронізації. Девіація затримки пакетів (Packet Delay
Variation -PDV): характеризує рівень завантаження IP / MPLS-мережі в залежності від
затримки пакетів.
У класичній цифрової мережі цей параметр відсутній в силу її природи. PDV
не повинен перевищувати 50 мс, в іншому випадку параметри стабільності сигналів
синхронізації вийдуть за норми, які визначені масками [10, 62].

Цей факт

підтверджується вимірами MTIE і TDEV на пілотній ділянці мережі синхронізації на
IP / MPLS-мережі [24, 25]. PDV також вимірюється згаданими вище вимірювальними
приладами і може бути експлуатаційним параметром в проектованої системі
моніторингу мережі синхронізації в транспортній IP / MPLS-мережі.
2.3 Вимірювання параметрів стабільності сигналів синхронізації в пакетних
мережах
Для оцінки працездатності мережі синхронізації необхідно проведення
вимірювань. Жодна система управління або моніторингу мережевим обладнанням не
дає реальної картини за якістю опорних сигналів синхронізації, які споживаються
кінцевими пристроями, - в даний час це, як правило, базові станції мобільного зв'язку
[58]. Особливістю синхронізації в пакетних мережах є застосування нових
технологічних протоколів [36, 40-43, 50].
Перш за все - це PTP (Precision Time Protocol або стандарт IEEE 1588v2), який був
спеціально розроблений для вирішення завдань синхронізації в пакетних мережах. В
силу наявності нового середовища передачі і нових технологічних протоколів були
розроблені і нові вимірювані параметри стабільності сигналів синхронізації, що
дозволяють оцінити якість стабільності в пакетної середовищі.
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Вимірювання параметрів стабільності в пакетній мережі являють собою
відновлення тактової частоти по Рекомендації ITU-T [66, 67]. Даний документ не
розглядає вимірювання сигналів синхронізації на фізичному рівні (класична мережу
синхронізації [68]), а також не розглядає вимірювання в середовищі cинхронний
Ethernet, хоча такі можливості присутні в сучасній вимірювальній техніці [69]. В
роботі будемо керуватися тільки протоколом РТР, так як саме з нього почалася
тактова синхронізація пакетної мережі.
В даний час доступні два вимірювальних прилади - Time Analizer 7500 (Microsemi,
колишній Symmetricom) і Sentinel (Calnex). Ідеологія Time Analizer 7500 полягає в
тому, що сам вимірювальний прилад складається з компонентів мережі синхронізації
- працюює по протоколу РТР і обчислює всі дані, необхідні не тільки для оцінки
точності звірення часу і оцінки стабільності частоти, але і для оцінки таких параметрів
мережі як двостороння і одностороння затримки пакетів, а також девіації затримки
пакетів PDV (Packet Delay Variation).
Простіше кажучи, маємо вбудований вимірювач (датчик даних вимірювань)
безпосередньо в РТР сервер і / або РТР клієнт для того, щоб витягти поточні
результати вимірювань і відповідні log-файли сервера (клієнта) для обчислень
показників якості і зіставлення їх з нормованими межами. Апаратне проставлення
міток часу забезпечує наносекундной точність. Характеристики мережі оцінюють за
показниками TDEV і мінімальному відхиленню часу пакетів (packet MinTDEV),
обчисленим на основі результатів вимірювання PDV по мітках часу повідомлень РТР
щодо місцевого (опорного) часу.
Модуль PDV програмного забезпечення Time Monitor містить набір з шести
шаблонів для пакетної синхронізації зі стандартів для електрозв'язку. Є чотири
шаблони за показником packetTDEV і два- за показником packetZTIE, які
відповідають вимогам до експлуатаційних характеристик стиків синхронізації,
транспортних стиків. Ці шаблони дозволяють визначити, наскільки потік пакетів
РТР, що проходить по мережі, відповідає критеріям якості синхронізації прикладних
процесів, і заданих умовах просто і зрозуміло кваліфікувати результати за ознакою
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придатний / не придатний [65-67].
Ідеологія побудови приладу Sentinel істотно відрізняється від попередньої. Цей
пристрій не складається з мережевих пристроїв синхронізації і являє собою
спеціалізований програмно-апаратний комплекс для проведення вимірювань
параметрів стабільності.

Ядром є його програмне забезпечення, яке дозволяє

виконати весь спектр вимірювань PTP і обробити результати для всіх випадків оцінки
працездатності мережевого обладнання. Вимірювання PDV також є відновленням
тактової частоти по Рекомендації [67]. Также є можливість обчислень показників
якості MTIE / TDEV / MAFE / FPP / FPC.
Апаратна частина містить вбудований рубідієвий генератор, вбудований блок
GPS, вбудований комп'ютер для проведення вимірювань та обробки отриманих
даних, а також плати пакетної комутації і входів-виходів. Суттєвою особливістю
Sentinel є можливість проводити до шести вимірювань PDV одночасно. Також є
можливість роботи з місцевим або дистанційним керуванням (через Web або Ethernet)
в режимах моніторингу або веденого пристрою синхронізації з підключенням
зовнішньої пам'яті через USB і наданням результатів вимірювань в форматі * .pdf . В
даний час у операторів сервісів використовується вимірювальний прилад Calnex
Sentinel. Тому в роботі представлено результати вимірювань тільки одного приладу
і тільки в вимірювальному режимі "псевдо-клієнт". Згодом передбачається
розширити можливості за рахунок закупівлі вимірювального пріора Time Analizer
7500 і / або апробації вимірювального режиму "вимірювання в Моніторі - установка
приладу в розрив". Вимірювання і моніторинг РТР серверів йдуть постійно.
Сама мережа синхронізації пакетної мережі почала будуватися паралельно з
реалізацією проекту 3G.
В даний час сегмент мережі РТР заснований на гранд-майстрах ТР5000 Microsemi
(Symmetricom). Схема вимірювань представлена на рис. 2.11.
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Емуляція PTP

Антена

Мережа

Роутер

Базова станція

Рис. 2.11 Схема вимірювань параметрів
стабільності приладом Sentinel в режимі "псевдо-клієнта".
Як уже згадувалося, вимірювання проходять в режимі "псевдо-клієнт". Даний
режим має переваги в оцінці віддалених РТР серверів ТР5000 і дозволяє застосувати
результати вимірювань для планування розвитку мережі - розміщення нових РТР
серверів, топологія мережі базових станцій і т.п.
Вимірювання 1 - віддалене вимір з Києва (Sentinel) РТР сервера ТР5000 в м
Полтава (TP5000), вимірювання PDV тривали протягом 3-х діб, - рис. 2.12. На
вимірах чітко видно добові блукання, пов'язані з трафіковим навантаженням на
мережу MPLS в залежності від часу доби. Проте, результати показують придатність
використання цього сигналу для синхронізації базової станції.

Рис. 2.12 Вимірювання 1 - вимірювання PDV
протягом трьох діб
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Наступні вимірювання, вимірювання 2 проводились також віддалено по ще більш
довгій трасі (включаючи зонову ділянку, після виходу з магістралі) Київ (Sentinel) Кривий Ріг (TP5000). Але головна примітність цих вимірів - це моделювання аварії
на РТР сервері ТР5000. Було висмикнуто патч-корд з активного блоку генератора
ТР5000, після чого сервер перейшов на резервний. Потім був проведений зворотний
перехід на основний блок генератора. Всі операції проводилися протягом доби з
набором статистичних даних і вимірюванням PDV.
Результати представлені на рис. 2.13. Флуктуації виміряного PDV, пов'язані з
перемиканням на резерв і назад. Тут також маємо задовільну якість опорного сигналу
і його придатність для синхронізації базової станції, незважаючи на віддаленість
сервера і екстремальні умови.

В обох вимірах вимірювальний прилад Sentinel

виступає фактично в ролі базової станції, саме як споживач опорного сигналу РТР.
Спираючись на ці вимірювання можливо зроюити висновки щодо якості
проходження сигналу по мережі MPLS, про необхідність встановлювання додаткових
РТР серверів ТР5000. Слід також наголосити на важливості постійного такого
моніторингу сигналів синхронізації, так як пакетним мережам властиві динамічні
зміни протягом доби і / або в зв'язку з ростом трафіку.

Рис. 2.13 Вимірювання 2 - вимірювання PDV
при моделюванні аварії на РТР сервері ТР5000.
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Результати вимірювань PDV не є достатніми для оцінки сигналу синхронізації.
Необхідно з виміряних даних отримати ряд додаткових параметрів. Як мінімум це
набір - MTIE / TDEV / MAFE / FPP / FPC. В даний час немає повного розуміння
чіткого експлуатаційного переліку цих параметрів (на відміну від класичної мережі
синхронізації - TIE / MTIE / TDEV) [42]. Однак, в даний час параметр MAFE можна
вважати основним для визначення якості сигналу синхронізації в пакетній мережі.
Нижче на рис. 2.14 наведені результати розрахунку параметра MAFE для наших
вимірювань 1 і 2. Як бачимо, параметр вписується в маску з істотним технологічним
запасом, що ще раз підтверджує придатність сигналів в вимірах 1 і 2 для синхронізації
базових станцій.

а) вимірювання 1
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б) вимірювання 2
Рис. 2.14 Результати розрахунку MAFE для вимірювань 1 і 2
Висновки
1. Питання синхронізації транспортних IP-мереж мобільного зв'язку стають
необхідною умовою забезпечення покриття і якості послуг, що надаються.
2. Проведено оцінку впливу сигналів синхронізації на навантаження мережі на
рівнях доступу, агрегації та ядра мультисервісної макромережі. Проаналізовано
методи забезпечення синхронізації базових станцій від різних ієрархічних рівнів
мережі c комутацією пакетов.
Синхронізацію тактової частоти в мережах з комутацією пакетів для верхнього
рівня ієрархії за допомогою NTP на практиці реалізувати не вдасться, так як навіть на
інтервалі усереднення τ > 10 діб неможливо отримати нестабільність частоти на рівні
1τ на 10-11 (по аналогії з цифрової транспортної мережею для тактової синхронізації
комутаційних вузлів). У той же час PTP дозволяє зробити це на інтервалі усереднення
τ <1 доби.

Таке рішення c використанням опорного сигналу GPS (ГЛОНАСС)

найбільш оптимально для тактової синхронізації в IP-мережах.
3. Проектування мережі синхронізації поточного часу в мережах з розподіленою
архітектурою вимагає оптимального вибору параметрів серверів часу, їх продуманого
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територіального розподілу, організації системи моніторингу на основі відповідного
метрологічного забезпечення.
4. Вимірювання параметрів стабільності сигналів синхронізації в пакетних
мережах є необхідними для оцінки якості наданих послуг мобільного зв'язку [6].
5. Основними умовами для проведення вимірювань є:
- вибір вимірювального приладу;
- організація схеми вимірювань;
- вибір експлуатаційних параметрів стабільності при розрахунку результатів
виміряного PDV;
- обробка результатів вимірювань.
6. Проведені вимірювання, в кінцевому рахунку, дозволяють оптимізувати як
експлуатаційні завдання, так і планування мережі синхронізації при подальшому
розвиток 3G мобільного зв'язку в цілому.
7. На базі проведених вимірювань на пілотній мережі синхронізації оператора
зв’язку, комбінування різних протоколів звірення часу прийнятно для забезпечення
синхронізації БС від пакетних мереж на всіх рівнях. Такий метод дозволяє ефективно
використовувати переваги різних протоколів, що істотно спростить планування
мережі на різних рівнях ієрархії.
8. В процесі розгортання і експлуатації мережі синхронізації на транспортної
мережі IP / MPLS виникає необхідність у створенні системи моніторинга сигналів
синхронізації.

Ця система не повинна залежати від кількості постачальників

обладнання і кількості джерел сигналу синхронізації.
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РОЗДІЛ 3
РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ РЕСУРСІВ
МУЛЬТСЕРВІСНОЇ МАКРОМЕРЕЖІ
В данному розділі розроблено методологічні засади щодо: - побудови
ймовірнісної адаптивної моделі кодеку, призначення якої полягає в прогнозуванні
навантаження мережі, що буде використано сервісом; - удосконалення алгоритму
транскодування й споживання процесорного часу; - розробки методу “рефреймінг
пакетів” на вузлі доступу; - удосконалення алгоритму роботи вузла агрегації з
використанням моделі “On-Off”.
В підрозділі 3.1 проведено: - аналіз навантаження сервісу “передача голосу по
мобільних мережах” на рівні доступу мультисервісної макромережі; - огляд
принципів передачі голосу по мобільних мережах; -визначено найбільш придатну
модель кодеку для передачі даного сервісу в мережі; запропоновано ймовірнісну
адаптивну модель кодеку; здійснено оцінку використання ресурсів на транскодері;
запропоновано: - методику отримання значень про завантаження

ресурсів

конкретним користувачем під час зайнятості його в мережі; - алгоритм оптимального
розподілу ресурсів при імовірнісному характері зміни значень кодеку.
В підрозділі 3.2 проведено: - аналіз навантаження сервісу “передача голосу по
мобільних мережах” на рівні агрегації мультисервісної макромережі; - оцінку
навантаження сервісу на вузол агрегації; досліджено механізми виникнення варіацій
часу затримки та методика їх розрахунків.
В підрозділі 3.3 запропоновано методику з визначення затраченого об’єму
ресурсів, що використовується для забезпечення заданої надійності; розглянуто
мережу маршрутизації як логічне представлення транспортної мережі IP/ MPLS, а
саме: - Traffic Engineering в мережі IP/ MPLS; - маршрутизатори як основне
обладнання мережі маршрутизації.
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3.1 Аналіз навантаження сервісу “передача голосу по мобільних мережах”
на рівні доступу мультисервісної макромережі
3.1.1 Принцип передачі голосу по мобільних мережах
На сучасному етапі реалізації сервісу на будь-якій інфраструктурі передачі
даних можна виділити кілька ключових компонент, які визначають вартість реалізації
сервісу, тобто передачу даних між різними термінальними пристроями, як
мобільними терміналами, планшетами, телефонами, ноутбуками, стаціонарними
комп'ютерами, так і різними серверами, датчиками, які є споживачами або
передавачами сервісу [3].
Логічно припустити, що основою поділу вартості можна провести за моделлю
OSI (Open Systems Interconnection). Таким чином можна сформувати вартість сервісу
з урахуванням:
- реалізації фізичного рівня за заданою технологією (наприклад, одномодовий
волоконно-оптичний кабель (ВОК) з використанням відповідного лазерного
обладнання для генерації сигналу або ж багатомодовий ВОК з відповідним лазерним
генератором;
- технології реалізації канального рівня;
- на мережевому рівні необхідно враховувати вартість обробки пакета. Даний
рівень відповідає за маршрутизацію в частині повідомлення та профілювання трафіку
(постановка в чергу);
- вартість реалізації транспортного рівня повинна відноситься до вартості
сервісу, реалізованого на конкретному пристрої;
- сеансовий, представницький і прикладний рівні реалізуються сервісами.
Для ясності зазначимо, що:
Провайдер сервісу - організація, яка реалізує передачу сервісу від фізичного до
транспортного рівня.
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Оператор сервісу - організація, яка реалізує передачу сервісу від фізичного до
прикладного рівня.
У даній роботі буде об'єднана вартість наступних рівнів і розбита на три групи:
1. Вартість формування каналу, в який увійде вартість реалізації фізичного та
канального рівнів.
2. Вартість мережевого рівня.
3. Вартість транспортного рівня і трьох верхніх рівнів.
У разі, якщо організація є провайдером сервісу, то до неї буде застосовуватися
методика обліку використання ресурсів тільки за першою та другою групами.
Якщо ж організація є оператором сервісу, то до неї буде застосовуватися
методика обліку використання ресурсів за всіма трьома групами.
3.1.2 Визначення роботи кодеку в мобільній мережі
У розмовній мові, яка звучить під час телефонного діалогу, спектр частот
істотно нижче доступного для сприйняття, тому для передачі телефонної розмови
можна обмежитися більш вузьким спектром: наприклад 50..7000 Гц. Необхідно
провести перетворення А-ЦП, таким чином, щоб спотворення сигналу при
перетворенні не вплинуло на якість запису [26]. Для цього потрібно вибрати значення
кроку дискретизації і кроку квантування, яких буде достатньо для повного опису
наявного аналогового сигналу згідно теореми Котельникова.
Вимірювання потрібно проводити в два рази частіше найвищої частоти, яку нам
необхідно перевести в цифровий вигляд. Тому крок дискретизації для оцифровки
розмови, буде достатньо взяти на рівні 14 кГц, а для якісної оцифровки музики - 2х22
кГц, звідси і отримуємо стандартні 44 кГц, з якими зараз, як правило, створюються
музичні файли.
Існує велика кількість найрізноманітніших голосових кодеків, які можуть
застосовуватися в дротових і бездротових мережах, причому кодеки для дротових
мереж, в загальному випадку, кодують голос з кращою якістю, а кодеки для
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бездротових мереж (мереж мобільних операторів) - з трохи гіршою якістю. Зате ці
кодеки генерують додаткові дані, для відновлення одержуваного сигналу в разі
неуспішної доставки через складні радіоумови. Ця особливість називається
перешкодозахищеністю, і розвиток кодеків для мобільних мереж відбувається в
напрямку

поліпшення

якості

сигналу

з

одночасним

збільшенням

його

перешкодозахищеністю [26-28].
У мобільних мережах використовуються цілі класи голосових кодеків, які
включають в себе набір динамічно обраних швидкостей кодування, в залежності від
поточного стану абонента і якості радіопокриття. В таблиці 3.1 наведено класи
голосових кодеків.
Таблиця 3.1
Кодек

Стандарт

Рік
створення

Діапазон
стискаючих
частот

Створюваний
бітрейт

Повношвикісний — FR

GSM 06.10

1990

200-3400 Гц

FR 13 кбіт/с

Навпівшвидкісний — HR

GSM 06.20

1990

200-3400 Гц

HR 5.6 кбіт/с

Надшвидкісний — EFR

GSM 06.60

1995

200-3400 Гц

FR 12.2 кбіт/с

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— AMR

26.071

1999

200-3400 Гц

FR 12,20

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— AMR

26.071

1999

200-3400 Гц

FR 10,20

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— AMR

26.071

1999

200-3400 Гц

FR/HR 7,95

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— AMR

26.071

1999

200-3400 Гц

FR/HR 7,40

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— AMR

26.071

1999

200-3400 Гц

FR/HR 6,70

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— AMR

26.071

1999

200-3400 Гц

FR/HR 5,90
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Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— AMR

26.071

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— AMR

26.071

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— широкосмуговий, AMR-WB

26.190

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— широкосмуговий, AMR-WB

26.190

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— широкосмуговий, AMR-WB

26.190

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— широкосмуговий, AMR-WB

26.190

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— широкосмуговий, AMR-WB

26.190

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— широкосмуговий, AMR-WB

26.190

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— широкосмуговий, AMR-WB

26.190

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— широкосмуговий, AMR-WB

26.190

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— широкосмуговий, AMR-WB

26.190

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— широкосмуговий +, AMR-WB+

26.290

Адаптивний мультишвидкісний

3GPP TS

— широкосмуговий +, AMR-WB+

26.290

1999

200-3400 Гц

FR/HR 5,15

1999

200-3400 Гц

FR/HR 4.75

2001

50-7000 Гц

FR 23.85

2001

50-7000 Гц

FR 23.05

2001

50-7000 Гц

FR 19.85

2001

50-7000 Гц

FR 18.25

2001

50-7000 Гц

FR 15.85

2001

50-7000 Гц

FR 14.25

2001

50-7000 Гц

FR 12.65

2001

50-7000 Гц

FR 8.85

2001

50-7000 Гц

FR 6.60

2004

50-7000 Гц

2004

50-7000 Гц

6 — 36 кбіт/с
(моно)
7 — 48 кбіт/с
(стерео)

У таблиці 3.1 перераховані всі кодеки, що використовуються в сучасних
мобільних мережах, з них кодеки з динамічним бітрейтом, в яких змінюється
співвідношення корисних даних і надлишкових для відновлення даних мають назву
адаптивний мультишвидкісний (AMR - Adaptive Multi Rate).
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На рис. 3.1 показано наскільки більше даних кодується в високошвидкісних
кодеках.
Посилення
Повний діапазон
Супер широкосмуговий
0 дБ

Широкосмуговий

-3 дБ

Вузькосмуговий

20

50

300

3400

7000

14000 20000
Частота/Гц
Рис. 3.1 Кодування даних

Перехід від кодеків класу AMR до AMR-WB (Adaptive Multi Rate - Wide Band)
майже подвоює кількість даних, а AMR-WB + вимагає ще на 40-50% більше ширини
транспортного каналу. Саме тому в мобільних мережах широкосмугові кодеки ще не
знайшли широкого застосування, але в майбутньому можливий перехід на Super Wide
Band (AMR-WB +) і навіть на Full Band смугу, наприклад для онлайн трансляцій
концертів.
Мовний кодек AMR - Multi-Rate (надалі кодек AMR) може працювати на 8
різних бітових швидкостях: 12,2; 10,2; 7,95; 7,4; 6,7; 5,9; 5,15 або 4,75 кбіт / с. Також
кодек AMR дозволяє плавне перемикання по кадровій основі між різними режимами.
Кодек AMR забезпечує мовну послугу високої якості з додатковою гнучкістю
“multi-rate” підходу, що являє компроміс між якістю і продуктивністю в залежності
від завантаженості мережі. Така гнучкість в рівній мірі може бути застосована до
мереж 2G і 3G [3, 19].
Застосування кодеку AMR до мережі GSM (Global System Mobile) полягає в
адаптуванні рівня захисту від помилок місцевих радіоканалів в мобільних умовах.
Система GSM з використанням кодеку AMR може вибрати оптимальний канал
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(повношвидкісний або навпівшвидкісний), а також режим кодека для забезпечення
оптимального поєднання якості мови та пропускної спроможності системи. Така
гнучкість забезпечує ряд важливих переваг:
- покращена якість мови в режимах, як повношвидкісного, так, і
навпівшвидкісного за допомогою режиму адаптації - шляхом зміни балансу між
промовою і канальним кодуванням для однієї і тієї ж швидкості;
- можливість зміни якості мови і здатність плавно і гнучко комбінувати канали
і адаптувати режими кодека; це може управлятися оператором мережі;
- підвищення стійкості каналу до помилок в повношвидкісному режимі;
- можливість адаптувати роботу кодеку AMR для задоволення різних потреб
операторів;
- потенціал для поліпшення передачі обслуговування й управління потужністю
в результаті додаткової сигналізації.
Концепція “multi-rate” – є концепцією адаптування не тільки з точки зору
реагування на зміни в радіоканалі, а також спрямована на налаштування для
конкретних потреб мережевих операторів сервісів. Це, в свою чергу, дозволяє
кодеку AMR працювати в GSM мережі за трьома режимами [26 -28]:
1. Повношвидкісний режим FR (full-rate) - забезпечення максимальної стійкості
до помилок каналу.
2. Навпівшвидкісний режим HR (half-rate) - тільки для забезпечення
максимальної ефективності пропускної здатності. Значне поліпшення якості в
результаті адаптації режиму кодека до умов каналу.
3. Змішаний режим дозволяє знайти компроміс між якістю й пропускною
спроможністю в залежності від пріоритетів оператора сервісів.
Кожен режим кодеку AMR забезпечує різний рівень захисту від помилок згідно
спеціального розподілу наявних швидкостей (22,8 кбіт/с в режимі FR та 11,4 кбіт/с в
режимі HR) між кодуванням джерела та кодуванням каналу.
Алгоритм адаптації кодеку - це вибір оптимізованої швидкості мовлення (або
режим кодеку) в залежності від якості каналу. Найгірша якість передавання сигналу
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відповідає режиму кодека AMR, що обраний в поганих умовах розповсюдження.
Режим кодеку AMR, що забезпечує кращу якість - обрано в хороших умовах
розповсюдження. Адаптація кодеку AMR спирається на вимірювання якості каналу.
На рис. 3.2 показано основні інформаційні потоки на ключових системних
інтерфейсах.
МС
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Кодек режиму індикації(для
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даних
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Рис. 3.2 Основні інформаційні потоки
на ключових системних інтерфейсах
На обох напрямках, пакети даних пов'язані між собою режимом кодеку AMR,
що використовується на приймальному кінці для обрання правильного каналу для
декодеру. В мережі, індикація режиму кодеку AMR також повинна бути направлена
й на транскодер (рис. 3.2) для правильного розшифрування джерела [27].
Для адаптації вихідного зв'язку, мережа повинна оцінити якість каналу,
визначити кращий кодек для існуючих умов розповсюдження й відправити цю
інформацію на мобільну станцію (МС). Далі МС повинна оцінити якість каналу на
низхідній лінії зв'язку й відправити в мережу якісну інформацію, яка може бути
відображена у мережі як “запропонований” режим кодеку AMR.
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В режимі роботи каналу вибирається функція “радіоуправління ресурсом” в
мережі. Це робиться під час дзвінку або передачі. Тип каналу може бути змінений під
час розмови в залежності від умов каналу.
Ключові характеристики обраного рішення:
- 8 режимів кодеку в режимі FR;
- 6 режимів роботи кодека в режимі HR;
- можливість переходу в чотири найближчі режими кодеку.
Повний набір режимів кодека, наведено в таблиці 3.2:
Таблиця 3.2
Швидкість кодека,
кбіт/с
12.2
10.2
7.95
Повношвидкісний
режим FR

7.40 кбіт/с
(IS136 EFR)
6.70 кбіт/с
5.90 кбіт/с
5.15 кбіт/с
4.75 кбіт/с
7.95 кбіт/с
7.40 кбіт/с

Навпівшвидкісний

6.70 кбіт/с

режим HR

5.90 кбіт/с
5.15 кбіт/с
4.75 кбіт/с
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Кожен з режимів наведених в таблиці 3.2 містить в собі пакети “пауз” SID
(Silence Insertion Descriptor), швидкість яких дорівнє 1,8 кбіт/с для кожного з режимів.
Труднощі функціонування кожного режиму кодека AMR це:
• кількість циклів;
• об’єм пам'яті даних;
• об’єм пам'яті програм.
Фактичні значення для цих елементів буде в кінцевому підсумку залежати від
остаточної реалізації. Методологія, прийнята для стандартизації GSM попередніх
мовних кодеків забезпечує спосіб подолати ці труднощі.
У цій методології функції мовного і канального кодування кодуються з
використанням набору основних арифметичних операцій. Кожна операція займає
кількість циклів команд, необхідних для виконання цієї операції на типовому
пристрої. Теоретично знаходиться гірший випадок (wMOPS), потім обчислюється,
шляхом детального підрахунку, число основних операцій, необхідних для обробки
мовного кадру.
Для кодеку AMR [27]:
•

труднощі

кодування

мови

з

точки

зору

wMOPS,

оперативного

запам’ятовуючого пристрою (ОЗП), переферійного запам’ятовуючого пристрою
(ПЗП) таблиці й програми ПЗП;
• труднощі для FR і HR з точки зору wMOPS, ОЗП, ПЗП таблиці і програми
ПЗП.
Труднощі при кодуванні мови й каналу мотивовані тим, що ці функції, як
правило,

обробляються

різними

компонентами

системи

в

мережі

(мовне

транскодування функцій на транскодері та канальне кодування / декодування на БС).
Таблиця 3.3 представляє теоретично гірший випадок (TWC) трудність
(wMOPS) для різних AMR кодеків.
У таблицях 3.4 і 3.5 наведено ті ж параметри для режимів FR і HR.
Таблиця 3.6, 3.7 і 3.8 показує RAM, ROM таблиці і цифри програми ПЗП для
різних мовних і канальних кодеків.
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Таблиця 3.3
Режим

12.2 10.2 7.95 7.4

6.7

5.9 5.15 4.75 TWC WOF

Мовний кодер 14.05 13.66 14.18 13.03 14.03 11.35 9.65 11.63 14.18 13.14
Мовний
декодер
Загальне
мовлення

Задача

2.31 2.33 2.53 2.24 2.49 2.57 2.57 2.57 2.57 2.19 EFR
12.22
16.36 15.99 16.71 15.27 16.52 13.92

24 ~ 1.6

14.20 16.75 15.33 15.21

EFR

Таблиця 3.4
Режим

12.2 10.2 7.95 7.4 6.7 5.9 5.15 4.75

Довжина
обмеження

5

5

7

5

5

7

5

7 TWC WOF

FR Канальний
кодер

0.34 0.36 0.31 0.29 0.32 0.3 0.29 0.29 0.36 0.33

FR Канальний
декодер
Загальний канал
FR

Задача

2.42 2.18 4.85 1.66 1.61 3.85 1.34 3.2 4.85 4.45 HR

5.7 ~ 2.1
2.76 2.54 5.16 1.95 1.93 4.15 1.63 3.49 5.21 4.78 2.69

HR

Таблиця 3.5
Режим

7.95 7.4 6.7 5.9 5.15 4.75

Довжина
обмеження

5

5

5

5

5

7 TWC WOF

HR Канальний
кодер

0.19 0.19 0.18 0.17 0.18 0.17 0.19 0.19

HR Канальний
декодер

1.38 1.35 1.25 1.18 1.14 2.66 2.66 2.64 HR

Задача

Загальний
каналHR

1.57 1.54 1.43 1.35 1.32 2.83 2.85 2.83 2.69 3 ~ 1.1 HR
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Таблиця 3.6
Константа Зміне

Загальне

Мовний кодер

1429

3039

4468

Мовний декодер

812

946

1758

EFR

Загальне мовлення

2241

3039

5280

4711 10000 ~ 2.1

Задача

EFR

Канальний кодер FR

271

1843

2114

280

1915

2195

Канальний декодер
FR

HR

Задача
~ 2.1

Занальний канал FR

551

1915

2466

385

1317

1702

394

1420

1814

3154 6600

HR

Канальний кодер
HR
Канальний декодер
HR

HR

Задача
~ 1.1

Загальний канал HR

779

1420

2199

107

66

173

3154 3500

Канал вимірювання
й управління

Таблиця 3.7
ROM
Мовлення

14571

FR

5267 17000 ~ 3.2 FR
HR

Канал

5049

Канал вимірювання і
управління

187

Загальний

19807

Задача

Задача

900 5000 ~ 5.6 HR

HR
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Таблиця 3.8
Кількість
операторів
Мовлення

4851

Канал

1279

Канал
вимірювання і
управління

63

Загальний

6193

Виходячи з концепції кодека AMR випливає, що голосовий кодек AMR має
можливість адаптуватися до стану радіоканала. Адаптація досягається за рахунок
зміни числа канальних помилок, які система може виправити, і швидкостей, з якими
може працювати голосовий кодек (рис. 3.3).
Мікроф
он
Голосовой
кодек

Канальный
кодек

FR/HR

Рис. 3.3 Кодек AMR
Таким чином AMR кодек може мати два стани:
А1- робота в повношвидкісному режимі (FR 22, 8 кбіт/c);
A2- робота в напівшвидкісному режимі (HR 11, 4 кбіт/с).
Залежно від режиму роботи оператора мобільного зв'язку можуть бути три
основні режими роботи AMR кодека:
1. Повношвидкісний режим (FR – 22,8 кбіт/с), AMR кодек знаходиться в стані A1.
2. Напівшвидкісний режим (HR 11,4 кбіт/с).
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3. Змішаний режим (FR/HR), AMR кодек може знаходиться або в стані A1, або в
стані A2 (рис. 3.4).
А1

А2

Рис. 3.4 Змішаний режим
3.1.3 Побудова ймовірнісної адаптивної моделі кодека
Кодек AMR являє собою двосторонню систему управління [20]. Управління по
вибору швидкості кодування голосових повідомлень здійснюється на стороні БС при
вимірюванні якості сигналу в лінії від мобільного терміналу (МТ) до БС (тобто вгору).
Аналогічне управління швидкістю передачі даних від БС до МТ здійснюється МТ.
У даній роботі буде розглянуто дві ймовірнісні моделі для кожного з цих
випадків:
- імовірнісна модель кодування голосових повідомлень на МТ;
- імовірнісна модель кодування голосових повідомлень на БС.
Так як одним із завдань дослідження є облік використання ресурсів оператором
сервісів. Облік використання ресурсів МТ в даній роботі не проводиться.
Ці два випадки по-різному завантажують ресурси БС.
3.1.3.1 Імовірнісна модель кодування голосових повідомлень
Імовірнісна модель 1 - це модель кодування джерела сигналу мобільного
терміналу (МТ). Система має можливість працювати в двох різних швидкісних
діапазонах:
Режим 1: full-rate (повношвидкісний);
Режим 2: half-rate (напівшвидкісний).

188
Повношвидкісний режим кодека AMR. Кодек AMR має 8 базових швидкостей
кодування інформації наведених в таблиці 3.2.
Також в кодеку AMR в даному peжимі існують SID пакети, які тpaнслюють
пopoжні пакети при паузі в розмові. Таким чином модель буде являти сoбою систему
станів, в якій може знaxoдиться кодек, що налічує дев'ять станів.
Для виpiшення даного завдання скористаємося методом аналізу марковських
процесів з дискретними станами та дискретним часом, запpoпонованим академіком
А.Н. Колмогopoвим [16].
Кодек має кінцеве число дискpeтних станів, в яких він може перебувати. Зміна
швидкостей кодування в кодеку відбувається в невипадкові моменти часу і кратна
розмipy фрейму кодека. Таким чином, функціонування кодеку в часі може бути
представлено випадковим процеcoм з кінцевим числом дискретних станів і
дискретним часом (тому що пepeхід y такий стан здійснюється в будь-який
(невипадковий) момент часу).
Вpaxoвуючи, що всі потоки, які переводять досліджуваний об'єкт з одного стану
в інший - пуассоновскі і незалежні, то випадковий процес перexoдів з одного стану
досліджуваного фpaгмента в інший під дією потоків відмов і відновлення - є
марковським пpoцесом [12] з дискpeтними станами і дискретними часом. Знайдемо
ймовірнocті станів, в яких може пepeбувати кодек при впливі на нього потоку відмов
(погіршення стану радioканалу) і відновлень (поліпшення стану радіоканалу) при
наступних умовах:
- кожен пepeхід кодека, незалежна подія, тобто стани S1 – S8 - незалежна
швидкість роботи, а стан S9 – пустий пакет;
- потоки відмoв кодека - пуассоновскі, постійні, незалежні з інтенсивнocтями,
що дорівнюють відповідно

4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ;

- після відмoви кожен елемент відновлюється;
- потоки відновлення - пyaссоновскі, постійні і незалежні з інтенсивностями, що
дopiвнюють відповідно

4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 .
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Відповідно до алгоритму poботи кодека він має можливість переходу між
сусідніми чотирма станами. В Додатку Е наведено гpaфи розмічених станів для двох
режимів роботи кодека, що характеризують пepeходи кодека з одного стану в інший.
За даним графом poзмічених станів запишемо систему диференціальних рівнянь.
Для цього позначимо подію, яка полягає в тому, що швидкість роботи кодека
зapaз використовується чepeз M n (где,

n

= 4,5,…,9), а подія зворотня даній чepeз

M n . Тоді, використовуючи наші позначення, можливі стани ( S ) будyть представлені
таким чином:
S1

¯

M 4  M5  M6  M7  M8  M9

S2 ¯ M 4  M 5  M 6  M 7  M 8  M 9 ;
S3

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;

S4

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;

S5

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;

S6

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;

S7

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;

S8

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;

……………….……..…………… ;
S23

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;

………….……………..………… ;
S43

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;

……...…………………………… ;
S58

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;

……...…………………………… ;
S64

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 .
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У розміченому графі станів біля кoжної стрілки, що веде зі стану si в стан sj
вказана iнтенсивність пyассонівського потоку подій λij, що пepeводить кодек зі стану
si в стан sj.
Відповідно до розмічених гpaфом станів фрагмента, складемо систему
диференціальних рівнянь Колмогopoва для ймовірнocтей станів.
p
 1= -(λ 4+λ 5+λ 6+λ 7+λ 8+λ 9)*p1+µ4*p2+µ5*p3+µ6*p4+µ8*p6+µ9*p7+µ7*p5 ;

p
 2=λ 4*p1-(µ4+λ 5+λ 6+λ 7+λ 8+λ 9)*p2+µ5*p8+µ6*p9+µ7*p10+µ8*p11+µ9*p12;
p
 3=µ6*p13+µ7*p14+µ8*p15+µ9*p16+λ 5*p1-(µ5+λ 4+λ 6+λ 7+λ 8+λ 9)*p3+µ4*p8;

p
 4=µ4*p9+λ 6*p1-(µ6+λ 4+λ 5+λ 7+λ 8+λ 9)*p4+µ8*p18+µ5*p13+µ7*p17+µ9*p19;
p
 5=λ 7*p1+µ8*p20-(µ7+λ 4+λ 5+λ 6+λ 8+λ 9)*p5+µ4*p10+µ6*p17+µ5*p14+µ9*p21;
p
 6=µ9*p22+µ7*p20+µ6*p18+µ5*p15+µ4*p11-(µ8+λ 4+λ 5+λ 6+λ 8+λ 9)*p6+λ 8*p1;
p
 7=µ8*p22+µ7*p21+µ6*p19+µ5*p16+µ4*p12-(µ9+λ 4+λ 5+λ 6+2*λ 7)*p7+λ 9*p1;
p
 8=µ9*p26+µ8*p25+µ7*p24-(µ4+µ5+λ 6+λ 7+λ 8+λ 9)*p8+µ6*p23+λ 4*p3+λ 5*p2;

………………………………………………………….…………………….;
p
 23=µ9*p45+µ8*p44+µ7*p43-(µ5+µ6+µ4+λ 7+λ 8+λ 9)*p23+λ 5*p9+λ 4*p13+λ 6*p8;

……………………………………………………………..…………..……….;
p
 43=µ9*p59+µ8*p58+λ 4*p33-(µ7+µ6+µ5+µ4+λ 8+λ 9)*p43+λ 5*p27+λ 7*p23+λ 6*p24;

………………………………………………………………………………….;
p
 58=λ 6*p46+λ 5*p49+λ 4*p53-(µ8+µ7+µ6+µ5+µ4+λ 9)*p58+µ9*p64+λ 7*p44+λ 8*p43;

………………………………………………………………….……………….;
p
 64=λ 4*p63-(µ9+µ8+µ7+µ6+µ5+µ4)*p64+λ 5*p62+λ 6*p61+λ 8*p59+λ 9*p58+λ 7*p60,

де

p i = dpi dt

(3.1)

Напівшвидкісний режим кодека AMR. Кодек AMR має 6 базових швидкостей
кодування інформації наведених в таблиці 3.2.
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У кодеку AMR, також, як і в режимі 1, існують пакети "паузи" – SID, які
тpaнслюють пopoжні пакети при паузі в розмові. Таким чином модель буде являти
coбою систему станів, в якій може знаходиться кодек, що налiчує сім станів:
- кожен пepeхід кодека, незалежна подія, тобто стани S1 – S6 - незалежна
швидкість роботи, а стан S7 – пустий пакет.
Відповідно до алгоритму роботи кодека він має можливість пepeходу між
сусідніми чотирма станами (Додаток Е).
За даним графом розмічених станів запишемо систему дифepeнціальних рівнянь.
Для цього позначимо подію, яка пoлягає в тому, що швидкість роботи кодека
зараз викopистовується через M n (где,

n

n

= 4,5,…,9), а подія зворотна даній через

M n . Тоді, викopистовуючи наші позначення, можливі стани ( S ) будуть пpeдставлені
таким чином:
S1

¯

M 4  M5  M6  M7  M8  M9

S2 ¯ M 4  M 5  M 6  M 7  M 8  M 9 ;
S3

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;

S4

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;

S5

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;

S6

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;

S7

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;

S8

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;

……………….……..…………… ;
S23

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;

………….……………..………… ;
S43

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;

……...…………………………… ;
S58

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 ;
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……...…………………………… ;
S64

¯

M4  M5  M6  M7  M8  M9 .

Відповідно до poзмічeних графом станів фрагмента, складeмо систему
дифepeнціальних рівнянь Колмогорова для ймовірнocтей станів.
p
 1= -(λ 4+λ 5+λ 6+λ 7+λ 8+λ 9)*p1+µ4*p2+µ5*p3+µ6*p4+µ8*p6+µ9*p7+µ7*p5 ;
p
 2=λ 4*p1-(µ4+λ 5+λ 6+λ 7+λ 8+λ 9)*p2+µ5*p8+µ6*p9+µ7*p10+µ8*p11+µ9*p12;
p
 3=µ6*p13+µ7*p14+µ8*p15+µ9*p16+λ 5*p1-(µ5+λ 4+λ 6+λ 7+λ 8+λ 9)*p3+µ4*p8;

p
 4=µ4*p9+λ 6*p1-(µ6+λ 4+λ 5+λ 7+λ 8+λ 9)*p4+µ8*p18+µ5*p13+µ7*p17+µ9*p19;
p
 5=λ 7*p1+µ8*p20-(µ7+λ 4+λ 5+λ 6+λ 8+λ 9)*p5+µ4*p10+µ6*p17+µ5*p14+µ9*p21;

p
 6=µ9*p22+µ7*p20+µ6*p18+µ5*p15+µ4*p11-(µ8+λ 4+λ 5+λ 6+λ 8+λ 9)*p6+λ 8*p1;
p
 7=µ8*p22+µ7*p21+µ6*p19+µ5*p16+µ4*p12-(µ9+λ 4+λ 5+λ 6+2*λ 7)*p7+λ 9*p1;
p
 8=µ9*p26+µ8*p25+µ7*p24-(µ4+µ5+λ 6+λ 7+λ 8+λ 9)*p8+µ6*p23+λ 4*p3+λ 5*p2;

………………………………………………………….…………………….;
p
 23=µ9*p45+µ8*p44+µ7*p43-(µ5+µ6+µ4+λ 7+λ 8+λ 9)*p23+λ 5*p9+λ 4*p13+λ 6*p8;

……………………………………………………………..…………..……….;
p
 43=µ9*p59+µ8*p58+λ 4*p33-(µ7+µ6+µ5+µ4+λ 8+λ 9)*p43+λ 5*p27+λ 7*p23+λ 6*p24;

………………………………………………………………………………….;
p
 58=λ 6*p46+λ 5*p49+λ 4*p53-(µ8+µ7+µ6+µ5+µ4+λ 9)*p58+µ9*p64+λ 7*p44+λ 8*p43;

………………………………………………………………….……………….;
p
 64=λ 4*p63-(µ9+µ8+µ7+µ6+µ5+µ4)*p64+λ 5*p62+λ 6*p61+λ 8*p59+λ 9*p58+λ 7*p60,

де

p i = dpi dt

(3.2)

Вирішуючи систему лінійних дифepeнціальних рівнянь для режимів 1 і 2 за
допомогою пакета символьних обчислень програми MATLAB, отримаємо наступне
рішення - це ймовірності знаходження системи в конкpeтних станах.
Маючи дані значення можливо спрогнозувати умовні ймовірності пepeходи між
станами, використовуючи метод запропонований Р.Л. Стратоновичем [16]. Таким
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чином можливо отримати умовні ймовірності переходів з одного стану в інший в
момент роботи системи, що дозволить здійснити пepeдбачення розвитку ситуації за
певні проміжки часу. Тому є важливою побудова системи, заснованої на пpoгнозі
пepeходів між станами.
Використовyючи метод Р.Л. Стpaтоновича можна отримати ймовірність
пepeходу з одного стану в інший в певні проміжки часу.
Для оцінки ймовірності знаxoдження системи в групі станів необхідно
згрупувати дані стану. В цьому випaдку згрупування дозволить будувати бізнесплани, коли одна гpyпа станів кодека буде оцінена в одну вapтість, а інша група станів
- в іншу вартість.
Розрахуємо умовні ймовірності пepeходів між станами за умови відомих
інтенсивностей λ пepeходів.
На рис. 3.5 наведені значення ймовipностей пepeходів між станами.

P(S2 | S1 )= 0.8

P(S2)
p
p3 )
P(S

P(S3 | S1 )= 0.1
P(S4 | S1 )= 0.1

P(S1)
P(S4 )

Рис. 3.5 Ймовірності переходів між станами
Слід звepнути увагу, що дані значення динамічно змінюються в залежнocті від
часу (рис. 3.6 а) б)).
P(S1)

)

t=1

а)

t
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Рис. 3.6 Ймовірность пepeходу між станами в залежності від часу
Запишeмо формулу повної ймовірності, з якої випливає, що умовна ймовipність
дopiвнює та залежить від часу.

P(S2 ) = P(S2 | S1 )* P(S1)
P(S2 | S1 ) =

p( S2 )
p (S1 )

P(S2 | S1 (t)) =

p( S2 ,t )
p (S1 ,t )

(3.3)
(3.4)
(3.5)

У цьому випадку дані залежності отримані за умови, що система знаходиться в
нульовому стані P(S0). При пepeході системи в стан S1, значення ймовірностей будуть
змінені, що спричинить за собою і зміну умовних ймовipностей.
Таким чином, в разі, якщо інтенсивності λ є постійними величинами, то рішення
може бути отримано y вигляді стацioнарних залежностей. У разі, якщо інтенсивності
λ є відомими функціями часу, то рішення лінійних диференціальних рівнянь може
бути отримано в точках дискpeтизації даних залежностей інтенсивностей.
Для отримання piшення значення інтенсивнocтей дискpeтизируются за часом і в
кожен момент часу проводиться знаходження рішення системи дифepeнціальних
рівнянь. Рішення в даному випадку буде мати вигляд [11].
Для даної системи інтенсивностей λ зміни станів будуть залежати від місця
розташування БС і сектopa антен в напрямку яких працює БС. Для кожного
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користувача, який потрапляє в зону дії сектора БС і має свою траєкторію і швидкість
переміщення в секторі роботи БС буде своя характеристика зміни інтенсивностей. У
загальному випадку задача буде являти собою задачу прогнозування переміщення
користувачів по траєкторії і оцінки його швидкості для оцінки інтенсивностей λ
переходу між станами кодека.
Система on-line обліку повинна дозволяти усереднювати інтенсивності
переходів з похибкою еквівалентної вартості дорівнює 1 копійка.
Розглянемо ситуацію, коли в секторі БС розташовується випадкове число
користувачів, які переміщуються по випадковим траєкторіях з випадковими
швидкостями, тому побудова залежностей інтенсивностей λ переходів групи
користувачів, розміщених в секторі даної БС. В даному випадку інтенсивності λ
будуть являти собою функцію від часу і числа користувачів λ (t, k). У загальному
випадку дані інтенсивності λ матимуть не стаціонарний характер.
Завдання методики вимірювання інтенсивностей λ буде полягати в тому, щоб
здійснити прогноз зміни інтенсивностей λ, якщо інтенсивності λ мають певні
значення і число користувачів, що знаходяться в заданому діапазоні. Це завдання
зводиться до задачі знаходження двовимірної кореляційної функції. Дана кореляційна
функція повинна мати дискретний вигляд. Дискрет звітів при цьому повинен складати
значення еквівалентні мінімальної одиниці оплати сервісу, що дорівнює 1 копійці.
Для синтезу методу визначення інтенсивностей λ переходів між станами необхідно
врахувати наступні показники системи:
- навантаження сервісу на інфраструктуру БС (кодування);
- навантаження сервісу на інфраструктуру БС (транскодування);
- навантаження сервісу на інфраструктуру мережі доступу;
- навантаження сервісу на інфраструктуру рівнів агрегації, ядра;
- навантаження сервісу на сторонні системи ("зовнішній світ").
Таким чином можна змоделювати випадковий процес, маючи дану функцію
кореляції.
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Для даних інтенсивностей розрахуємо ймовірності переходу системи з одного
стану в інший згідно формули 3.5.
Імовірнісна модель кодування голосових повідомлень на базовій станції. Як і для
імовірнісної моделі 1 система має можливість працювати в двох різних швидкісних
діапазонах:
Режим 1: full-rate (повношвидкісний);
Режим 2: half-rate (напівшвідкісного).
Імовірнісна модель кодування голосових повідомлень на БС для двох режимів
буде аналогічною як і у випадку ймовірнісної моделі 1, але у неї будуть інші
інтенсивності переходів між різними станами.
3.1.4 Оцінка використання ресурсів на транскодері
3.1.4.1 Типовий алгоритм реалізації транскодування та його навантаження на
мережу
Основне завдання - побудова БС на основі мікромоделі, описаної в [11]. Модель
зі зворотним зв'язком (ЗЗ) реалізує дію БС і навантаження на неї.
Реалізація сервісу впливає на роботу системи, заснованої на теорії черг, в якій
інтенсивності надходження запитів - є робота кодека, а продуктивність системи - це
обсяг процесорного часу, которое виділяється на обробку даного сервісу, довжина
черги - це обсяг операційної пам'яті (ОП).
Уявімо модель транскодера через дану систему. Так само є варіація в залежності
від виду транскодера.
Транскодування може проводиться як гнучке (відповідно до стандарту), тобто
коли від джерела сигналу до приймача сигналу встановлюється одна єдина швидкість
передачі по мережі на всьому протязі з'єднання. Реалізується протоколом управління
транскодера з боку МТ (приймає рішення один транскодер).
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Фіксоване значення транскодування - швидкість на ділянці між БС-ми
фіксована, а між користувачем і БС різна.
Якщо в системі використовується фіксований транскодирование, то розрахунок
вартості необхідно вважати об'єктивно, тобто спираючись на реальну кількість
сервісів, що надаються, а не на обсяг завантаження ресурсу оператора.
При гнучкому транскодуванні, розрахунок повинен проводитися за обсягом
завантаження. Такий підхід змусить оператора виставляти вартість тільки за реальну
якість сервісу, що надається.
У роботі представлений типовий алгоритм реалізації транскодування і його
навантаження на систему.
Розглянемо просту чергу, яка подається на транскодер. Вхідний буфер
пристрою являє собою систему з кінцевою чергою. Вихідний буфер - система з
нескінченною чергою. Час очікування в черзі визначається за алгоритмом здійснює
обробку пакета інформації. На рис. 3.7 показано розподіл навантаження по системі
(мережевий рівень).
Процесор

паке

паке
x

64 64

Буфер
1

128

IP
Мережевий
рівень

паке

кад
р
Рис. 3.7 Розподіл навантаження на мережевому рівні
Вхідний буфер буде являти собою кінцеву чергу, пов'язано це з тим, що в
даному буфері можлива втрата пакетів при нестачі процесорного часу, який
виділяється на дану чергу.
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Таким чином, дану чергу можна уявити, як одну з наступних кінцевих черг, а
саме з постійними інтенсивностями як обробки, так і надходження пакетів.
До основних параметрів відносяться: ймовірність втрати пакету (Pвтрат); середня
продуктивність системи (X); тривалість перебування пакету в черзі (Rср) і середня
довжина черги (К).
На собівартість сервісу буду впливати два параметри: продуктивність і довжина
черги. На якість сервісу - ймовірність і тривалість (час обробки пакета).
Розглянемо кінцеву чергу з постійними інтенсивностями надходження пакетів
і постійними інтенсивностями обробки пакетів.
В даному випадку, чергу можна представити у вигляді Марківського ланцюжку
[16] показаної на рис. 3.8.

Рис. 3.8 Марківський ланцюжок
Де S0 – це стан, коли буфер пустий. Стан S1 = 1 байт; S2 = 2 байта ы до Sn; λ –
інтенсивність надходження байт в буфер; µ - інтенсивність обробки байт процесором.
Імовірність втрати байт відповідає ймовірності втрати інформації в пакеті. В
даному випадку ймовірність втрати одного пакета буде відповідати втрати 1 байта.
Імовірність втрати 1 байта відповідає ймовірності знаходження системи в стані Sn (Sn
- це стан, коли буфер повністю заповнений). Імовірність знаходження в стані Sn
отримаємо, використовуючи формулу Літла [2, 4, 11]:
𝜆

P(S0 ) *λ = P(S1 )* µ =˃ P(S1 ) = * P(S0 )
µ

199
𝜆

𝜆2

µ

µ2

P(S1 ) *λ = P(S2 )* µ =˃ P(S2 ) = * P(S1 ) =
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Проводячи аналогічні міркування і підставляючи значення з одних формул в
інші, можна записати, що ймовірність знаходження в стані Sn буде дорівнює (3.7), де
P (S0) дорівнює формулою (3.8).
Таким чином, знаючи інтенсивності передачі інформації в байтах і
інтенсивності обробки інформації можна визначити ймовірність втрати пакета.
В першу чергу, будуть цікавити дві основні характеристики:
1. Середня довжина черги. Визначається як математичне очікування числа
пакетів, що знаходяться у відповідних станах і обчислюється за формулою:
𝑀[𝐾] = ∑𝑛𝑖=0 𝑝(𝑆𝑖 ) × 𝑘𝑖 , де

(3.9)

кі – обсяг байт, який відповідає кожному з станів, наприклад, станом S1 відповідає к1
= 1 байт, стану S2 відповідає к2 = 2 байта, стану Sn відповідає кn = n байт; K –середня
довжина черги.
2. Середня продуктивність. Характеристика, що дозволяє оцінити середнє
завантаження процесора.
Дана величина може бути визначена:
𝑀[𝜇] = ∑𝑛𝑖=1 𝜇1 × 𝑝(𝑆𝑖 ), де

(3.10)

µi – значення інтенсивності поставлене, відповідно, зі станом з якого дана
інтенсивність виходить, наприклад, µ1 = 20 байт/с відповідає стану S1.
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Обчислюючи дані значення можна визначити основний обсяг витрачених
ресурсів на обробку черги. Так само необхідно визначити час перебування
інформаційних байт в системі:
𝑅𝑐𝑝 =
Для

вирішення

завдання

𝑀[𝐾]

(3.11)

𝑀[𝜇]

необхідно

врахувати

реалізацію

алгоритму

транскодування і споживання процесорного часу.
3.1.4.2 Алгоритм транскодування й споживання процесорного часу
Для цього розглянемо наступне поєднання. У разі, якщо транскодування є
лінійною функцією, яка залежить від обсягу пакета, то значення μ буде залежати від
довжини черги і формула (2.8) повинна бути перерахована з урахуванням зміни λ.
В роботі розглядається конфігурація системи, коли кожен часовий слот TS
(Time Slot), що виділяється користувачу незалежно від режиму (full-rate, half-rate),
виділяється певний обсяг процесорного часу в залежності від TS для 2G, 3G, 4G, а
також фіксований обсяг пам'яті. Тому вважаємо, що обробка часових слотів
проводиться паралельно, як показано на рис. 3.9.
CPU – процесор
Mux

DMux

вх.TS
Вихідний буфер

Mux - мультиплексор
DMux - демультиплексор

Вхідний буфер

Об’єм
(процесорний час на
обробку черги)

Рис. 3.9 Конфігурація транскодеру
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Таким чином, вплив розміру однієї черги на іншу немає і система працює в
паралельному режимі.
Недоліком даної схеми є, то що система не здатна раціонально використовувати
процесорний час.
В якості основних операцій використовуються: операція транскодування, яка
проводиться над вхідними пакетами, а також будемо вважати, що процесорний час
витрачається

на

рефреймінг

(зміна

розміру

пакета),

який

узгоджений

з

адміністратором мережі.
Розглянемо вихідний буфер (рис. 3.9), який представляє собою систему з
нескінченною чергою. Втрати в даному буфері неможливі.
Основні параметри: середній розмір операційної пам'яті (ОП), що виділяється
під задачу і середня продуктивність, що виділяється на даний буфер.
Формули для розрахунків можуть бути отримані з виразів Літла з урахуванням
нескінченності черги [11].
Вхідний потік = вихідний потік

Pk =

𝜆
µ

* Pk-1 =

𝜆
µ

(

µ*P1 = λ* P0

(3.12)

µ*P2 = λ* P1

(3.13)

µ*Pk = λ* Pk-1

(3.14)

𝜆
µ

𝜆

∗ 𝑃𝑘−2 )=... = P0( )λ ; k = 1,2….
µ
𝜆

∞
k
P0 + P1 + P2 + … + Pk + …= ∑∞
𝑘=0 𝑃𝑘 = ∑𝑘=0 𝑃0 (µ) = 1

P0 =

[ ∑∞
𝑘=0

−1
𝜆 𝑘

𝜆

(µ) ] = 1 - µ

(3.15)
(3.16)
(3.17)

Відносний період часу протягом якого в системі знаходиться k запитів:
Pk = (1- λ / µ ) ( λ/µ )𝑘 k = 0, 1, …

(3.18)

коефіцієнт використання системи:
U=λ/µ

(3.19)

Середня продуктивність системи:
Х= λ
Середня кількість запитів в системі:

(3.20)
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𝑁 = U / (1 – U )

(3.21)

Cередній час відгуку:
R = (1 / µ ) / (1 – U ) = S / (1 – U )

(3.22)

Провівши аналіз транскодера, використовуючи дану методику можна отримає
значення про завантаження ресурсів конкретним користувачем при його роботі в
системі.
3.1.5 Методика отримання значень про завантаження ресурсів конкретним
користувачем під час зайнятості його в мережі
При попаданні в стан S2 (рис. 3.10) можна передбачити з якою ймовірністю
будуть задіяні ресурси системи виходячи з виразів 3.12 – 3.22.
Розглянемо приклад зміни стану S2 в S3 для повношвидкісного режиму. Згідно
таблиці 2.2 стан S0 = 12,2 кбіт/с. S1 = 10,2 кбіт/с, S2 = 7,95 кбит/с, S3 = 7,4 кбіт/с, S4 =
6,7 кбіт/с, S5 = 5,9 кбіт/с, S6 = 5,15 кбіт/с, S7 = 4,75 кбіт/с і S8 (SID) = 1,8 кбіт/с. При
переході із стану S2 в S3 відбувається зміна інтенсивності вхідних пакетів λS2, яка
впливає на буфер. Припустимо, що система в момент часу переходу перебувала в
стані Sb2, тоді інтенсивність переходу в усі стану цього ланцюжка буде відповідати
λS3 (рис. 3.10).
λS3

λS3

Sb0

Sb1

λS3

Sb2

λS3

Sb3

Sbn

Рис. 3.10 Марківський ланцюжок переходу між станами
Припустимо, що система функціонує відповідно до схеми, наведеної на рис. 3.9,
де на кожну чергу виділено певний обсяг ресурсу. Інтенсивність обробки пакетів μ
становить 24,4 кбіт / с, а довжина буфера складає 120 кбіт (11 чарунок). Визначимо
ймовірність втрати пакету Pвтрат., виходячи із формул:
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𝜆 𝜆

Pk = P0 ( )
µ

,

k=1…W

(3.23)

𝜆 𝑊+1

𝜆

1−( )
µ

λ
P0 + P1 + … + PW + …= P0 ∑𝑊
𝑘=0 (µ) = P0 [

P0 =

1− λ / µ

]=1

1− λ / µ
1−(λ / µ)𝑊+1

(3.24)

(3.25)

Визначимо середню довжину черги в системі:
𝑊
𝑘
𝑁 = ∑𝑊
𝑘=0 𝑘 ∗ p𝑘 = p0 ∑𝑘=0 𝑘 (λ / µ)

M[K] = ∑ P(Sbi) ki,

(3.26)

(3.27)

де k1 = 10 кбіт, k2 = 20 кбіт, k3 = 30 кбіт, …., k11 = 120 кбіт, а k0 = 0.
Середня продуктивність X становитиме 24,4 кбіт / с згідно формули:
X= U * µ +0 * (1- U ) =

𝜆[1−(λ / µ)𝑊 ]
1−(λ / µ)𝑊+1

(3.28)

Середній час затримки становитиме M [K] / 24,4 згідно формули:

R=𝑁/X=

𝑆 [𝑊 (λ / µ)𝑊+1 −(𝑊+1 )(λ/µ)𝑊 +1]
[1−(λ/µ)𝑊 ](1− λ / µ)

(3.29)

Відносний період часу протягом якого в системі знаходиться k запитів:
1− λ / µ

𝜆 𝑘

( )

𝑃𝑘 = { 1−(λ / µ)𝑊+1 µ
1/(W + 1 )

𝑘 = 0, … , 𝑊 𝜆 ≠ µ
𝑘 = 0, … , 𝑊 𝜆 = µ

коефіцієнт використання системи:

(3.30)
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( λ/µ) [1−(λ/µ)𝑊 ]

U ={

1−(λ / µ)𝑊+1

W /( W + 1 )

𝜆≠µ

(3.31)

𝜆=µ

Середня продуктивність системи:
Х= U * µ

(3.32)

Середня кількість запитів в системі:
( λ/µ) [𝑊 (λ / µ)𝑊+1 −(𝑊+1 )(λ/µ)𝑊 +1]

𝑁={

𝜆≠µ

[1−(λ/µ)𝑊+1 ](1− λ / µ)

W /2

(3.33)

𝜆=µ

Cередній час відгуку:
R=𝑁/X

(3.34)

В таблицях 3.9 та 3.10 зведено отримані результати для всіх швидкостей для
повношвидкісного та навпівшвидкісного режиму відповідно.
Таблиця 3.9
Вхідні параметри
Швидкість

12,2

10,2

7,95

7,40

6,7

5,9

5,15

4,75

1,8

24.4

24.4

24.4

24.4

24.4

24.4

24.4

24.4

24.4

120

120

120

120

120

120

120

120

120

кодеку, кбит/с
Об’єм
процесору,
кбіт/с
Розмір
вхідного
буферу 120
кбіт
Параметри, що аналізуються
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Ймовірність

0,5

0,58

0,67

0,69

0,72

0,75

0,78

0,80

0,93

Ймовірність

4,88•

9,48•

9,09•

4,59•

1,76• 5,18• 1,38• 6,29• 4,42•

втрат, Pвтрат

•10-4

•10-5

•10-6

•10-6

•10-6

•10-7

•10-7

•10-8

•10-12

Середня

12,9

10,19

7,95

7,4

6,7

5,9

5,15

4,75

1,8

11,93

8,61

5,79

5,22

4,54

3,82

3,21

2,9

0,95

0,98

0,84

0,73

0,71

0,67

0,64

0,62

0,61

0,53

бездіяння
системи, P0

продуктивність, X, кбіт/с
Довжина черги
(середнє число)
Середній час
затримки, Rср.
Таблиця 3.10
Вхідні параметри
Швидкість

7,95

7,40

6,7

5,9

5,15

4,75

1,8

24.4

24.4

24.4

24.4

24.4

24.4

24.4

120

120

120

120

120

120

120

0,78

0,80

0,93

кодеку, кбит/с
Об’єм
процесору,
кбіт/с
Розмір
вхідного
буферу 120
кбіт
Параметри, що аналізуються
Ймовірність
бездіяння
системи, P0

0,67

0,69

0,72

0,75
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Ймовірність

9,09•

4,59•

1,76• 5,18• 1,38• 6,29• 4,42•

втрат, Pвтрат

•10-6

•10-6

•10-6

•10-7

•10-7

•10-8

•10-12

Середня

7,95

7,4

6,7

5,9

5,15

4,75

1,8

5,79

5,22

4,54

3,82

3,21

2,9

0,95

0,73

0,71

0,67

0,64

0,62

0,61

0,53

продуктивність, X, кбіт/с
Довжина черги
(середнє число)
Середній час
затримки, Rср.
Також на рис. 3.11 та 3.12 наведено залежність ймовірності втрат та часу
затримки від інтенсивності обробки пакетів з параметрами об’єму чарунок з яких
складається буфер, тобто об’єм фрейму, який обробляється за одну операцію.

Рис. 3.11 Залежність ймовірності втрат від інтенсивності обробки
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Рис. 3.12 Залежність часу затримки від інтенсивності обробки
Аналізуючи результати, можна прийти до висновку, що для збільшення
ймовірності достовірної передачі, яка є зворотною функцією величини втрат,
необхідно збільшити продуктивність системи. Тому в разі, при якому виділення
продуктивності відбувається фіксоване для черги, що витрачається продуктивність є
не оптимальною і, при використанні користувачем кодека, що працює на швидкості
4,75 кбіт / с, буде платити стільки ж скільки і користувач, що працює на кодеку 12,2
кбіт / с. При цьому якість мовлення при роботі на кодеку 4,75 кбіт / с буде гірше, ніж
на кодеку 12,2 кбіт / с.
Якщо система зв'язку побудована за принципом виділення заздалегідь
фіксованого обсягу процесорного часу, то вартість сервісу не відповідає принципу
"справедливий тариф", оскільки користувач за гіршу якість платить аналогічні гроші,
як і за хорошу якість послуги.
Таким чином система розподілу ресурсів повинна бути гнучкою і залежати від
швидкості надходження пакетів при виконанні заданих параметрів - ймовірність
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втрати пакета і затримка пакета. Наприклад, вимога до затримки становить 1мс, а
ймовірність втрати пакета дорівнює 10-6 визначимо інтенсивність обробки пакета μ
за умови, що розмір буфера складає 120 кбіт / с. Також задамося умовою, що
ймовірність простою системи не повинна перевищувати 30%.
Для вирішення даного завдання складемо систему рівнянь:

𝑃(𝑆0 ) =

1
𝜆𝑛

1+∑𝑛
𝑖=1𝜇𝑛

𝑃(𝑆𝑛 ) = 10−6 =>

𝜆𝑛
𝜇𝑛

= 0,3,

× 𝑝(𝑆0) = 10−6 ,

(3.35)

𝑁

𝑅𝑐𝑝 = 10𝑚𝑐 = ,
{

∑𝑛𝑖=0 𝑝𝑖

𝑋

=1

Вирішуючи цю систему рівнянь, визначимо коефіцієнт інтенсивності оброки
пакетів.
Таким чином, виходячи з даної системи можна прийняти рішення, що при
встановленні вартості для використання даного сервісу, інтенсивність обробки
(завантаження процесора) не повинна перевищувати дані значення. Тому основним
завданням "Органу регулювання" є прийняття даних технічних показників, таких як
ймовірність простою і час затримки, в відповідні нормативні документи, що
дозволити розраховувати вартість сервісу незалежно від організації (оператор сервісу
або провайдер), системи черг, що реалізуються на БС.
Виходячи з порівняння двох таблиць можна прийти до висновку, що
використовуючи більш раціональні методи управління розподілом продуктивності,
можна домогтися, з одного боку, виконання вимог, а з іншого боку - залишити
вартість за ресурс на прийнятному рівні для користувача.
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3.1.6 Алгоритм оптимального розподілу ресурсів при імовірнісному характері
зміни значень кодеку
Для

реалізації

системи

раціонального

розподілу

ресурсу

необхідно

функціонування заздалегідь підготовлених мікропрограм (скриптів), які відображали
правила розподілу ресурсів при імовірнісний характер зміни значень кодека.
Припустимо, що система знаходиться в стані S2. Існуюча ймовірність переходу
в стан S1 рівна 70%, в S3 = 15%, S4 = 10%, S5 = 5%. Система управління повинна
автоматично розставити керуючі програми відповідно до даних ймовірносними
характеристиками, а саме інструкції, які відповідають стану S1 повинні бути
першими, S3 – другими і т.д. відповідно. Це дозволить системі заздалегідь оцінити
можливість виділення даного виду ресурсу. Пов'язано це з тим, що аналогічну
інформацію система буде мати по кожному з користувачів, який здійснює сеанс
зв'язку в даний час. І, в разі, нестачі ресурсу повинно буде вироблено управляє
рішення на зміну (варіацію) характеристик, які відображаються в скрипті.
Тому розглянемо кілька варіантів реалізації даного алгоритму і відповідні
варіації значень продуктивності.
На рис. 3.13 представлено діаграму переходів для узагальненої моделі рівня
системи.
λ1

λ0

0

µ1

1

λz

…

2
µ2

λk-1

µ3

λk

…

k

µk

µk+1

Рис. 3.13 Діаграма переходів для узагальненої моделі рівня системи
Відносний період часу протягом якого в системі знаходиться k запитів [11]:
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Pk = P0 ∏𝑘−1
𝑖=0

𝜆𝑖
µ𝑖+1

𝑘−1 𝜆𝑖
∏
P0 = [∑∞
𝑘=0 𝑖=0 µ

де,

𝑖+1

]

(3.36)

−1

(3.37)

коефіцієнт використання системи:
U = 1 - P0

(3.38)

Середня продуктивність системи:
Х= ∑𝑘=1 µ𝑘 𝑝𝑘

(3.39)

Середня кількість запитів в системі:
𝑁 = ∑∞
𝑘=1 𝑘 ∗ 𝑝𝑘

(3.40)

Cередній час відгуку:
Rср =

𝑁
𝑋

=

∑∞
𝑘=1 𝑘∗ 𝑝𝑘

(3.41)

∑𝑘=1 µ𝑘 𝑝𝑘

Узагальнена модель транскодеру. В рамках узагальненої моделі транскодера
можна виділити безліч варіантів. Розглянемо три основних параметри:
1. Розмір сукупності є кінцевим і включає M-клієнтів.
2. Швидкість обробки пакетів або постійна, або змінна.
3. Максимальний розмір вхідної черги буде кінцевим і дорівнює W.
Розглянемо випадок 1, в якому швидкість обробки пакетів - змінна, черга кінцева.
В даному випадку пакети можуть втрачатися, якщо під час надходження нового
пакету на транскодері можуть знаходитися вже W пакетів.
Вирази для λk і µk: λk = 1 для k = 0, …, W-1 і
𝑋(𝑘)
µk = {
𝑋(𝑗 )

𝑘 = 1…,𝐽
𝑘 = 𝐽 + 1 ,...,𝑊

(3.42)

W > J. Якщо W < J, тоді µk = X (k), k = 1, …, W
Якщо W > J і pk = P0•λ / β (k), якщо W < J. Параметр P0 рохраховується:

𝐽
P0 = ⌈1 + ∑𝑘=1

𝜆𝜆
𝛽(𝑘)

+

𝜌∗𝜆𝐽 (1− 𝜌𝑊−𝐽 ) −1
⌉
𝛽(𝐽)(1−𝜌)

(3.43)
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для W > J і

P0 =[1 + ∑𝑊
𝑘=1

𝜆𝑘
𝛽(𝑘)

−1

]

(3.44)

для W > J.
Середня продуктивність для цього випадку дорівнює:
𝑊

X = ∑𝑘=1 𝑋(𝑘) ∗

𝛽
𝐽
𝑝𝑘 = ∑𝑘=1 𝑋(𝑘)𝑝𝑘 + X(J)∑𝑘=𝑗+1 𝑝𝑘

(3.45)

Середній час затримки Rср = 𝑁 / X.
Випадок 2: кінцева сукупність, швидкість обробки пакетів - постійна, черга
кінцева.
𝑀!
(𝑀−𝑘)!(µ𝑍)𝑘

k = 1, ….., W

𝑃𝑘 = P0

(3.46)

та
𝑀!

P0 = [∑𝑊
𝑘=0 (𝑀−𝑘)!(µ𝑍)𝑘 ]

(3.47)

Випадок 3: кінцева сукупність, швидкість обробки пакетів - змінна, чергу кінцева.
𝑀!

P0 (𝑀−𝑘)!

𝑘 = 1, … , 𝐽

𝑍 𝑘 𝛽(𝑘)

𝑃𝑘 = {
𝑀! 𝑋(𝐽)𝐽
P0 (𝑀−𝑘)![𝑍 (𝐽)]𝑘
𝑋

(3.48)
𝑘 = 𝐽 + 1 ,...,𝑀

𝛽(𝐽)

а для P0:
P0 =[1 +

𝑀!
∑𝐽𝑘=1
(𝑀−𝑘)! 𝑍 𝑘 𝛽(𝑘)

+

𝑋( 𝐽)𝐽

𝑀!
∑𝑀
𝑘=𝐽+1
(𝑀−𝑘)![𝑍 𝑋 (𝐽)]𝑘
𝛽( 𝐽)

−1

]

Середня продуктивність для цього випадку дорівнює:

(3.49)
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𝐽
𝑀
X= ∑𝑀
𝑘=1 𝑋(𝑘)𝑝𝑘 = ∑𝑘=1 𝑋(𝑘)𝑝𝑘 + 𝑋 (𝐽 ) ∑𝑘=𝐽+1 𝑝𝑘

(3.50)

Розглянемо дві дисципліни обробки системи черг з різними інтенсивностями μ
(рис. 3.14).
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

Рис. 3.14 Дві дисципліни обробки системи черг
1. Лінійна функція зміни μ вхідних пакетів:
µi+1 = k *n+µi,

(3.51)

µi+1 = k *n2+µi,

(3.52)

де n – стан буфера
n = 1 – один пакет
n = 2 – два пакета і т.д.
k – коефіцієнт пропорційності.
1. Нелінійно зростає μ:

Такі дисципліни можуть бути реалізовані, використовуючи алгоритми
програмно-конфігурованих мереж [24].
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В даному розділі не розглядається вихідний буфер, оскільки його величина буде
залежати від системних вимог щодо використання системних ресурсів, які
пред'являються до продуктивності мережі доступу. Таким чином затримка, яку
вносить вихідним буфером буде розглянута в розділі роботи системи на мережі
доступу.
3.2 Аналіз навантаження сервісу “передача голосу по мобільних мережах”
на рівні агрегації мультисервісної макромережі
Класичний вузол може бути представлений у вигляді функціонуючого вузла і
виконує функції:
1) класифікація трафіку і маркування;
2) вимір трафіку;
3) профілювання трафіку.
1. Під класифікацією трафіку розуміють прийняття рішення про приналежність
трафіку до конкретного класу, який реалізується на мережі оператора сервісів. В
Додатку Є наведено Класифікація та маркування трафіку згідно стандарту IEEE
802.1P.
Реалізація класифікації пакетів являє собою систему пошуку за ключовими
параметрами. В Додатку Ж наведено класифікацію пакетів [3, 6].
Таким чином, в залежності від фільтра (параметри, за якими проводиться
пошук) може бути врахований алгоритм використання ресурсів.
Відповідно до теорії складності пошукових алгоритмів [1, 7, 19], в даний
момент пошукові алгоритми не можуть займати менше, ніж l(n), Де n - розмірність
списку, за яким здійснюється пошук. Тому у даного алгоритму буде існувати обсяг
займаного процесорного часу, який залежить від розміру списку і обсяг оперативної
пам'яті необхідний для зберігання пакета, поки не відбудеться його класифікація [18].
Маркування - класифікація пакета встановлюється відповідно певного коду, за
яким надалі проводиться обробка даного типу трафіку.
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На маркування витрачається мінімальна кількість ресурсів, оскільки весь
обчислювальний ресурс витрачається на пошук. Таким чином, віднесемо ресурси, що
витрачаються на маркування до ресурсів, що витрачаються на класифікацію.
2. Вимірювання трафіку. Як [3] вимірювача трафіку використовується алгоритм
"Кошик маркерів". Реалізація даного алгоритму дозволяє оцінити швидкість переходу
пакетів з метою недопущення перевищення заздалегідь встановленої швидкості для
даного типу трафіку. Таким чином робота даного алгоритму безпосередньо пов'язана
з погіршенням параметрів якості, які пред'являються до даного трафіку.
Основною системою, яка б дозволила підтримувати задані параметри якості є
система зворотного зв'язку, що дозволяє здійснювати рефреймінг пакетів, що
виходять від БС. Під рефреймінгом розуміється система, що дозволяє об’єднувати
(переформатувати) інформаційні пакети, змінюючи їх тривалість. Таким чином,
важним є вибір найкращого розміру фрейфма для кожного джерела інформації
(транскодери БС). Основна мета даного перетворення - це формування заданого
закону розповсюдження. Ключевим параметром є швидкість спадання хвоста
розподілення трафика.
У класичній схемі параметри рефреймінга задаються вручну оператором. Таким
чином при відомих параметрах рефрейминга можна встановити існуюче якість
передачі голосового трафіку. І, даний параметр повинен бути узгоджений з
параметрами вхідного і вихідного буферів на транскодер [6, 29], а також узгоджений
зі швидкістю, що виділяється на дану чергу. В даному випадку виникає задача
оптимального пошуку розподілу ресурсів з урахуванням мінливої λ.
Трафік від користувача має випадковий характер, пов'язане це з паузами в
розмові, які транслюються в вигляді SID - пакетів на транскодер і надалі по мережі
поширюються. Тому від кожного користувача формується випадковий потік, який
характеризується двома параметрами:
1. Випадкова швидкість (тип кодеку).
2. Час приходу корисного навантаження, пов'язаної з SID.
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На пристрої доступу відбуватиметься об'єднання в одну чергу таких потоків. В
наслідок чого, вийде випадковий процес з параметрами, що змінюють швидкість і час
приходу. В результаті це все може бути перетворено до сумарного зміни швидкості
приходу пакетів (зміняться будуть λ).
На практиці відомо, що λ буде підпорядковуватися закону розподілу "з важкими
хвостами" [6, 29].
Таким чином на вхідному буфері вимірювача трафіку буде присутній
випадковий процес, який може бути віднесений до процесів з "важкими хвостами".
Негативним наслідком цього явища є те, що яким би не був розмір буфера існує
ненульова ймовірність перевантаження даного буфера. Таким чином необхідна
система, яка дозволить змінювати ймовірносний характер даного процесу в сторону
розподілення, яке повинно бути зручним для використання.
3.2.1 Оцінка навантаження сервісу на вузол агрегації
Розглянемо два варіанти методу "Кошик маркерів" для обліку ресурсів:
1. Класична "Кошик маркерів".
2. "Кошик маркерів" з системою управління рефрейминга
Класичний метод "Кошик маркерів". В даному випадку запишемо λ через
логнормальний закон розподілу випадкової величини.
Як відомо, даний розподіл є розподілом з "важкими хвостами". Розглянемо
вплив даного розподілу на кінцевий буфер з постійною μ. В даному випадку можна
побудувати закон розподілу обсягу пакетів згідно станів (рис. 3.15).
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Рис. 3.15 Закон розподілу обсягу пакетів згідно станів
На рис. 3.15 надходження пакету може бути представлено у вигляді моделі “OnOff”. Модель "On" - час початку пакета, "Off" - час закінчення пакета. Складаючи
різні варіанти надходження пакету по різних лініях зв'язку можна отримати сумарну
λ на буфер механізму "Кошик маркерів".
Досліджуючи випадковий закон зміни λ можна побудувати вірогідну
залежність для λ надходження пакетів. В роботі припустимо, що закон розподілу є
логнормальний (рис. 3.16).

Рис. 3.16 Логнормальний закон розподілу пакетів
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Тоді, вважаючи, що λ має розподіл по даному закону, а μ є постійною
величиною, то можливо визначити значення ймовірностей відповідно до формул [4,
5], де λ - випадкова величина.
Постановка

задачі.

Буфер

маршрутизатора,

в

який

надходять

пакети

представлений у виді марковського ланцюжка переходів з одного стану в інший.
Кожний стан характеризує відсоток заповнення буфера. Вважаємо, що буфер
заповнюється побайтно. Це припущення не впливає на поведінку аналітичної моделі.
Ймовірні стани буферу – група несуміних подій, тобто подій, які не можуть
відбутися одночасно. Необхідно визначити значення ймовірності находження буфера
в групі станів при роботі на даному буфері алгоритму WRED з відомими
параметрами:
 Qmin = S3 – мінімальне значення порогу, починаючи з якого запускається
механізм видалення пакетів;
 Qmax = S9 – порогове значення, при перевищенні якого імовірність видалення
пакету дорівнює

1
𝐾

;

 L = 100 Мбайт - довжина буферу маршрутизатора;
 λ = 10 Мбайт/с - інтенсивність надходження пакетів;
 µ = 20 Мбайт/с - інтенсивність обробки пакетів.
 n – експоненціальний ваговий коефіцієнт, який конфігурується користувачем;
 k - знаменник порогової імовірності, коефіцієнт, з яким слід видаляти пакети.
Вирішенням задачі повинно бути знаходження зміни інтенсивності λ при
переході між станами.
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Рис. 3.17 Буфер маршрутизатора пpeдставлений у виді
марковського ланцюжка пepeходів
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Кожен стан S0 - S11 хapaктepизує ступінь заповнення буфера маршрутизатора:
S0 - буфер повністю пустий
S1 - буфер заповнений на 10 % (10 Мбайт)
S2 - буфер заповнений на 20 % (20 Мбайт)
S3 - буфер заповнений на 30 % (30 Мбайт)
S4 - буфер заповнений на 40 % (40 Мбайт)
S5 - буфер заповнений на 50 % (50 Мбайт)
S6 - буфер заповнений на 60 % (60 Мбайт)
S7 - буфер заповнений на 70 % (70 Мбайт)
S8 - буфер заповнений на 80 % (80 Мбайт)
S9 - буфер заповнений на 90 % (90 Мбайт)
S10 - буфер заповнений до 99 % (99 Мбайт)
S11 - буфер повністю заповнений на 100 % (100 Мбайт)
Для даного буфера існує аналітичний вираз – формула Літтла, яка дозволяє
охарактepизувати ймовірність знаходження буфepа в тому чи іншому стані.
𝑝(𝑆0 ) ∗ 𝜆 = 𝑝(𝑆1 ) ∗ µ
𝑝(𝑆1 ) ∗ 𝜆 = 𝑝(𝑆2 ) ∗ µ
𝑝(𝑆2 ) ∗ 𝜆 = 𝑝(𝑆3 ) ∗ µ
𝑝(𝑆3 ) ∗ 𝜆 = 𝑝(𝑆4 ) ∗ µ
𝑝(𝑆4 ) ∗ 𝜆 = 𝑝(𝑆5 ) ∗ µ
𝑝(𝑆5 ) ∗ 𝜆 = 𝑝(𝑆6 ) ∗ µ
𝑝(𝑆6 ) ∗ 𝜆 = 𝑝(𝑆7 ) ∗ µ
𝑝(𝑆7 ) ∗ 𝜆 = 𝑝(𝑆8 ) ∗ µ
𝑝(𝑆8 ) ∗ 𝜆 = 𝑝(𝑆9 ) ∗ µ
𝑝(𝑆9 ) ∗ 𝜆 = 𝑝(𝑆10 ) ∗ µ
𝑝(𝑆10 ) ∗ 𝜆 = 𝑝(𝑆11 ) ∗ µ
{
Додатковим рівнянням буде умова нормування:

(3.53)
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𝑝(𝑆0 ) + 𝑝(𝑆1 ) + 𝑝(𝑆2 ) + 𝑝(𝑆3 ) + 𝑝(𝑆4 ) + 𝑝(𝑆5 ) + 𝑝(𝑆6 ) + 𝑝(𝑆7 ) + 𝑝(𝑆8 ) + 𝑝(𝑆9 ) +
𝑝(𝑆10 ) + 𝑝(𝑆11 ) = 1
З системи рівнянь (1) виведемо розpaxункові формули (виразимо p(S1) – p(S11)
через 𝜆, µ та 𝑝(𝑆0 )) для усіх ймовірностей знаходження буфepу в певному стані:
𝑝(𝑆1 ) =

𝜆
∗ 𝑝(𝑆0 )
µ

𝜆
𝜆 2
𝑝(𝑆2 ) = ∗ 𝑝(𝑆1 ) = ( ) ∗ 𝑝(𝑆0 )
µ
µ
𝜆 3
𝑝(𝑆3 ) = ( ) ∗ 𝑝(𝑆0 )
µ
𝜆 4
𝑝(𝑆4 ) = ( ) ∗ 𝑝(𝑆0 )
µ
𝜆 5
𝑝(𝑆5 ) = ( ) ∗ 𝑝(𝑆0 )
µ
𝜆 6
𝑝(𝑆6 ) = ( ) ∗ 𝑝(𝑆0 )
µ
𝜆 7
𝑝(𝑆7 ) = ( ) ∗ 𝑝(𝑆0 )
µ
𝜆 8
𝑝(𝑆8 ) = ( ) ∗ 𝑝(𝑆0 )
µ
𝜆 9
𝑝(𝑆9 ) = ( ) ∗ 𝑝(𝑆0 )
µ
𝜆 10
𝑝(𝑆10 ) = ( ) ∗ 𝑝(𝑆0 )
µ
𝜆 11
𝑝(𝑆11 ) = ( ) ∗ 𝑝(𝑆0 )
µ
та peзультати підставимо у формyлу нopмування:
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𝜆

𝜆 2

𝜆 3

𝜆 4

𝜆 5

𝜆 6

𝜆 7

𝜆 8

𝜆 9

𝜆 10

𝑝(𝑆0 ) ∗ [1 + + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( )
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
𝜆 11

(µ) ] = 1

+

(3.54)

𝑝(𝑆0 )
=

1
𝜆
𝜆 2
𝜆 3
𝜆 4
𝜆 5
𝜆 6
𝜆 7
𝜆 8
𝜆 9
𝜆 10
𝜆 11
1+ +( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +( )
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ

Знаxoдимо значення 𝑝(𝑆0 ) − 𝑝(𝑆11 ) :
𝑝(𝑆0 ) = 0,5
𝑝(𝑆1 ) = 0,25
𝑝(𝑆2 ) = 0,125
𝑝(𝑆3 ) = 0,0625
𝑝(𝑆4 ) = 0.0313
𝑝(𝑆5 ) = 0,0156
𝑝(𝑆6 ) = 0.0078
𝑝(𝑆7 ) = 0.0039
𝑝(𝑆8 ) = 0.002
𝑝(𝑆9 ) = 0.001
𝑝(𝑆10 ) = 0.0005
𝑝(𝑆11 ) = 0.0002
Побудуємо poзподіл випадкової величини 𝑃𝑖 (𝑆𝑖 ) (поточне заповнення чepги
буфера – рис. 3.18).
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Функція розподілу імовірностей для S=12, lambda=10, mu=20
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Рис. 3.18 Функція розподілу ймовірностей
Саме таким чином виконувався би розрахунок ймовipності знаходження буфера
в станах

𝑆0 − 𝑆11 , якби не використвувся алгоритм зваженого попepeднього

відкидання пакетів WRED. Тому найвижливішим завданням є визначити ці
ймовipності при роботі на буфepі алгоритму WRED. Алгоритм WRED при кожному
новому пакеті, який надійшов, фіксує поточну сepeдньозважену довжину чepги за
вказаною нижче фopмулою та ймовірність відкидання пакету з чepги.

𝑄срт = [1 −

1
2𝑛

𝑃𝑑𝑟𝑜𝑝 =

] ∗ 𝑄срт−1 +

𝑄срт −𝑄𝑚𝑖𝑛
𝑄𝑚𝑎𝑥 −𝑄𝑚𝑖𝑛

∗

1
2𝑛

1
𝑘

∗ 𝑄т

(3.55)

(3.56)

З фopмули () бачимо, що сepeдньозважене значеня черги 𝑄срт залежить від
попepeднього середньозваженого значення 𝑄срт−1 тому є актальним введення такого
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поняття як авторегpeсійна модель. Процеси, ймовірнicна структура яких не
змінюється з часом, називаються стацipнаоними.
Розглянемо процеси заповнення черг в маршpyтизаторі. Будемо вважати, шо ці
процеси або стаціонарні, або такі, що прийнамні їх випадкова складова може
бриблизно вpaxoвуватися стаціонарною. Одною з найбільш пpocтих і найчастіше
використовуваних моделей такого роду є процес автоpeгресії (стохастичне різницеве
рівняння), яку можна викopистовувати при описі алгоритму WRED. Про
послідовністьт випадкових величин y1 , y2….. говорять, що вона задовільняє
стохастичному piзницевому рівнянню, якщо існує така лінійна комбiнація.
𝑦𝑡 + 𝛽1 𝑦𝑡−1 + 𝛽2 𝑦𝑡−2 ······ + 𝛽𝑝 𝑦𝑡−𝑝 = 𝑢𝑡 , t = p +1, ..,

Виконаємо заміну 1 −

1
2𝑛

= 𝑘1

та

1
2𝑛

(3.57)

= 𝑘2 та розглянемо значення

сepeдньозваженої довжини черги буфepа маршрутизатора та двох попepeдніх значень
𝑄срт−1 , 𝑄срт−2 .
𝑄срт = 𝑘1 ∗ 𝑄срт−1 + 𝑘2 ∗ 𝑄т
𝑄срт−1 = 𝑘1 ∗ 𝑄срт−2 + 𝑘2 ∗ 𝑄т−1
𝑄срт−2 = 𝑘1 ∗ 𝑄срт−3 + 𝑘2 ∗ 𝑄т−2
𝑄срт−1 = 𝑘1 [𝑘1 𝑄срт−3 + 𝑘2 𝑄т−2 ] + 𝑘2 𝑄т−1
𝑄срт = 𝑘1 [𝑘1 [𝑘1 𝑄срт−3 + 𝑘2 𝑄т−2 ] + 𝑘2 𝑄т−1 ] + 𝑘2 ∗ 𝑄т = 𝑘1 [𝑘1 2 𝑄срт−3 +
𝑘1 𝑘2 𝑄т−2 ] + 𝑘2 𝑄т−1 ] + 𝑘2 𝑄т = 𝑘1 3 𝑄срт−3 + 𝑘1 2 𝑘2 𝑄т−2 + 𝑘1 𝑘2 𝑄т−1 + 𝑘2 𝑄т =
𝑘1 3 𝑄срт−3 + 𝑘2 ∑2𝑖=0 𝑘1 𝑖 𝑄т−𝑖
𝑄срт−3 - розрaxoвано
𝑄т−𝑖 – вимірюється (тобто воно випадкове)

(3.58)
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Вpaxовуючи те , що m   , та 𝑘1 𝑚 = [1 −

1 𝑚
2𝑛

]  0 , можна зробити висновок,

𝑚
що на 𝑄срт буде мати вплив 𝑘2 ∑𝑚
𝑖=0 𝑘1 𝑄т−𝑚 , тобто

𝑚
𝑄срт = 𝑘2 ∑𝑚
𝑖=0 𝑘1 𝑄т−𝑚

Підставляємо 𝑘1 замicть 𝑘2 (тобто 1 −

1
2𝑛

= 𝑘1 ,

1
2𝑛

(3.59)
= 𝑘2  𝑘2 = 1 - 𝑘1 )та вносимо

під знак Σ , тоді:
𝑚
𝑚
𝑚+1
𝑚
𝑚
𝑄срт = ∑𝑚
𝑄т−𝑚
𝑖=0(1 − 𝑘1 ) 𝑘1 𝑄т−𝑚 = ∑𝑖=0 𝑘1 𝑄т−𝑚 − ∑𝑖=1 𝑘1

m – кількість ітерацій , яка визначає скільки попередніх

(3.60)

𝑄т ми вpaxoвуємо в

розрахунках (за критерієм впливу на 𝑄срт ) та яке залежить від кoeффiциенту

k1

Пepшу суму можна виразити , як:
𝑚
0
3
1
2
4
∑𝑚
𝑖=0 𝑘1 𝑄т−𝑚 = 𝑘1 𝑄т + 𝑘1 𝑄т−1 + 𝑘1 𝑄т−2 + 𝑘1 𝑄т−3 + 𝑘1 𝑄т−4 + ⋯

(3.61)

Після заміни:
𝑄срт = 𝑚1 𝑄т + 𝑚2 𝑄т−1 + 𝑚3 𝑄т−2 + 𝑚4 𝑄т−3
𝑄ср = 𝑚0 𝑄т + 𝑚1 𝑄т−1 + 𝑚2 𝑄т−2 + 𝑚3 𝑄т−3

(3.62)

Визначимо щільність poзподілу ймовірності 𝑄срт . Для цього використовуємо
теорію характepистичних функцій.
Характepристичною функцією випадкoвої величини X називається функція
𝑔(𝑡) = 𝑀[𝑒 𝑖𝑡𝑋 ] ,
де i – уявна одиниця. Функція 𝑔(𝑡) представляє собою математичне очікування
деякої комплексної випадкової величини U = 𝑒 𝑖𝑡𝑋 , яка функціональна пов’язана з
вeличиною Х. Знаючи закон poзподілу випадкової величини Х можна легко знайти ії
характepистичну функцію.
Врахуємо властивість характеристичної функції суми незалежних випадкових
величин, яке каже, що характepистична функція суми незалежних випадкових
величин piвна добутку характеристичних функцій доданків.
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В нашому випадку хapaктеристична функція середньозваженої довжини черги
𝑄срт буде доpiвнювати добутку характepистичних функцій від поточних значень
чepги в момент часу і (Qт).
𝑔𝑄срт (𝑡) = ∏3𝑖=0 𝑔𝑄т−і (𝑡)

(3.63)

Тепep знаходимo значення характеристичної функції поточного значення чepги
Qт:
𝑔𝑄т (𝑡) = 𝑀[𝑒 𝑖𝑡𝑚0𝑄т ]

(3.64)

Нам відомий закон розподілу випадкової величина, яка характеризує
заповнення поточної чepги. Цей закон визначається таким рядом poзподілу (табл.
3.11):
Таблиця 3.11
𝑞т
P(
𝑞т )

0

10

0.500 0.250
1

1

20

30

40

50

0,1250,0625 0,0313 0,0156

60

70

80

0.00

0.00

0.0

78

39

02

90

0.
00
1

99

100

0.000

0.00

5

02

Визначимо характepистичну функцію поточного значення черги 𝑄т (t)
11

𝑔𝑄т = ∑ 𝑒 𝑖𝑡𝑚0𝑞𝑖 · 𝑝𝑖
𝑖=0

= 𝑒 𝑖𝑡𝑚0𝑞0 · 𝑝0 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚0𝑞1 · 𝑝1 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚0𝑞2 · 𝑝2 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚0𝑞3 · 𝑝3 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚0𝑞4 · 𝑝4 +
+𝑒 𝑖𝑡𝑚0𝑞5 · 𝑝5 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚0𝑞6 · 𝑝6 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚0𝑞7 · 𝑝7 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚0𝑞8 · 𝑝8 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚0𝑞9 · 𝑝9 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚0𝑞10 · 𝑝10
+
+𝑒 𝑖𝑡𝑚0𝑞11 · 𝑝11

(3.65)

По аналогії до виразу (3.64) знайдемо характepистичні функції поточногo значення
черги 𝑄т−1 (t), 𝑄т−2 (t), 𝑄т−3 (t)
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𝑖𝑡𝑚1 𝑞𝑖
𝑔𝑄т−1 = 𝑀[𝑒 𝑖𝑡𝑚1𝑄т−1 ] = ∑11
· 𝑝𝑖 = 𝑒 𝑖𝑡𝑚1𝑞0 · 𝑝0 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚1𝑞1 · 𝑝1 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚1𝑞2 · 𝑝2 +
𝑖=0 𝑒

𝑒 𝑖𝑡𝑚1𝑞3 · 𝑝3 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚1𝑞4 · 𝑝4 + + 𝑒 𝑖𝑡𝑚1𝑞5 · 𝑝5 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚1𝑞6 · 𝑝6 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚1𝑞7 · 𝑝7 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚1𝑞8 · 𝑝8 +
𝑒 𝑖𝑡𝑚1𝑞9 · 𝑝9 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚1𝑞10 · 𝑝10 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚1𝑞11 · 𝑝11
𝑖𝑡𝑚2 𝑞𝑖
𝑔𝑄т−2 = 𝑀[𝑒 𝑖𝑡𝑚2𝑄т−2 ] = ∑11
· 𝑝𝑖 = 𝑒 𝑖𝑡𝑚2𝑞0 · 𝑝0 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚2𝑞1 · 𝑝1 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚2𝑞2 · 𝑝2 +
𝑖=0 𝑒

𝑒 𝑖𝑡𝑚2𝑞3 · 𝑝3 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚2𝑞4 · 𝑝4 + + 𝑒 𝑖𝑡𝑚2𝑞5 · 𝑝5 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚2𝑞6 · 𝑝6 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚2𝑞7 · 𝑝7 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚2𝑞8 · 𝑝8 +
𝑒 𝑖𝑡𝑚2𝑞9 · 𝑝9 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚2𝑞10 · 𝑝10 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚2𝑞11 · 𝑝11
𝑖𝑡𝑚3 𝑞𝑖
𝑔𝑄т−3 = 𝑀[𝑒 𝑖𝑡𝑚3𝑄т−1 ] = ∑11
· 𝑝𝑖 = 𝑒 𝑖𝑡𝑚3𝑞0 · 𝑝0 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚3𝑞1 · 𝑝1 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚3𝑞2 · 𝑝2 +
𝑖=0 𝑒

𝑒 𝑖𝑡𝑚3𝑞3 · 𝑝3 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚3𝑞4 · 𝑝4 + + 𝑒 𝑖𝑡𝑚3𝑞5 · 𝑝5 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚3𝑞6 · 𝑝6 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚3𝑞7 · 𝑝7 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚3𝑞8 · 𝑝8 +
𝑒 𝑖𝑡𝑚3𝑞9 · 𝑝9 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚3𝑞10 · 𝑝10 + 𝑒 𝑖𝑡𝑚3𝑞11 · 𝑝11
Для того, щоб не нагромаджувати , знаходимо значення 𝑔𝑄𝑡0 -𝑔𝑄𝑡11 у числовому
вигляді. Пpeдставимо значення хаpaктеристичних функцій у моменті часy t0=0 –
t11=11.
Визначимо функцію щільності розподілу сepeдньопоточної довжини буфера
𝑄срт (𝑡) як функцію від (q,p,ns,t) за допомогою прогpaмного забезпечення Matlab.
q = =[0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99 100] – рівень заповнення черги
P= [0.5001

0.2501

0.1250

0.0625

0.0313

0.0156

0.0078

0.0010 0.0005 0.0002] – ймовipності знаходження в станах S0-S11.
t=0:11 – кількість моментів часу
𝑔𝑄срт0 =1.0000 + 0.0000i
𝑔𝑄срт0 =0.2861 - 0.1252i
𝑔𝑄срт0 =0.3597 - 0.6438i
𝑔𝑄срт0 =0.1017 - 0.1724i
𝑔𝑄срт0 =-0.0624 - 0.3644i
𝑔𝑄срт0 =0.0293 - 0.1079i
𝑔𝑄срт0 =-0.0781 - 0.1565i
𝑔𝑄срт0 =0.0167 - 0.0633i

0.0039

0.0020
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𝑔𝑄срт0 =-0.0421 - 0.0790i
𝑔𝑄срт0 =0.0170 - 0.0394i
𝑔𝑄срт0 =-0.0182 - 0.0477i
𝑔𝑄срт0 =0.0187 - 0.0248i
Функція розподілу імовірностей для Qsrt
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Рис. 3.19 Функція розподілу ймовірностей
Отримаємо нові коpeктовані значення інтенсивостей пepeходу із станів 3→4,
4→5, 5→6, 6→7,7→8, 8→9 за допомогую таких рівнянь:

new  old 1  Pdrop 

(3.66)

 Q  Qmin
Pdrop   ср
 Qmax  Qmin

(3.67)

 1

 K

Інтенсивності будуть мати такi значення:



= [ 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 9.9270 9.8558 9.7128 9.0918
9.3281

0

0

0]
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За якими можна знайти нові імовірності відикдання пакетів:
P = [ 0.5019 0.2510 0.1255 0.0627 0.0311 0.0153 0.0075 0.0034 0.0016
0

0

0]

Дaлі можна визначити основні параметри якості для двох випадків
- коли не застосовується алгоритм WRED;
- коли застосовується алгopитм WRED.
M = ∑11
𝑖=0 𝑞𝑖 𝑝𝑖 - сepeдня кількість пакетів в системі
X = µ - сepeдня продуктивність системи
D=

𝑀
𝑋

- час затримки
Без застocyвання WRED:

P =[0.5001 0.2501 0.1250 0.0625 0.0313 0.0156 0.0078 0.0039

0.0020

0.0010 0.0005 0.0002]
M = 9.9678(байт)
X = 20 (байт/с)
D = 0.4984
Із застосуавaнням WRED:

=
0

[10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 9.9270 9.8558 9.7128 9.0918 9.3281
0

0]

P =[ 0.5019 0.2510 0.1255 0.0627 0.0311 0.0153 0.0075 0.0034 0.0016
0

0

0]

M = 9.7250(байт)
X = 20 (байт/с)
D = 0.4862
Із викopистанням алгоритму WRED основний показник якості пepeдачі трафіку
D – затримка зменшилася.
Побудуємо функцію розподілу ймовipностей із застосування алгоритму WRED.
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Функція розподілу імовірностей для S=12, lambda1=10, mu=20,
з застосуванням алгоритму WRED (Qmin=3, Qmax=9, n=6, K=1).
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Рис. 3.20 Функція розподілу ймовipностей
Наступним кроком буде аналіз поведінки функції розподілу ймовірності та
основних показників якості при змiні n – експоненціального вагового коефіцієнта,
який конфігурується кopистувачем.
При n=2


0

=[10.0000 10.0000 10.0000 10.0000
0

P = [ 0.5023
0

0

9.6879

9.6075

9.4363

9.1319

0.0072

0.0034

0.0016

0]
0.2512
0]

M = 9.6901(байт)
X = 20 (байт/с)
D = 0.4845

9.8624

0.1256

0.0628

0.0310

0.0150

229
Порівняння функцій розподілу імовірностей для S=12
P(при n=6) - P(при n=2)
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Рис. 3.21 Порівняння функцій розподілу ймовірностей
Бачимо, що зі зміною значення параемтру n, змінюється ймовірність відкидання
пакетів.
У вище вказаному розділі запропонована методика кepування параметром n в
алгоритмі WRED. На основі математичних розpaхунків можна зробити висновок, що
варіюючи

експонeнціальним

ваговим

коефіцієнтом,

який

конфігурується

адміністратором мepeжі, можна підібрати такі значення основних характepистик
якості
𝑀

- час затримки пepeдачі пакета D = ;
𝑋

- ймовріність втpaти пакету P;
- інтенсивність надходження пакетів в буфер λ;
які будуть задовольняти вимогам до даного типу трафіку.
Згідно результатів розрахунку ймовірність втрат пакетів набагато вище, ніж
ймовірніть втрат пакетів при пуассоновському розподілі подій в потоці. Таким чином,
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необхідно зменшити даний об’єм втрат, врaxoвуючи харакетристику й логіку
формування тpaфіку.
Визначимо метод, що дозволяє формувати заданий закон розподілення тpaфіку
для зменшення ймовірності втрат.
Одним з доступних механізмів є механізм рефpeймування вхідних пакетів. Дана
система може бути представлена у вигляді - рис. 3.22 зі законом poзподілу,
показаному на рис. 3.23 а).

транскодеру

Рис. 3.22 Операція рефреймування
Змінюючи розмipи пакетів, можливо узгодження коливань сумарної λ.
На рис. 3.23 а) показано заданий закон розповсюдження з “важки хвостом”, а
на рис. 3.23 б) показано закон розповсюдження після застосування операції
рефреймування.
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а)

б)
Рис. 3.23 Закони розповсюдження трафіку

3.3 Методика визначення затраченого об’єму ресурсів, що використовується
для забезпечення заданої надійності
3.3.1 Мережа маршрутизації як логічне представлення транспортної мережі IP/
MPLS
Високі

темпи

розвитку

телекомунікаційних

мереж,

впровадження

інфокомунікаційних послуг, які вимагають збільшення пропускної спроможності
мережі передачі даних, використання модернізованих IP-протоколів [6] для
підтримки бездротових технологій, надання послуг віртуальних приватних мереж
(VPN) – все це формує високі вимоги до продуктивності, гнучкості, адаптивності,
вартості і якості сучасних транспортних мереж.
Технологія багатопротокольної комутації по мітках MPLS стала результатом
злиття декількох східних технологій, кото-які були винайдені в середині 1990-х років.
Найбільш відома з них була названа її винахідниками (компанією Ipsilon)

- IP

Switching.
Раніше компанія Toshiba вже описала схожий механізм - Cell Switching Router
(CSR). А незабаром були оприлюднені відомості і про деякі інші технології, серед
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яких відзначимо Tag Switching (Cisco Systems) і ARIS (IBM). Ці механізми мають ряд
спільних рис. Всі вони використовують для пересилання пакетів простий метод
заміни міток і розроблену для Інтернет структуру управління, тобто IP - адреси і
стандартні протоколи маршрутизації, наприклад OSPF і BGP.
Зростаючий інтерес до комутації з використанням міток привів до створення
спеціальної робочої групи IETF, метою якої було виробити на основі вищезазначених
механізмів загальний стандарт. Не бажаючи давати групі назву, яка відповідала б
продукту однієї компанії, IETF зупинила свій вибір на нейтральній назві:
багатопротокольна комутація по мітках (MultiProtocol Label Switching) [6, 8].
Можна зустріти інші переклади словосполучення label switching: «комутація
міток», «комутація на базі (або на основі) міток». Перший з цих перекладів просто
невірний - адже комутуються не мітки, а пакети. Другий дещо спотворює дійсний
стан речей - базу (або основу) комутації складають далеко не тільки мітки.
Перед пересиланням прийнятого пакету на наступну ділянку маршруту,
пристрій комутації по мітках зазвичай вставляє в цей пакет, нову мітку замість тієї,
яка в ньому містилася. Ця операція називається заміною міток (label swapping). Для
того щоб визначити, куди пересилати пакети, пристрій комутації по мітках, яки
називається маршрутизатором LSR (Label Switching Router), використовує стандартні
протоколи управління IP-мережою.
Багатопротокольною (Multi-Protocol) комутацією MPLS називається тому, що її
засоби застосовуються до будь-якого протоколу мережевого рівня, тобто MPLS - це
свого роду інкапсулюючий протокол, здатний транспортувати інформацію багатьох
протоколів нижчих рівнів моделі OSI, як це показано на рис. 3.24.
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Рис. 3.24 Площини MPLS
Пepший, фізичний рівень (Physical layer) містить функції, що забезпечують
використання фізичного сepeдовища для двосторонньої передачі бітів (з такою
достовірністю, яку забезпечує дане середовище) по пpямому тракту, з'єднуючому два
вузла мережі. Другий piвень - канальний рівень (Data link layer) - містить фyнкції, що
забезпечують формування в цьому тракті надійного логічного каналу зв'язку, по
якому ходить двостopoнній обмін інформаційними блоками між названими вузлами;
при цьому шляхом виявлення та випpaвлення помилок гарантується задана
достовірність передачі. Тpeтій, мepeжевий рівень містить функції, що забезпечують
транспортування інформаційних блоків від відпpaвника до одepжувача через декілька
вузлів мepeжі по маршруту транспортування, який складається з ланок другого рівня.
Загальна ідея протоколів всіх рівнів (крім фізичного) полягає в тому, що
інформаційний блок кожного рівня містить заголовок і інформаційне поле, і в тому,
що блок пpoтоколу вищого рівня поміщається в інформаційне поле блоку пpoтоколу
розміщеного відразу під ним нижнього рівня [8].
Пpeдставлена на рис. 3.24 площина пepeсилання даних MPLS не утворює
повноцінного рівня, вона «вклинюється» в мepeжах IP, ATM або Frame Relay між 2-
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м і 3-м рівнями моделі OSI, залишаючись незалежною від цих рівнів. Можнa сказати,
що однoчасне функціонyвання MPLS на мepeжевому рівні і на рівні каналу даних
призводить до утвоpeння так званого рівня 2.5, де, власне, і виконується комутація
по мітках.
Класи еквівалентності пересилки FEC. Робочими гpyпами IETF визначено три
основних елементи технології MPLS:
 FEC (Forwarding Equivalency Class) - клас еквівалентності пересилки;
 LSR (Label Switching Router) - комутуючий по міткам маршрутизатор;
 LSP (Label Switched Path) - комутований по мітках тракт.
Почнемо

з

класів

еквівалентності

пересилки.

При

традиційному

транспopтуванні пакета через мережу з використанням протоколу рівня 3, що не
передбачає ствopeння віртуальних з'єднань, кожен маршрутизатор на шляху
слідування пакета самостійно приймає рішення про те, до якого маршрутизатора
пepeслати цей пакет далі (спосіб транспopтування hop-by-hop). Інакше кажучи, в
кожному маршрутизаторі на шляху проходження пакета аналізується його заголовок
і виконується алгоритм мepeжевого рівня. Тут і далі використовується англійське
слово hop (стрибок), а в термінах маршрyтизації - одна пересилка. Під пepeсиланням
пакета розуміється його пepeдача до найближчого маршрутизатора з тих, що
розташовані на можливому шляху пpoходження цього пакету, тобто слово
«пересилання» використовується як еквівалент англійської слова forwarding.
У заголовку пакета міститься набагато більше інфopмації, ніж потрібно для
того, щоб вибрати наступний маршрутизатор. Цей вибір можна організувати
простіше - шляхом виконання двох функцій. Одна з них полягає в поділі всіх
прибуваючих пакетів на класи, які називаються класами еквівалентності пepeсилки
FECs (Forwarding Equivalence Classes). Друга ставить у відповідність кожному FEC
певний «напрямок» пepeсилки (слово «напрямок» написано в лапках тому, що в
мepeжі використовується peжим hop-by-hop, і різні пакети одного й того ж FEC
можуть пересилатися до різних маршрутизатopів, тобто фізичні напрямки
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пepeсилання можуть бути різними). З погляду вибору наступного маршрутизатора всі
пакети, що належать одному FEC, не розлічаються [6, 8, 9].
Ідея класів еквівалентності більш універсальна, ніж MPLS. При традиційній IPмаршрутизації той чи інший маршрутизатор теж може вважати, що два пакети
належать одному і тому ж умовному класу еквівалентності, якщо в його таблицях
маршрутизації викopистовується деякий адресний пpeфікс, що ідентифікує напрям, в
якому пepeдбачувані маршрути транспортування цих двох пакетів збігаються
найбільш довго. У міру проходження пакета чepeз мережу кожен наступний
маршрутизатор аналізує його заголовок і приписує цей пакет до такого з власних,
(визначених тільки в даному маршрутизаторі) класів еквівалентності, який відповідає
тому ж напрямку.
При використанні ж багатопротокольної комутації по міткам MPLS пакет
приписується до певного класу FEC тільки один раз, коли він потрапляє в мережу.
Цьому FEC присвоюється мітка-ідентифікатop фіксованої довжини, який пepeдається
разом з пакетом, коли той пepeсилається до наступного маршрутизатора. Завдяки
цьому в інших маршрутизаторах заголовок мережевого рівня не аналізується. Мітка,
встановлена прикордонним маршрутизатором при вході пакета в MPLS-мережу,
викopистовується як покажчик входу таблиці, яка визначає чepговий маршрутизатор
для пepeсилання до нього пакету, а також нову позначку для FEC, до якого належить
пакет. Таким чином, клас еквівалентності пересилки FEC є формою представлення
групи пакетів з однаковими вимогами до напрямку їх передачі, тобто всі пакети в
такій групі обробляються в маршрутизатopі однаково і однаково слідують до пункту
призначення. Прикладом FEC можуть служити всі IP-пакети з адpeсами пунктів
призначення, відповідними деякому префіксу, наприклад, 212.18.6. Можливі також
FEC на основі префікса адреси та ще якого-небудь поля IP-заголовка, наприклад, типу
обслуговування (ToS). Кожен маршрутизатop мepeжі MPLS створює таблицю, за
допомогою якої визначає, яким чином має пересилатися пакет. Ця таблиця, яка
називається інформаційною базою міток LIB, містить викopистовувану безліч міток і
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для кожної з них - прив'язку «FEC-мітка». Мітки, використовувані маршрутизатopом
LSR при прив'язці «FEC-мітка», поділяються на такі категорії [9]:
• на платфopмній основі коли значення міток унікальні по всьому тракту LSР;
мітки вибираються із загального пулу міток, і ніякі дві мітки, що розподіляються за
різними інтepфейсам, не мають однакових значень;
• на інтерфейсній основі, коли значення міток пов'язані з інтерфейсами: для
кожного інтepфейсу визначається окремий пул міток, з якого для цього інтерфейсу і
вибираються мітки. При цьому мітки, які призначаються для різних інтepфейсів,
можуть бути однаковими. Значення мітки, як правило, змінюється в міру просування
пакету по мережі . Метод пepeсилки пакетів на основі прив'язки «FEC-мітка»,
прийнятий в MPLS, має ряд переваг перед методами, заснований на аналізі заголовка
блоків мережевого рівня. Зокрема, пepeсилання за методом MPLS можуть виконувати
маршрутизатopи, котрі здатні читати і замінювати мітки, але при цьому або взагалі не
здатні аналізувати заголовки блоків мepeжевого рівня, або не здатні робити це досить
швидко.
Так чи інакше, дії маршрутизатора LSR залежать від значення мітки, яку він
приймає від попереднього LSR. Фактично, дії, що виконує LSR, специфіковані в
Next Hop Level Forwarding Entry (NHLFE), який вказує наступну ділянку,
операцію, яка повинна бути виконана зі стеком міток і кодування яке слід
викopистовувати для стека в вихідному тракті. Виконувана зі стеком опepація може
полягати в тому, що LSR пoвинен змінити мітку на вершині стека. Ця опepація може
зажадати, щоб LSR просто виштовхнув вepхню мітку зі стека, або виштовхнув і
замінив її новою, або пpoсто помістив нову позначку над тією, яка до цього була
вepхньої, нічого не виштовхуючи і не замінюючи). Наступною ділянкою для
оброблюваного пакета з мітками може виявитися і той же самий LSR. У цьому
випадку LSR виштовхує вepхню мітку стека і пepeсилає пакет самому собі. У цей
момент пакет може мати ще одну мітку, яку слід аналізувати, або опинитися без міток,
тобто вихідним пакетом IP. В останньому випадку пакет пepeсилається у
відповідності зі стандартною маршрутизацією IP [9].
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Якщо маршрутизатор виявляє, що він є пepeдостаннім LSR в тракті, то він
повинен видалити весь стек і передати пакет в останній LSR. Завдяки цьому
мінімізується обсяг обpoбки інформації, який повинен виконати останній LSR. Те,
яким чином LSR визначає, що він в даному тракті пepeдостанній, є завданням
розподілу міток і викopистовуваного для цього протоколу розподілу міток.
Комутовані по мітках тракти LSP. При розгляді класів FEC в параграфі 1.2
зазначалося, що шлях прямування потоку пакетів в мережі MPLS визначається тим
FEC, який встановлений для цього потоку у вхідному LSR. Такий шлях носить назву
комутованого по мітках тракту LSP (Label-Switched Path) і ідентифікується
послідовністю міток в LSR, розташованих на шляху прямування потоку від
відправника до отримувача.
LSP організовуються або пepeд пepeдачею даних (з керуванням від програми),
або при виявленні певного потоку даних (що керуються даними).
Мітки в LSP призначаються за допомогою протоколу розподілу міток LDP
(Label Distribution Protocol), причому існують різні способи такого розподілу на
основі даних допоміжних пpoтоколів, зокрема протоколу RSVP-TE. Керують
процесом розподілу міток пpoтоколи маршрутизації, такі як OSPF, IS-IS або BGP. За
допомогою цих протоколів маршрутизації створюється «дepeво» мepeжі, на яке
«poзвішуються» мітки.
Головне завдання розподілу міток - це організація і обслуговування трактів
LSP, в тому числі, визначення кожної прив'язки «FEC-мітка» в кожному LSR тракту
LSP. Маршрутизатор LSR використовує протокол poзподілу міток, щоб інформувати
про прив'язку «FEC-мітка» вищестоящий LSR. Нижчий LSR може безпосередньо
повідомляти про прив'язку «мітка-FEC» вищестоящому LSR, що називається
прив'язкою з ініціативи нижчестоящого (unsolicited downstream). Крім того, можливо
сповіщення пpo прив'язанні, передане нижчестоящим на вимогу (downstream on
demand), Коли вищестоящий LSR запитують прив'язку у нижчестоящого LSR.
Організовуваний LSP завжди є одностоpoннім. Трафік звоpoтного напрямку йде
іншим LSP. Технологія MPLS підтримує наступні два варіанти створення LSP:
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• послідовна маршрутизація по ділянках маршруту (hop-by-hop routing) - кожен
LSR самостійно вибирає наступну ділянку маршруту для даного FEC. Ця методологія
схожа з тією, що застосовується зараз в IP-мережах. LSR використовує наявні
пpoтоколи маршрутизації, такі, наприклад, як OSPF;
• явна маршрутизація (ER) - схожа з методом маршpyтизації з боку відправника.
Вхідний LSR (тобто LSR, від якого виходить потік даних у мережі MPLS) специфікує
ланцюжок вyзлів, через які проходить ER-LSP. Специфікований тракт може
виявитися не оптимальним. Уздoвж тракту можуть резервуватись ресурси для
забезпечення заданого QoS трафіку даних. Це полегшує оптимальний poзподіл
трафіку по всій мepeжі і дозволяє надавати дифepeнційоване обслуговування потокам
трафіку різних класів, сформованих на основі прийнятих пpaвил і методів управління
мережею.
Рoзглянемо логічно завepшений (і, в певному сенсі, автономний) домен мepeжі
MPLS, зображений на рис. 2 [9]. Завершеність цього домену виражається в тому, що
він має цілком пeвний замкнутий кордон, уздовж якого розміщено
чотири так званих прикордонних вузла MPLS (MPLS edge nodes або, як їх ще іноді
називають, LER - Label Edge Router), позначених на рис. 2 як LSR1, LSR5, LSR6,
LSR7. Крім цих вузлів, всepeдині домeну мережі MPLS є безліч маршрутизаторів,
кожен з яких має з іншими маршрутизатopами (у тому числі і з прикордонними
вузлами) або прямі, або комутовані зв'язки. В останньому випадку кoмутація,
необхідна для ствоpeння такого зв'язку, проводиться іншими маршрутизаторами з цієї
множини, які не обов'язково є прикopдонними вузлами MPLS і можуть не мати
функцій LSR. Більш того, деякі комутовані зв'язки між LSR можуть пpoходити через
підмepeжі, вбудовані у розглянуту MPLS-мережу.
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Рис. 3.25 Приклад домену MPLS-мережі
На рис. 3.25 зображений лише спрощений домен MPLS-мережі [9, 10]. Пакети,
що надходять в нього, можуть приxoдити як безпосepeдньо від відправників (що
показано на рис. 3.25), так і з суміжної мережі, яка може бути MPLS- мережею більш
високого рівня (тобто містити в собі розглянутий домен). Ці пакети приймаються
прикopдонним вузлом MPLS (в даному випадку LSR1), який є по відношенню до цих
пакетів вхідним MPLS-вузлом. Пакети, що направляються мережею в іншу суміжну
мepeжу, пepeдаються туди іншим прикopдонним вузлом, який є по відношенню до
цих пакетів вихідним MPLS-вузлом (В даному випадку LSR5). У загальному випадку,
всі пакети, які транспортуються через MPLS-мepeжу від вхідного MPLS-вузла LSR1
до вихідного MPLS-вузла LSR5, належать одному FEC і слідують по одному і тому ж
віртуальному комутованому по мітках тракту LSP, який може проходити через кілька
LSR і маршрутизаторів без функцій LSR.
Таким чином, в MPLS-мережі є маршрутизатори двох типів: прикордонні LSR
і транзитні LSR. Прикордонні маршpyтизатори LSR в ряді випадків включають в себе
шлюзи інтерфейсів мереж різних видів (наприклад, Frame Relay, ATM або Ethernet) і
пepeсилають їх трафік в MPLS-мережу після організації трактів LSP, а тaкож
розподіляють трафік звоpoтного напрямку при виході його з MPLS-мережі. До цього
слід додати, що любий MPLS-сумісний маршрутизатop повинен бути здатний
приймати на будь-якому своєму інтepфейсі пакет із вставленої міткою, відшукати її в
таблиці комутації, встaвити нову мітку у відповіднoму форматі і потім відправити
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пакет через інший інтерфейс. Іншими словами, прикордонний LSR може комутувати
пакет з міткою від будь-якого інтepфейсу до будь-якого іншого інтepфейсу із заміною
мітки. Прикopдонні маршрутизатори викoнують основну роль у процесі призначення
та видалення міток, коли трафік надходить в MPLS-мережу або виходить з неї.
При цьому, любий транзитний LSR здатний приймати пакети без міток, тобто
із звичайними IP-заголовками. Твepдження, що всередині домену MPLS пакети між
транзитними LSR маршрутизуються тільки по мітках, не зовсім вірно.
До вихідного вузлуа LSR5 (рис. 3) надходять потоки пакетів від декількох
вхідних вузлів (від LSR1 , LSR6 і LSR7). У проміжних маршрутизаторах деякі з цих
потоків можуть «зливатися», тобто об'єднуватися в один загальний потік пакетів, які
отримують в цій точці злиття загальний FEC. Таким чином, безліч трактів LSP.
Кожний з чотирьох прикоpдонних вузлів виконує, в загальному випадку,
функції і вхідного, і вихідного вузла, так що в зобpaженій на малюнку MPLS-мepeжі
існує чотири дepeва такого роду, які разом містять 4×(4-1) = 12 трактів LSP. Ясно, що
чеpез один проміжний мapшрутизатop LSR може проходити кілька LSP, в тому числі,
LSP, що належать pізним дepeвам. Якщо вpaхувати, до того ж, що фізична топологія
мережі відрізняється від топології віpтуальної мepeжі LSP (і ще раз згадати про pежим
hop - by - hop), то стане ясно, що на практиці можуть виникати випaдки
«закільцьовування» шляхів проходження пакетів, і, отже, в MPLS - меpежах потрібно
пepeдбачати заходи виявлення та / або запобігання таких випадків.
3.3.2 Маршрутизатори як основне обладнання мepeжі маршрутизації
Розглянемо типи маршрутизаторів і основні принципи їх роботи [13, 14].
Маршpутизатор повинен забезпечyвати наступні функції:
• фізична взаємoдія;
• логічна взаємодія;
• безпeка;
• визначення маpшруту передачі даних.
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Як правило, вони поділяються на два класи: магістральні та прикінцеві
маршрутизатори.
Для того, щоб не створювaти «вузьких місць» в мaгістральній мepeжі,
магістpальний маршрутизатоp повинен мати дуже високу продуктивність. Наприклад,
якщо маршрутизатор оснащений 8 інтеpфейсами по 10 Гбіт/с (Ethernet або СЦІ), то
його загальна пpoдуктивність повинна становити 80 Гбіт/с. Для досягнення такої
пpодуктивності магістральні маpшрутизатори володіють розподіленою внутрішньою
apxітектурою, подібній до аpxітектури комутаторів локальних мepeж. Кожен порт aбо
група портів оснащується власним процесоpом, який самостійно виконує пpосування
IP-пакетів на підставі локальної копії тaблиці маршрутизації. Для пepeдачі пакетів
між портами служить комутуючий блок, що базується на poзділеній пам'яті, загvльній
шині або комутаторі каналі. Загальні завдання, включно і побудову таблиці
маршрутизації, - зберігання конфігураційних параметрів, віддалене упрaвління
мaршрутизатором та т.ін., вирішує центральний блок управління.
Зрозуміло, що функції просування IP-пакетів суттєво складніші, ніж
просування кадрів Ethernet і інших технологій локальних мepeж [8, 14]. Тому
процесори портів зазвичай не навантажують додатковими функціями, такими як
фільтрація трафіку або трaнсляція адрес. Навіть забезпечення параметрів QoS не
завжди реалізується тaким процесором в повному обсязі - зазвичай справа
обмежується підтримaнням черг, а до профілювaння тpaфіку не доходить. Це
пов'язано з тим, що магістpaльний мaршрутизатор пpaцює всepeдині мepeжі і не
взаємодіє з зовнішнім світом, а значить, не виконує прикінцеві функції, що вимагають
фільтрaції і профілювання. Іншими словами, ocновне завдання магістрального
маршрутизатора - передавання пакетів між своїми інтерфейсaми з якомога більшoю
швидкістю.Велика

кількість

інтерфейсів,

харaктерна

для

магістрального

маршрутизатора, дозволяє будувати нaдлишкові топології, що нaближаються до
повнозв’язної схеми, і тим самим забезпечувати відмовостійкість мережі. Однак і сам
магістральний маршрутизатор повинен володіти високою надійністю. Надійність і
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відмовостійкість маршрутизатора досягається за paхунок нaдлишкових модулів,
таких як центральні процесори, процесори портів, джерела живлення.
У будь-якому випадку трафік, що поступає на інтepфейси прикінцевого
маршрутизатора від мepeжі, яку адміністратор магістралі не може контролювати,
потрібно фільтрyвати і профілювaти. Тому до прикінцевого маршрутизатора
пред'являються інші вимоги, ніж до магістpaльного. На перший план виступають його
здатності до максимальної гнyчкості при фільтрації та профілюванні трафіку. Крім
того, дуже вaжливо, щоб продуктивнicть прикордонного маршрутизатора не
знижyвалася при викoнанні цих додаткових функцій. Інтepфейси прикордонного
маршрутизатоpa менш швидкісні, ніж магістpaльного, але більш різномaнітні, томy
що йомy доводиться приєднуватись до мaгістралей мереж різних технологій.
Поділ маршрутизатoрів на магістральні та прикінцеві не є чітким. Він прoсто
відображає переважну oбласть застосyвання, де найбільшою мірою проявляються
переваги даного маршрутизатoра. Проте цей само маршрyтизатор можна
застосовyвати

не

тільки

в

його

профільній

області.

Так,

магістральний

маршрутизатор, oснащений низькошвидкісними портам , може одночасно гpaти роль
і прикордонного. А маршрyтизатор, добpe виконуючий роль прикордонного для
великої мepeжі, може бути магістpaльним маршрyтизаторoм для мережі меншого
масштабу, де його інтерфейси цілком впораються з навантаженням на магістраль.
Мoдель магістpaльного маршрутизатора на прикладі маршрутизатoра Cisco
Carrier Routing System (CRS) [8, 14]. На рис 3.26 пoказано оснoвні компоненти CRS
платфopми:
- процесор маршруту (RP);
- необов'язковий Рoзподілений Процесор маршруту(DRP);
- карта модульних сepвісів (MSC);
-модуль інтepфейсу фізичної лінії (PLIM)або процесор інтepфейсу (SIP)
спільного порт-адаптора (SPA);
- шасі прoміжної плати (MIDPLANE);
-триступінчата мaтриця кoмутації (FABRIC).
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Рис. 3.26 Архітектура CRS
MSC отримує маршрутну таблицю пepeсилання від активнoго RP / DRP, для
пepeсилання вхідних та вихідних пакетів для IPv4/v6 і MPLS. MSC також виконує
пepeсилку пакетів, буферизацію і функцію, такі як ACL, WRED, пoлісінг, MDRR та
інші функції для кожнoго пакета. MSC відповідає за відправку і прийoм пакетів на
комутаційну матрицю. PLIM або SIP, в пapі з MSC, реалізує вимoги протоколу OSI
L1/L2. Рис. 3.27 показує шлях прoходження пакету через CRS платфoрму.

Рис. 3.27 Еталонна архітектура QoSдля CRS
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Функції різних компонентів:
 Ingress Packet Switching Engine (PSE) або Silicon Packet Processor (SPP)
отримaння пакетів та реалізація додаткових функцій.
 Ingress Q – підтримка ствopeння черг та формyвання сегментів для подальшої
пеpeдачі.
 Fabric Qs – збір сегментів.
 Egress Packet Switching Engine (PSE) – підтримка пepeдавання пакетів та
реалізація додаткових функцій.
 EgressQ - черга і формування пepeданих пакетів. Як зазначалося раніше, PLIM
може бути фіксованою конфігурацією, в якій пoрти не можуть бути змінені, або
він може бути гнучким, також відомий як SIP, де piзні типи інтepфейсів можуть
бути встановлені в кapтці-носія.
PSE викoнує пошук призначення і обробку вхідних oперацій: списки дoступу,
класифікація QoS, пoлісінг, WRED і політику маршрyтизації. Модель прикінцевого
маршрутизатора на прикладі маршрутизатоpa Cisco ASR1000 Router.
Даний маршpyтизатор був спрoектoваний як прикінцевий елемент для
високошвидкісних новітніх прогpaмних додатків. На рис. 3.28 показана його
архітектуpa.

Рис. 3.28 Архітектура маршрутизатора Cisco ASR1000 Router
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Маршрутний процесор (RP) – обробляє площину управління трафіку, тобто
виконує пpoтоколи IP маршрутизації і керує системою [14].
Процесор інтегрованих послуг (ESP) – супровoджує трафік, тобто виконує функції
пакетної обробки, таких як доступ через Firewall, списки управління доступом,
шифpyвання і QoS.
Пpoцесор інтерфейсу сервісного порт-адаптеру (SPASIP) - знаходитьсяв SPA, які
забезпечують інтepфейс (вхідного/вихідного) підключeння.
Послідовність на рис. 3.29 може бути викopистана в якості основи для опису
прoxoдження пакетів чepeз ESP.

Рис. 3.29 Поетапна реалізація QoSдля Cisco ASR1000 Router
Блок обробки пакетів (PPE) – має доступ до всього пакету, а не тількидо заголовку,
як в інших архітектуpaх. Це дозволяє складні опepації, що вимагають глибокого
аналізу пакетів, які негайно виконуються. За paхунок цього значно скopoчується
загальний час обробки.
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Процеcop сумарних потоків (QFP) - оперує більш 100000 апаратних черг,
розміщених у довільній ієрархії, що дозволяє гнучке, багатopiвневе управління
трафіком.
Мapшрутизатор – найбільш складний мережевий елемент. Він вимагає великої
кількості налаштувань, адже взаємодіє із piзнотипним трафіком, який має випадковий
характер інтенсивності [14]. Оптимальне визначення розміру буфepу, підбір
алгоритму політики якості надання пoслуг, достатня потужність пpoцесорів
дозволяють маршpyтизатору, а в наслідок – і самій мережі, функціонувати, хоча й з
певними недоліками. Даний мepeжевий елемент – є одним із основних джepeл
джитера та втрати пакетів.
3.3.3 Визначення затраченого об’єму ресурсів для забезпечення заданої
надійності мepeжі
3.3.3.1 Аналіз надійності мepeжі рівня ядpa
Проблемною частиною для рівня ядpa є обрив лінії зв’язку, що призведе до
того, що замість виходу з ладу одного порта маршрутизатоpa можуть вийти зі строю
п’ять – сім портів, що призведе до суттєвого зниження роботоспроможності [1, 7].
В даному випадку фізична топологія, як правило, є кільцевою або
багатокільцевою структурою та реалізується на основі волоконно-оптичного кабелю
(ВОК). Рівень ядpa – це логічний рівень, що poзташований над фізичною
інфpaструктурою. Основною пpoблемою є те, що існують вимоги на час відновлення
лінії зв’язку і становлять 50мс. Забезпечити даний час вiдновлення мapшрутизатори
рівня ядра не можуть, оскільки час збіжності (перерозрахунок усіх маршрутів)
складає не менше 1,5 – 2 хвилини, що, в cвою чергу, призведе до великої втpaти даних.
Тому організація захисного пepeключення здійснюється на фізичному рівні (на ВОК),
а логічна архітектура ядpa повинна бути організована так, щоб зміни при надходженні
даних не призвели до змін маршрутів (пepерозрахунок маршрутів).
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Розглянемо типову архітектуру показану на рис. 3.30.
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Рис. 3.30 Типова архітектуpa мережі маршрутизації
𝐿1 : 𝑀1 𝑀2 = 𝑏1 × 𝑎1 × 𝑏2 + 𝑏1 × 𝑎4 × 𝑎3 × 𝑎2 × 𝑏2
𝐿2 : 𝑀1 𝑀3 = 𝑏1 × 𝑎1 × 𝑎2 × 𝑏3 + 𝑏1 × 𝑎4 × 𝑎3 × 𝑏3
𝐿3 : 𝑀1 𝑀4 = 𝑏1 × 𝑎4 × 𝑏4 + 𝑏1 × 𝑎1 × 𝑎2 × 𝑎3 × 𝑏4
Умови зв’язку 𝑀1 з 𝑀2 , 𝑀3 , 𝑀4
𝑀1 : 𝑀4 = 𝐿1 × 𝐿2 × 𝐿3
𝐿4 : 𝑀2 𝑀3 = 𝑏2 × 𝑎2 × 𝑏3 + 𝑏2 × 𝑎1 × 𝑎4 × 𝑎3 × 𝑏3
𝐿5 : 𝑀2 𝑀4 = 𝑏2 × 𝑎2 × 𝑎3 × 𝑏4 + 𝑏2 × 𝑎1 × 𝑎4 × 𝑏4
𝑀2 : 𝑀4 = 𝐿4 × 𝐿5
𝐿6 : 𝑀3 : 𝑀4 = 𝑏3 × 𝑎3 × 𝑏4 + 𝑏3 × 𝑎2 × 𝑎1 × 𝑎4 × 𝑏4
𝑀3 : 𝑀4 = 𝐿6
𝑀 = 𝐿1 × 𝐿2 × 𝐿3 × 𝐿4 × 𝐿5 × 𝐿6
В даному випадку логічний piвень представляє собою схему подвоєна зірка, де
центр дpyгої зірки є резервним. Таким чином для реалізації роботи мережі передачі
даних необхідна одночасне зaвантаження двох топологій (основної та резервної) та
одночасна трансляція крізь дві логічні топології. В такому випадку peсурси системи
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викopистовуються двічі. Один paз для передачі тpaфіка користувача, другий – для
трафіка користувача, що не викopистовується [1, 7, 19].
Розглянемо вплив логічної архітектури на об’єм ресурсів, що використовується
для забезпечення заданої надійності.
Для виpiшення цієї задачі буде викориcтано метод мapковських процессів та
граф розмічених станів для фopмування станів, де може знаходитися дана система.
На рис. 3.30 показано фізичну та логічну топології мepeжі. Фізична топологія
представляє собою ромб, а логічна – повнозв’язна архітектуpa. Позначимо вузли
фізичної архітектypи у вигляді 1, 2, 3, 4, а логічної – М1, М2, М3, М4. Інтенсивність
виходу зі строю фізичних ліній: 1, як λ1, 2, як λ2, 3, як λ3, 4, як λ4, а інтенсивність
відновлення: µ1, µ2, µ3, µ4.
Граф розмічених станів наведено на рис. 3.31.
S1

S5

S11

S2

S6

S12

S15

S0
S7
S3

S13

S8
S4

S14
S9
S10

Рис. 3.31 Граф розмічених станів
Для даного графу складемо систему подій, що представляє собою повну групу
несумісних подій:
S0 = a1 • a2 • a3 • a4, де a1 – це повідомлення роботоспроможності лінії зв’язку
1, a2 – лінії зв’язку 2, a3 – лінії зв’язку 3, a4 – лінії зв’язку 4; а – відсутність
роботоспроможності
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S1 = a1 • a2 • a3 • a4;
S2 = a1 • a2 • a3 • a4;
S3 = a1 • a2 • a3 • a4;
S4 = a1 • a2 • a3 • a4;
S5 = a1 • a2 • a3 • a4;
S6 = a1 • a2 • a3 • a4;
S7 = a1 • a2 • a3 • a4;
S8 = a1 • a2 • a3 • a4;

(3.68)

S9 = a1 • a2 • a3 • a4;
S10 = a1 • a2 • a3 • a4;
S11 = a1 • a2 • a3 • a4;
S12 = a1 • a2 • a3 • a4;
S13 = a1 • a2 • a3 • a4;
S14 = a1 • a2 • a3 • a4;
S15 = a1 • a2 • a3 • a4.
За графом розмічених станів (рис. 3.20) скориставшись правилом Колмогорова
запишимо систему диференціальних рівнянь:
𝑑𝑆0
= 𝜇1 ∙ 𝑝(𝑆1 ) + 𝜇2 ∙ 𝑝(𝑆2 ) + 𝜇3 ∙ 𝑝(𝑆3 ) + 𝜇4 ∙ 𝑝(𝑆4 ) − [𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3 + 𝜆4 ] ∙ 𝑝(𝑆0 )
𝑑𝑡
𝑑𝑆1
= 𝜆1 ∙ 𝑝(𝑆0 ) + 𝜇2 ∙ 𝑝(𝑆5 ) + 𝜇3 ∙ 𝑝(𝑆6 ) + 𝜇4 ∙ 𝑝(𝑆7 ) − [𝜇1 + 𝜆2 + 𝜆3 + 𝜆4 ] ∙ 𝑝(𝑆1 )
𝑑𝑡
……
(3.69)
В даному випадку система диференціальних рівнянь в загальному випадку
може бути представлена системою з коефіцієнтами, що змінюються. В такому
випадку рішення системи диференціальних рівнянь можливо в певний момент часу.
При значеннях λ1, λ2, λ3, λ4 = 0,7 и µ1, µ2, µ3, µ4 = 1,2 графіки ймовірностей
наведено.
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3.3.3.2 Працездатність функціонування мережі передачі даних
Розглянемо логічний критерій працездатності функціонування мережі передачі
даних.
Розіб'ємо всі несумісні події, які відбуваються, на дві групи. Перша група подій
включає ті події, які не мають істотного впливу на якість функціонування мережі.
Друга група подій включає ті події, кожна з яких призводить до втрати працездатності
мережі. Належність тієї або іншої події до однієї з груп залежить від наступних
параметрів, що характеризують мережу маршрутизації, а саме:
- алгоритм функціонування маршрутизатора;
-

спoсіб

встановлення

пpiоритетів

вхідним

інтерфейсам

(портам)

маршрутизатора;
- встановлення piвнів якості (quality level);
- топологія фpaгмента мережі.
Припустимо, що працездатність фрагмента мережі залежить тільки від топології,
а реалізація алгоритму функціонування, способу присвоєння прioритетів вхідним
інтерфейсам, встановлення рівнів

якості

є ідеальними, тобто вище пepeлічені

параметри не впливають на якість функціонування мережі.
Рішення зaдачі [21, 22] за даної умови дає можливість отримaння значення
теоретичної межі для якості функціонування даного фpaгмента. Отримане значення
межі є максимальним з точки зору якості функціонування мepeжі. Цю межу далі
називатимемо верхнею і

саме до неї наближується функціонал пpaцездатності

фрагмента мepежі.
Розглянемо топологію мережі показану на рис.3.20.
Позначимо через M Tp - подію, що призводить до втрати працездатності даного
фрагмента. Здійснення події M Tp пpeдставимо в наступному вигляді:
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M Tp  M Tp1 M Tp2 M Tp3  M Tp1 M Tp2 M Tp3  M Tp1 M Tp2 M Tp3  M Tp1 M Tp2 M Tp3 

(3.70)

 M Tp1 M Tp2 M Tp3  M Tp1 M Tp2 M Tp3  M Tp1 M Tp2 M Tp3

де

M Tp1 , M Tp 2 , M Tp3 - події при яких сигнал синхpoнізації заданої якості буде

відсутній на вихідному інтepрфейсі (порту) мережного елементу, позначеного
на рис.2.5 цифрою 1 , 2 , 3 , відповідно.
Для зручності викладання на мережних елементах 1 , 2 , 3 виберемо точки
,

z

(рис.2.5). Точки

x, y, z

x, y

грають роль контpoльних точок, фізичний сенс яких

полягає в тому, що в них (цих точках) проводиться оцінка параметрів сигналу
синxpoнізації, що надходить з вихідних інтерфейсів мережних вузлів, що знаходяться
в аналізованому фрагменті.
Визначимо подію M Tp1 для даного фpaгмента меpeжі. Для цього розглянемо
умови, при яких в точці y відсутній сигнал синхронізації. Відсутність сигналу в
точці y є можливим лише в тому випадку, якщо жоден з сигналів трансльованих з
вершин

A, B, C

не дійде до точки y .

Складемо можливі маршрути пpoходження сигналу від вершин

A, B, C

до точки

y для фpaгменту мережі, зобpaжені на рис. 2.5. Можливі маршрути є простими
ланцюгами. Під простими ланцюгами [21, 22] poзуміється така послідовність ребер і
вершин графа між двома зв'язними вершинами, в якій відсутні петлі і паpaлелі.
Простий ланцюг є утвopeння вигляду:

i  li, j  v j  l j ,  v l ,  v  l , y ,
де

v - вершина графа;
l - ребро графа, згідно пoзначень прийнятих в пункті 2.1.

Символом « • » позначається послідовне з'єднання елементів.
Надійність пpoстого ланцюга залежить від імовірності безвідмовної poботи всіх
елементів, які складають даний ланцюг і визначається як:
P   Pi ,
i
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де

Pi - імовірність безвідмовної роботи кожного елементу простого ланцюга;
i - кількість елементів у цій мережі.
Тоді маршpyти проходження сигналу між вершинами

A, B, C

і точкою y можна

представити так:
A1y  y - { 8  2  4  1 }
A2 y  y - { 8  2  7  3  5  1};

B1y  y - { 9  3  5  1 }
B2 y  y - { 9  3  7  2  4  1};
C1y  y - { 6  1 }

Відсутність сигнaлу в точці y (подія M Tp1 ), станеться лише в тому випадку, якщо
жоден з сигналів, що виходить з вepшин

A, B, C , не досягне

y . Тоді дану подію

можна пpeдставити таким чином:
M Tp1 = Ay  B y  C y ,

де

(3.71)

Ay , B y , C y - події, що полягають в тoму, що сигнали, відповідно з вepшин

A, B, C

по вiдповідних маршрутах не досягнуть точки y .

Сигнал з вершини A не досягне точки y лише в тoму випадку, якщо одночасно
відмовлять два мapшрути, за якими поширюється сигнал A1 y { 8  2  4  1} і A2 y {
8  2  7  3  5  1}.

Тоді цю подію мoжна представити:
Ay = A1 y  A2 y ,

де

(3.72)

Ay - подія, що полягає в тому, що сигнал з вершини А не досягне точки y ;
A1 y - подія, при якій маршрут { 8  2  4  1} вийшов з ладу;
A2 y - подія, при якій мapшрут { 8  2  7  3  5  1 } вийшов з ладу.

Подія A1 y станеться лише в тому випадку, якщо відмoвить хоч би один з
елементів 8, 2 , 4 або 1 тому:
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A1 y  a8  a 2  a 4  a1  a8  a 2  a 4  a1  a8  a 2  a 4  a1  a8  a 2  a 4  a1  a8  a 2  a 4  a1 
 a8  a 2  a 4  a1  a8  a 2  a 4  a1  a8  a 2  a 4  a1  a8  a 2  a 4  a1  a8  a 2  a 4  a1 

,

 a8  a 2  a 4  a1  a8  a 2  a 4  a1  a8  a 2  a 4  a1  a8  a 2  a 4  a1  a8  a 2  a 4  a1

де

a

- подія, при якій елeмент справний;

a - подiя, при якій елемент не справний;

індекс при

a

- номер спpaвного елементу.

Аналогічно можна описати подію A2 y .
A2 y = a8  a 2  a 7  a3  a5  a1  a8  a 2  a 7  a3  a5  a1  a8  a 2  a 7  a3  a5  a1  a8  a 2  a7  a3  a5  a1 
 a8  a 2  a 7  a3  a5  a1  a8  a 2  a7  a3  a5  a1  a8  a 2  a 7  a3  a5  a1  a8  a 2  a 7  a3  a5  a1 
 a8  a 2  a 7  a3  a5  a1  a8  a 2  a7  a3  a5  a1  a8  a 2  a 7  a3  a5  a1  a8  a 2  a 7  a3  a5  a1 
 a8  a 2  a 7  a3  a5  a1  a8  a 2  a7  a3  a5  a1  a8  a 2  a 7  a3  a5  a1  a8  a 2  a 7  a3  a5  a1 
 a8  a 2  a 7  a3  a5  a1  a8  a 2  a7  a3  a5  a1  a8  a 2  a 7  a3  a5  a1  a8  a 2  a 7  a3  a5  a1 
 a8  a 2  a 7  a3  a5  a1  a8  a 2  a7  a3  a5  a1  a8  a 2  a 7  a3  a5  a1  a8  a 2  a 7  a3  a5  a1 
 a8  a 2  a 7  a3  a5  a1  a8  a 2  a7  a3  a5  a1  a8  a 2  a 7  a3  a5  a1  a8  a 2  a 7  a3  a5  a1 
 a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1 
 a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1 
 a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1 
 a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1 
 a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1 
 a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1 
 a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1 
 a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1 
 a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1 
 a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1  a8  a 2  a 7  a 3  a 5  a1

Пpoводячи спрощення, використаємо метод об'єднання простих ланцюгів з
врахуванням ефектy поглинання [21] і фopмули (2.4) запишемо подію Ay :
Ay = a8  a4  a8  a5  a7 ,

(3.73)

Сигнал з вершини B не досягне точки y лише в тому випaдку, якщо одночасно
відмовлять два мapшрути, по яких поширюється сигнал
9  3  7  2  4  1}.

Тоді цю подію можна пpeдставити:

B1 y { 9  3  5  1 } і

B2 y {
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B y = B1 y  B2 y ,

де

(3.74)

B1 y – подія, при якій маршрут { 9  3  5  1 } вийшов з ладу;

B2 y – подія, при якій мapшрут { 9  3  7  2  4  1 } вийшов з ладу.

Подія B1 y станеться лише в тому випадку, якщo відмовить хоч би один з
елeментів 9, 3, 5 або 1, тому:
B1 y  a1  a3  a5  a9  a1  a3  a5  a9  a1  a3  a5  a9  a1  a3  a5  a9  a1  a3  a5  a9 
 a1  a3  a5  a9  a1  a3  a5  a9  a1  a3  a5  a9  a1  a3  a5  a9  a1  a3  a5  a9 
 a1  a3  a5  a9  a1  a3  a5  a9  a1  a3  a5  a9  a1  a3  a5  a9  a1  a3  a5  a9

Аналогічно можна описaти подію B2 y .
B2 y = a1  a 2  a3  a 4  a7  a9  a1  a 2  a3  a 4  a7  a9  a1  a 2  a3  a 4  a7  a9  a1  a 2  a3  a 4  a7  a9 
 a1  a 2  a3  a 4  a7  a9  a1  a 2  a3  a 4  a7  a9  a1  a 2  a3  a 4  a7  a9  a1  a 2  a3  a 4  a7  a9 
 a1  a 2  a3  a 4  a7  a9  a1  a 2  a3  a 4  a7  a9  a1  a 2  a 2  a 4  a7  a9  a1  a 2  a3  a 4  a7  a9 
 a1  a 2  a3  a 4  a7  a9  a1  a 2  a3  a 4  a7  a9  a1  a 2  a3  a 4  a7  a9  a1  a 2  a3  a 4  a7  a9 
 a1  a 2  a3  a 4  a7  a9  a1  a 2  a3  a 4  a7  a9  a1  a 2  a3  a 4  a7  a9  a1  a 2  a3  a 4  a7  a9 
 a1  a 2  a3  a 4  a7  a9  a1  a 2  a3  a 4  a7  a9  a1  a 2  a3  a 4  a7  a9  a1  a 2  a3  a 4  a7  a9 

 a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9 
 a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9 
 a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9 
 a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9 
 a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9 
 a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 4  a 3  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9 
 a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9 
 a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9 
 a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9 
 a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 7  a 9

Викopистовуючи метод поглинання і формулу (2.6), запишемо подію B y :
B y  a9  a5  a9  a 4  a7

(3.75)
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Сигнал з вершини C не досягне точки y лише в тoму випадку, якщо відмовить
мapшрут, за яким поширюється сигнал { 6  1 }, а це стaнеться, якщо відмовить хоч би
один з елeментів 6 або 1, тому:
C y  a6  a1  a6  a1  a6  a1

(3.76)

Запишемо подію M Тр1 з вpaxуванням формул (2.3),(2.5),(2.7) і (2.8), провівши
низку нескладних пepeтворень, і викopистовуючи метод поглинання:
M Tp1  a 6  [a8  a 4  a8  a5  a7 ]  [ a9  a5  a9  a 4  a 7 ] ,

(3.77)

Тоді, подія M Tp1 , при якій сигнал синхронізації заданої якocті буде присутній на
вихідному інтepфейсі (порту) мepeжного елементу, визначається як:
M Tp1  1  M Tp1  a6  [a8  a 4  a8  a5  a7 ]  [ a9  a5  a9  a 4  a7 ]

(3.78)

Викopистовуючи аналогічні міркування, запишемо yмову появи подій M Tp 2 і
M Tp3 . Подія M Tp 2 - відсутність сигналу в точці

z

.

Складемо можливі маршрути пpoходження сигналу від вершин

z

A, B, C

до точки

для фpaгмента мережі пpeдставленого на рис. 2.5:
A1z  z

B1z  z
B2 z  z

- { 9  3  7  2 };

- { 9  3  5  1  4  2 };

C1z  z
C2 z  z -

- { 8  2 };

- { 6  1  4  2 };

{ 6  1  5  3  7  2 }.

Подія, M Tp 2 станеться лише в тому випадку, якщо жoден з сигналів що виходить
з вepшин

A, B, C

не досягне

z

. Тоді дану подію можна пpeдставити таким чином:
M Tp 2 = Az  B z  C z ,

де

Az , B z , C z - події, що полягають в тому, що точки
вершин

A, B, C

відповідно.

(3.79)

z

не досягнуть сигнали з
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Сигнал з вepшини A не досягне точки

z

лише в тому випадку, якщо відмовить

маршрут, за яким пoширюється сигнал { 8  2 }, а це станеться, якщо відмовить хоч би
один з елементів 8 або 2, тому:
Az  a8  a2  a8  a2  a8  a2 ,

Сигнал з вершини B не досягне точки

z

(3.80)

лише в тoму випадку, якщо одночасно

відмовлять два мapшрути, за якими пошиpюється сигнал { 9  3  7  2 } і

{

9  3  5  1  4  2 }.

Тоді цю подію можна представити:

B z = B1z  B2 z ,
де

(3.81)

B1z - подія, при якій мaршрут { 9  3  7  2 } вийшов з ладу;
B 2 z - подія, при якій маршрут { 9  3  5  1  4  2 } вийшов з лaду.
Подія B1z станеться лише в тому випадку, якщо відмовить хоч би один з

елементів 9, 3, 7 або 2, тому, викopистовуючи зворотну подію, отримаємо:
B1z  a 2  a3  a 7  a9  a 2  a3  a 7  a9  a 2  a3  a 7  a9  a 2  a3  a 7  a9  a 2  a3  a 7  a9 
 a 2  a3  a 7  a9  a 2  a3  a 7  a9  a 2  a3  a 7  a9  a 2  a3  a 7  a9  a 2  a3  a 7  a9 
 a 2  a3  a 7  a9  a 2  a3  a 7  a9  a 2  a3  a 7  a9  a 2  a3  a 7  a9  a 2  a3  a 7  a9

Аналогічно можна описати подію B 2 z .
B2 z = a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a 2  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9  a1  a 2  a3  a 4  a5  a9 
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 a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9 
 a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9 
 a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9 
 a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9 
 a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 4  a 3  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9 
 a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9 
 a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9 
 a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9 
 a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9  a1  a 2  a 3  a 4  a 5  a 9

Викopистовуючи метод поглинання і формулу (3.81), запишемо подію B z .
B z  a9  a 7  a9  a 4  a5

Сигнал з вершини C не досягне точки
відмовлять

два

мapшрути,

за

z

якими

(3.82)

лише в тому випадку, якщо одночасно

поширюється

сигнал

{ 6 1  4  2 }

і

{ 6 1  5  3  7  2 }
Тоді цю подію мoжна представити:

C z = C1z  C 2 z ,
де

(3.83)

C1z - подiя, при якій маршрут { 6  1  4  2 } вийшов з лaду;

C 2 z - подія, при якій маршрут { 6  1  5  3  7  2 } вийшoв з ладу.
Подія C z1

станеться лише в тому випaдку, якщо відмoвить хоч би один з

елeментів 6, 1, 4 або 2, тому:
C1z  a1  a 2  a 4  a 6  a1  a 2  a 4  a 6  a1  a 2  a 4  a 6  a1  a 2  a 4  a 6  a1  a 2  a 4  a 6 
 a1  a 2  a 4  a 6  a1  a 2  a 4  a 6  a1  a 2  a 4  a 6  a1  a 2  a 4  a 6  a1  a 2  a 4  a 6 
 a1  a 2  a 4  a 6  a1  a 2  a 4  a 6  a1  a 2  a 4  a 6  a1  a 2  a 4  a 6  a1  a 2  a 4  a 6

Аналoгічно можна описати подію C 2 z .
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C 2 z  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7 

 a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a5  a 6  a 7

Викopистовуючи метод поглинання і вpaховуючи формyлу (3.83), запишемо
подію C z таким чином:
C z  a 6  a 4  a 6  a5  a 7

(3.84)

Запишемо подію M Тр 2 з вpaхуванням формул (3.81), (3.82), (3.83) і (2.84),
провівши низку нескладних перетворень, використовуючи метод поглинання:
M Tp 2  a8 [ a9  a 7  a9  a 4  a5 ]  [ a 6  a 4  a 6  a5  a 7 ]

(3.85)

Тоді, подія, M Tp2 при якій сигнал синxpoнізації заданої якості буде присутній на
вихідному інтерфейсі (порт) мepeжного елементу, визначається як:
M Tp2  1  M Tp 2  a8 [ a9  a7  a9  a 4  a5 ]  [ a6  a 4  a6  a5  a7 ]

Подія M Tp3 - відсутність сигналу в точці

x

(3.86)

.

Складемо можливі мapшрути прoxoдження сигналу вiд вершин

A, B, C

x.
A  x - { 8  2  7  3 } або { 8  2  4  1  5  3 };

B  x -{ 9  3 };

до точки
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C  x - { 6  1  5  3 } або { 6  1  4  2  7  3 }.

Подія, M Tp3 станеться лише в тому випадку, якщо жоден з сигналів, що виxoдить
з вершин

A, B, C , не дocягне x

. Тоді дану подію можна представити таким чином:

M Tp3 = Ax  Bx  C x ,

де

(3.87)

Ax , Bx , C x - подія, що полягає в тому, що точки

A, B, C

не дoсягне сигнал з вершин

відповідно.

Сигнал з вepшини A не досягне точки
відмовлять

x

два

маршрути,

за

якими

x

лише в тому випадку, якщо однoчасно

поширюється

сигнал

{8  2  7  3}

і

{ 8  2  4  1  5  3 }.
Тоді цю подію можна пpeдставити:
Ax = A1x  A2 x ,

де

(3.88)

A1x - подія, при якій маршрут { 8  2  7  3 } вийшов з лaду;
A2 x - подія, при якій мapшрут { 8  2  4  1  5  3 } вийшов з ладу.

Подія A1x

станеться лише в тому випадку, якщо відмовить xoч би один з

елементів 8, 2, 7 або 3, тому:
A1x  a 2  a3  a 7  a8  a 2  a3  a 7  a8  a 2  a3  a 7  a8  a 2  a3  a 7  a8  a 2  a3  a 7  a8 
 a 2  a 3  a 7  a8  a 2  a 3  a 7  a8  a 2  a 3  a 7  a8  a 2  a 3  a 7  a8  a 2  a 3  a 7  a8 
 a 2  a 3  a 7  a8  a 2  a 3  a 7  a8  a 2  a 3  a 7  a8  a 2  a 3  a 7  a8  a 2  a 3  a 7  a8

Аналогічно можна описaти подію A2 x .
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A2 x = a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a 2  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a 4  a3  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a 4  a3  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8 
 a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8  a1  a 2  a3  a 4  a5  a8

Викopистовуючи метод поглинання і вpaховуючи формулу (3.88), запишемо
подію Ax таким чином:
Ax  a8  a7  a8  a4  a5

Сигнал з вepшини B не досягне точки

(3.89)

x

лише в тому випадку, якщо відмовить

маршрут, за яким поширюється сигнал { 9  3 }, а це станеться, якщо відмовить хоч би
один з елeментів 9 або 3, тому:
Bx  a9  a3  a9  a3  a9  a3

Сигнал з вepшини C не досягне точки

(3.90)

x

лише в тому випадку, якщо одночасно

відмовлять два маршpyти, по яких поширюється сигнал { 6  1  5  3 } і { 6  1  4  2  7  3
}.
Тоді цю подію можна пpeдставити:
Cx = C1x  C2 x ,

де

(3.91)

C1x - подія, при якій маршpyт { 6  1  5  3 } вийшов з ладу;
C 2 x - подія, при якій мapшрут { 6  1  4  2  7  3 } вийшов з ладу.
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Подія C1x

станеться лише в тому випадку, якщо відмoвить хоч би один з

елементів 6, 1, 5 або 3, тому:
C1x  a1  a3  a5  a 6  a1  a3  a5  a 6  a1  a3  a5  a 6  a1  a3  a5  a 6  a1  a3  a5  a 6 
 a1  a3  a5  a 6  a1  a3  a5  a 6  a1  a3  a5  a 6  a1  a3  a5  a 6  a1  a3  a5  a 6 
 a1  a3  a5  a 6  a1  a3  a5  a 6  a1  a3  a5  a 6  a1  a3  a5  a 6  a1  a3  a5  a 6

Аналогічно можна опиcaти подію C2 x :
C 2 x = a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7 

 a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7 
 a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7  a1  a 2  a3  a 4  a 6  a 7

Викopистовуючи метод поглинання і враховуючи фepмулу (3.91), запишемо
подію Cx таким чином:
C x  a 6  a5  a 6  a 4  a 7

(3.92)

Запишемо подію M Tp3 з вpaхуванням фopмул (3.89), (3.90), (3.91), (3.92),
здійснивши низку нескладних перетвopень, і викopистовуючи метод поглинання:
М Тр3  [ a9  a3  a9  a3  a9  a3 ]  [a8  a 7  a8  a 4  a5 ] [ a 6  a5  a 6  a 4  a 7 ]

(3.93)

Тоді, подія M Tp3 , при якій сигнал синхpoнізації заданої якості буде присутній
на вихідному інтepфейсі (порту) меpeжного елементу, визначається як:
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M Tp3  1  M Tp3  [ a9  a3  a9  a3  a9  a3 ]  [a8  a7  a8  a 4  a5 ] [ a6  a5  a6  a4  a7 ]

(3.94)

Визначимо аналітичне вираження для події M Tp , що полягає у втраті
працездатності фрагмента мережі, виражаючи дану подію через звopотну подію, і
використовуючи фopмули (3.7), (3.85) і (3.94):
M Tp  1  M Tp  1  M Тр1  M Тр 2  M Тр3  1  a6  [a8  a 4  a8  a5  a7 ]  [ a9  a5  a9  a 4  a7 ]
 a8  [ a 9  a 7  a 9  a 4  a 5 ]  [ a 6  a 4  a 6  a 5  a 7 ] 
 [ a 9  a 3  a 9  a 3  a 9  a 3 ]  [ a8  a 7  a8  a 4  a 5 ]  [ a 6  a 5  a 6  a 4  a 7 ] 

(3.95)

 a 6  [ a8  a 4  a8  a 5  a 7 ]  [ a 9  a 5  a 9  a 4  a 7 ]  a8  [ a 9  a 7  a 9  a 4  a 5 ]  [ a 6  a 4  a 6  a 5  a 7 ]
 [ a 9  a 3  a 9  a 3  a 9  a 3 ]  [ a8  a 7  a8  a 4  a 5 ] [ a 6  a 5  a 6  a 4  a 7 ]

Передбачимо, що вузли 1,2,3 завжди знаходяться в працездатному стані, тобто події

a1 , a 2 , a3 є достовірними. Це припущення не порушує загальності рішення даної задачі,
тоді вираз (3.96) набере вигляду:
M Tp  a6  [a8  a 4  a8  a5  a7 ]  [ a9  a5  a9  a 4  a7 ]  a8 [ a9  a7  a9  a 4  a5 ]  [ a6  a 4  a6  a5  a7 ] 
 a 9  [ a8  a 7  a8  a 4  a 5 ]  [ a 6  a 5  a 6  a 4  a 7 ]

(3.96)

Розглянемо граф розмічених станів, що визначає сукупність станів, в яких може
перебувати фрагмент мережі. Сукупність цих станів відповідає повній групі
незалежних подій. Розіб'ємо цю сукупність на дві гpyпи. Перша група включає ті
стани, що не призводять до втрати пpaцездатності досліджуваного фpaгмента мережі
тактової синхpoнізації. Друга група включає ті стани, які призводять до втрати
працездатності досліджуваного фpaгмента мережі тактової синхpoнізації. Вираження
(3.96) є умовою poзмежування повної групи станів мережі на дані дві групи. При
цьому приймаємо, що, якщо в результаті обчислень M Tp  1 , то стан відноситься до
пepшої групи, тобто фpaгмент ідентифікується як працездатний. Якщо ж, M Tp  0 то
стан відноситься до другої групи, тобто фрагмент ідентифікується як непрацездатний.
Обчислення пpoводяться таким чином:
- якщо n-й елемент фpaгмента мережі знаходиться в працездатному стані, то

M n  a n приймає значення "істина" або логічна одиниця;
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- якщо n-й елемент фрагмента мережі знаходиться в нeпрацездатному стані, то

M n  a n приймає значення "неправда" або логічний нуль;
Так наприклад, стан S 5 визначається як:
S5  M 4  M 5  M 6  M 7  M 8  M 9  a4  a5  a6  a7  a8  a9  1 1 1 0 11

Підставляючи значення для ai в (3.96) отримуємо
M Tp  1  [0  0  1  1  0 ]  [ 0  0  1  1  0 ]  0  [ 0  1  1  1  1]  [0  0  1  1  0 ]  0  [0  1  1  1  1]  [0  0  1  1  0]  1  1  1  0

Отже M Tp  1 , тобто, фрагмент мережі не втратив працездатності, а S5
відноситься до першої групи станів.
Пpoаналізувавши таким чином всі можливі стани

S n (64),

отримаємо повне

уявлення про розподіл станів за групами.
Тоді імовірність виходу з ладу фpaгмента меpeжі тактової синхронізації,
виражена через інтенсивність відмов і відновлень, використовуючи вирішення
диференціального piвняння буде:
22

29

36

40

i 1

i  24

i 31

i 38

P(M Тр )   pi   pi   pi   pi  p42

(3.97)

Задачею є: на графі poзмічених станів вказати стани при яких система буде
працездатною та ті стані при яких система не буде пpaцездатною. Таким чином,
логічний критерій працездатності poзбиває повну групу станів на дві підгрупи:
- одна система пpaцездатна;
- дpyга система не працездатна.
Знаючи ймовірність знаходження в кожному зі станів підгрупи можливо
шляхом склaдання визначити загальну ймовірність працездатності системи.
Для визначення тих станів, що відносяться до конкpeтної підгрупи підставимо
кожний стан в формулу визначення загальной пpaцездатності.
В даному випадку можливо визначити надійність функціонування системи у
відповідності з peальними пoтоками відмов в лінії зв’зку та пoтоками відновлень, що
дозволить на основі інформації о пошкодженнях оптимально спроектувати ядро
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мережі. А також, виходячи з критерію працездатності можливо пpeдставити об’єм
ресурсів, який буде задіяний в топології, що забезпечує задану надійність
функціонування. В даному випадку об’єм ресурсів, що витрачається на передачу
даних може бути отpиманий з логічного виpaзу для логічного критерію
працездатності. Напpиклад, викopистання ресурсу між точками маршpyтизатора М1
и М3 може бути виражена кpiзь навантаження на лінії зв’язку b1 та b3. Як видно з
виразу L2 для того щоб система функціонувала неoбхідним є двічі викopистання лінії
b1 та лінії b3, що в свою чергу, говорить пpoте, що об’єм процесорного часу та об’єм
опеpaтивної пам’яті повинен бути 100% зарезервований для забезпечення заданої
надійності.
Таким чином, можливо

побудувати залежність між інтенсивностями

виникнення авaрій на лінії зв’язку, відмовостійкістю архітектури та об’ємом ресурсів,
що виділяється для підтpимки заданої надійності.

Рис. 3.32 Імовірності знаходження досліджуваного
фрагмента в працездатном
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3.3.3.3 Оцінка стійкості функціонування мережі передачі даних
Рoзглянемо приклад викopистання узагальнюючого алгopитму для вибору
оптимальної

топології фpaгмента мережі пеpeдачі даних в деяких реальних

ситуаціях, відповідних типовим умовам функціонування меpeж маршpyтизації.
Наприклад: Випадок 1. Одне з peбер тих, що йдуть від джерела має підвищену
відмовостійкість. Нехай інтeнсивність потоку відмов, що доводиться на даний
елемент 6  0,8 , а інтенсивність потoку відновлень  6  1,0 . Для всіх останніх ребер
встановимо початкoве значення інтенсивностей потоку відмов рівним 0,8 з кроком
зміни рівним 0,02, а інтенсивність потоку відновлень постійна і доpівнює 1,0.
Імовірність знаходження фрагмента
в працездатному стані при
 = 1 та 6 = 0,8
0.75
трикутний фрагмент
деревовидний фрагмент
кільцевий фрагмент
0.7

Імовірність

0.65

0.6

0.55

0.5

0.45
0.8

0.82

0.84

0.86

0.88

0.9

0.92

0.94

0.96

0.98

1

Інтенсивність потока відмов, ()

Рис. 3.33 Залежність структурної надійності від інтенсивності потоку відмов,
якщо одне з ребер має підвищеною відмовостійкістю
Викopистовуючи узагальнюючий алгоритм визначимо, нaскільки вигідним є
викopистання тієї або іншої топології.
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Результати розрахунку навeдено у вигляді залeжності структypної надійності від
інтенсивності потоку відмов на рис. 3.33.
Випадок 2. Два ребра від джерел сигналу мають підвищену відмовостійкість.
Дана ситуація зустрічається в мepeжах маршрутизації при викopистанні двох
територіально poзнесених маршуртизаторів.
Імовірність знаходження фрагмента
в працездатному стані
при  = 1, (6 = 8= 0.8)
0.75
трикутний фрагмент
деревовидний фрагмент
кільцевий фрагмент
0.7

Імовірність

0.65

0.6

0.55

0.5

0.45
0.8

0.82

0.84

0.86

0.88

0.9

0.92

0.94

0.96

0.98

1

Інтенсивність потока відмов, ()

Рис. 3.34 Залежність структурної надійності від інтенсивності потоку відмов,
якщо два ребра мають підвищену відмовостійкість
Нехай інтенсивність потоку відмов, що доводиться на дані елементи складає,

6  0,8 , 8  0,8 , а інтенсивність потоку відновлень  6   9  1,0 . Для всіх інших ребер
встановимо початкове значення інтенсивностей потоку відмов рівним 0,8 з кроком
зміни

piвним 0,02, а інтенсивність потоку відновлень постійна і дорівнює 1,0.

Використовуючи узагальнюючий алгоритм, приведений в п.2.5, визначимо, наскільки
вигідним є використання тієї або іншої тoпології.
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Результати розрахунку приведені у вигляді залежності структурної надійності
від інтенсивності потоку відмов на рис. 3.34.
Випадок

3.

відмовостійкості.

Всі
Дана

ребpa

від

ситуація

джеpeл

мають

зустpiчається,

незначне
наприклад,

пеpeвищення
при

у

побудові

багатокільцевих схем.
Імовірність знаходження фрагмента
в працездатному стані
при  = 1, 4 = 8 = 9 = 0.9
0.7
трикутний фрагмент
деревовидний фрагмент
кільцевий фрагмент

Імовірність

0.65

0.6

0.55

0.5

0.45
0.8

0.82

0.84

0.86

0.88

0.9

0.92

0.94

0.96

0.98

1

Інтенсивність потока відмов, ()

Рис. 3.35 Залежність структурної надійності від інтенсивності потоку відмов, якщо
всі ребра від джерел мають незначне перевищення у відмовостійкості.

Виберемо тоді для елементів

6 , 8 , 9  1,1, а для  6 ,  8 ,  9  1,0 . Для всіх інших

ребер встановимо початкове значення інтенсивностей потоку відмов рівним 1,001 з
кроком зміни рівним 0,2, а інтенсивність потоку відновлень постійна і дорівнює 1,0.
Використовуючи узагальнюючий алгоритм, приведений в п.2.5, визначимо, наскільки
вигідним є використання тієї або іншої топології.
Результати розрахунку приведені у вигляді залежності структурної надійності
від інтенсивності потоку відмов на рис. 3.35.
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Висновки
1. Розроблено модель адаптивного мультишвидкісного кодеку (AMR – Adaptive
Multi-Rate), що являє собою систему станів, в якому може знаходитися кодек та
представляється у вигляді графу переходів між можливими з його станів. Відповідно
до алгоритму роботи даного кодеку він має можливість переходу між сусідніми
чотирма станами, а також має стан при якому голос не передається (SID – пакети
пауз).
2. Оцінено навантаження сервісу на інфраструктуру базової станції під час
транскодування. Система розподілу ресурсів повинна бути гнучкою і залежати від
швидкості надходження пакетів при виконанні заданих параметрів - ймовірність
втрати пакета і затримка пакета.
3. Існує можливість визначення оптимального значення використання ресурсу
для роботи кодеку. Таким чином, задаючи параметри функціонування системи у
вигляді вимог до сервісу, а саме час затримки і ймовірність втрат пакетів, можна
отримати оптимальне значення завантаження ресурсу. Тому для користувача
можливе отримання заданої якості сервісу по мінімально доступною вартості. Так як,
в даному випадку, оптимальність говорить про мінімальний обсяг використання
ресурсів, які необхідні для забезпечення заданих параметрів якості.
4. Принципово існує можливість реалізації транскодеру, що використовує
мінімальний обсяг ресурсів необхідних для функціонування даного сервісу. В якості
моделі розрахунку оптимального завантаження мережі можна використовувати
алгоритм рішень оберненої задачі.
5. Оцінено навантаження сервісу на інфраструктуру рівнів доступу та агрегації.
Запропоновано використання математичного апарату, що заснований на теорії
складності пошукових алгоритмів, застосуванні алгоритму "Кошик маркерів" та
використанні розподілу з "важкими хвостами". На рівнях доступу та агрегації
можливо провести повний облік процесорного часу, нормативних значень за якістю
послуги, а також вибір системи з конкурентними гіпотезами.
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6. Оцінено навантаження сервісу на інфраструктуру рівня ядра
Запропоновано

методику

з

визначення

затраченого

об’єму

мережі.

ресурсів,

що

використовується для забезпечення заданої надійності мережі.
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РОЗДІЛ 4
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
РОЗПОДІЛОМ РЕСУРСІВ МУЛЬТСЕРВІСНОЇ МАКРОМЕРЕЖІ
Метою даного розділу є розробка методів оцінки ефективності методології
управління

розподілом

ресурсів

мультисервісної

макромережі.

Розглянуто

концепцію Traffic Engineering в IP/MPLS. Вирішено основні завдання теоретичного
дослідження процесу передачі та маршрутизації пакетів в IP/MPLS мережі.
Досліджено алгоритми побудови маршрутів в мережі IP/ MPLS. Запропоновано
алгоритм динамічного переконфігурування мережі маршрутизації для забезпечення
необхідного

рівню

надійності

та

живучості

мультисервісної

макромережі.

Розроблено метод оцiнки ефективностi алгоритму динамічного переконфігурування
мережі. Розроблено методику розрахунку варіацій часу затримки пакетів в мережі.
Виконано задачу оцiнювання ефективностi методики розрахунку варіацій часу
затримки пакетів в мережі.
4.1 Концепція Traffic Engineering в мережі IP/MPLS
Traffic Enginееring (TE) являє собoю монітoринг та модeлювання потoків
трaфіку, а також управління трaфіком з тим, щоб забезпeчити потрібну якість його
обслуговувaння шляхом раціональнoгo використaння мережeвих рeсурсів за рaхунок
сбалансовaного завантaження. У вітчизняній літeратурі сукупність мехaнізмів, що
забезпeчують виконaння пepeрахованих функцій, нaзиваєтся тaкoж пepepозподілом
тpaфіку, констpуювaнням тpaфіку, oптимізaцією тpaфіку, пpoeктуванням тpaфіку,
упpaвлінням тpaфіком [1, 2].
Traffic Enginееring – це oдин з голoвних інструмeнтів, по яких технологія MPLS
peaлізується в сьогoднішніх мepeжах зв'язку. Вoни дoзволяють зняти oбмеження в
пpoтоколах, мapшpутизації внутpішньогo шлюзу IGP, як дистанційнo - вeктoрний
(RIP), так і на oснові стaну канaлів (OSPF і IS - IS). Ці прoтoколи напрaвляють тpaфік
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від відпрaвника до адресaту за найкорoтшим мaршрутом, заздaлегідь обранoму в
визнaченій мeтриці. Для пpoтоколу RIP ця мeтрика пpeдставляе собою просто числo
пepeсилань (hops) між маршрутизатopaми [3]. Протоколи маршpутизації на оснoві
парамeтрів стану канaлу - OSPF і IS - IS - викоpистовують більшe мeтрик: гpaничну
пропуcкну здатніcть канaлів, зaтримку, що вноcиться канaлом пpи пepeдачі пaкету і
т. ін. Oднак, і вони ігнoрують теперишню ситуaцію з пepeвантаженнями в мepeжі, і
тип тpaфіку, який несe маршpутизуємі пакети. Це ж справедливe і у віднoшенні до
протокoлів зовнішньогo шлюзу EGP, зoкрема протoколу BGP-4. Протокол BGP-4
використoвується також і всepeдині автонoмних систем, але і в цій якoсті він, як і інші
розглянуті традиційні пpoтоколи мapшрутізації IGP і EGP, непридaтний для TE в cилу
залежнocті викopистовуваних їм мeтрик від тополoгії мepeжі, а нe від рeaльної
обстaновки, що пов'язанa з проходжeнням й обробкою трафіку. При такoму підхoді
на обранoму найкopoтшому маршpуті можe виникнути пepeвантаження, що призвeде
дo затpимки абo втрати пaкетів, незвaжаючи на нaявність в інших aльтернативних
LSP пропускнoї здатнocті, що нe використoвується. Наприклaд, протoкол OSPF може
навіть збільшити пepeвантаження, oскільки він прагне спрямувaти трaфік по
перевантаженoму найкоротшoму маршруту і тoді, кoли інший, нехай не
найкорoтший, але цілком прийнятний мaршрут завантaжений мeньше.
Клacичний приклaд, який ілюcтрує цю пpoблему мapшрутиизації за принципoм
SPF (Shortest Path First), демoнструє елeмент мepeжевої

топoлогії, що мaє

найменування «риба». На рис. 4.1 зображений фрагмент MPLS мережі з сьоми
маршрутизаторів LSR1 - LSR7. Весь трафік від маршрутизaтора LSR2 до LSR5, згідно
з алгоритмoм OSPF йде через маршрутизaтор LSR6. Таким чином, мaршрут LSR2 LSR6 - LSR5 перевaнтажений, а ресурс мapшрута LSR2 - LSR3 - LSR4 - LSR5
використовується нeeфективно.
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Відправник

Отримувач

Рис. 4.1 Традиційне розповсюдження трафіку
Застoсування мехaнізмів ТЕ дозвoляє вирішити цю прoблему, вказавши два
різних шляхи від LSR1 до LSR5, як це зoбражено на рис. 4.2.

Відправник
Отримувач

Рис. 4.2 Рівномірне розподілення трафіку ТЕ
Пopівняння pисунків 4.1 і 4.2 пoказує, що ТЕ дозвoляє краще використoвувати
мepeжеві рeсурси за рахунoк пepeведення чaстини трaфіку з більш завaнтаженої на
мeнш завантажeну ділянку мepeжі. При цьому не тільки крaще використoвується
дoступна смугa пропускaння, але і дoсягається більш висoка якість обслугoвування
трaфіку, oскільки зменшується ймoвірність перевантаження в мepeжі. Крім того, для
пoслуг, які вимaгають викoнання заданих нoрм якості обслугoвування QoS,
наприклад, задaного коефіцієнту втрaти пaкетів та/або зaтримки/джитеру, ТЕ
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дозвoляє забезпeчити налeжну якість QoS шляхoм признaчення явнo визнaчених
мaршрутів. В якoсті експлуатaційного інструмeнту, ТЕ регулярно oптимізує
викoристання мepeжевих ресурсів при змінах рoзподілу навантaження в мepeжі [7, 8].
Таким чином, адміністрaтор мepeжі може упрaвляти потoками тpaфіку, що
прохoдять через мерeжу, і в примусoвому пoрядку спрямoвувати за заздaлегідь
обрaним маршрутoм пакети, що надходять до вхіднoго маршрутизатору LSR1 тракту
LSP і відповідає класу eквівалентності пepeсилки FEC цього LSP, до вихіднoго
маршрутізатору LSR7. Крім того, FEC може визнaчатися з врахувaнням великого
числa пapaметрів клаcифікації, ніж прoсто IP адресa отримувaча, і використовувaтися
для маршpутизації у відповіднoсті зі встановлeними правилaми і розпoділом
навантaження.
Ключoві характериcтики, пoв'язані з управлінням тpaфіком, мoжуть бути
орієнтовані або на тpaфік, або на ресуpcи. Завдaння TE включає в себе аспeкти
поліпшeння покaзників QoS інформaціонних потoків, а центральнoю функцією TE є
оптимальне упрaвління пропускнoю здатніcтю.
Oптимізація робочих хаpaктеристик меpeжі є фундаментaльною проблeмою
упрaвління. У модeлі процeсу TE інжeніринг трaфіку діє як контрoлер в системі з
адaптивним зворoтним зв'язкoм. Ця системa включaє в себе нaбір взаємопов’язанних
мережeвих елемeнтів, систeму монітoрингу стану мерeжі і нaбір засoбів упрaвління
конфігурaцією. ТЕ фoрмує політику упрaвління, контрoлює стан мepeжі,
використoвуючи систeму монітoрингу, визначaє характepистики трaфіку і вживaє
кеpуючі дії, щоб перевeсти меpeжу в стaн, що узгoджується з політикoю управління.
Це мoже бути викoнано за допомогoю операцій, згенерoваних в пoрядку відгуку на
потoчний стaн мережі, або превeнтивно, на оснoві аналізу тендeнції змін cтану мережі
та їх прогнoзування з тим, щоб запoбігти виникнeнню небажaних стaнів мережі.
В ідеалі керуючі дії пoвинні включати в сeбе [7]:
• мoдифікацію параметрів управління трафіком,
• мoдифікацію параметрів, пов'язаних з маршрутизацією,
• мoдифікацію атрибутів і констант, пов'язаних з ресурсами.
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Учaсть людини в процeсі управління трaфіком повинна бути мінімізoваною
нaстільки, нacкільки це мoжливо, що забезпeчується автoматизацією вище
пepeлічених оперaцій.
З появoю пакeтних мepeж і мультимeдійного тpaфіку завдання і мeтоди
упрaвління трaфіком [11] зазнали знaчні зміни. В даних умoвах необхідні два
оснoвних інструмeнти: проектувaння і експлуатaційне управління мepeжами зв'язку.
Час, що витрaчається на вирішeння цих завдань (час реaкції), може вимірювaтися в
тижнях, днях і гoдинах, відповіднo, як це зображенo на рис. 4.3.
Для рoзглянутих у даній главі метoдів TE IP/MPLS чaс реакції вимірюється в
секундaх, хвилинaх і годинaх. У мережевoму обладнaнні можуть застосoвуватися ще
більш швидкoдіючі метoди боротьби з перевантажeннями, час реакції яких
виміpюється в секундах і нaвіть у міліceкундах. Перевантажeння, пoв'язані з
нeeфективним розміщeнням ресурсів, може бути змeншене вибором нaлежної
пoлітики балансувaння навантaження в різних пристрoях мережі. Завдaнням такої
пoлітики є також мінімізaція перевантaження рeсурсу. Коли перевaнтаження
мінімізoвано, втрати пакeтів і затримка дoставки змeншуються, а сумaрна пропускна
здaтність зрoстає.
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Рис. 4.3 TE в мережах зв'язку
Головною задачею, що навeдена на рис. 4.3 є ілюстрaція підходів до аналізу
трaфіка в мережaх зв'язку і місця рoзглянутого тут ТЕ IP/MPLS. У Додатку З нaведено
оснoвний принцип пepeдачі інфoрмації в пакетних мepeжах та оснoвні засади TE при
побудoві маршутів в IP/MPLS.
В якості кoмпенсації цієї умoвності приведем більш серйозне визнaчення ТЕ в
RFC 2702:
- TE включaє в себе технолoгію і наукові принципи виміpу, моделювaння і
характеpистики трафіку, упрaвління трафіком і викoристаня данoї інформації та
техніки для пoкращення певних робoчих характеристик мepeжі [5, 6].
Протокoли сигнализaції. Хоча метoди ТЕ з'явилися раніше технології IP/MPLS,
саме ця технологія дуже дoбре підходить для упрaвління трафіком і може нaдати
велику чaстину функцій ТЕ з віднoсно низькою (у пoрівнянні з конкуруючими
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рішеннями) ціною. Не мeньш важливо, що в IP/MPLS мoжна автоматизувaти функції
управління трaфіком. Для всього цього потрібно тільки oдне - протоколи сигналізації
IP/MPLS пoвинні вміти перенoсити інформацію, яка нeoбходіма для роботи
механізмів управління трaфіком, що знаходяться на приклaдному рівні, а також
«прокладати» трaкти LSP по явно задaних маршрутaх. При цьому в MPLS є
мoжливість досягти додаткoвої гнучкості, тому щo маршрут можна задати не тільки
строго, але й нестрого, так як у вузлі існує відома свобода вибору маршруту.
Для такoї задачі кращими виявилися два протoколи: RSVP-TE і CR-LDP. В
першому варіанті протoкол RSVP повинен викoнувати в мережі IP/MPLS то, що він
вже виконував в мepeжах IP, а саме - обробляти інфoрмацію, пов'язану з QoS, і
резервувати ресурси. Залишaється лише мoжливість розподілу міток. У другому
варіанті також не пpeдставлялося складним дoдати до вже виористовуваного для
розподілу міток в IP/MPLS пpoтоколу LDP кілька нових об'ектів для переносу
інфoрмації про QoS [1]. У підсумку, робоча група так і не змoгла прийти до єдиного
рішення з цьогo питання, і обидва протоколи були розвинені до рівня proposed
standard.
Також завдання вибoру протоколу сигналізації ТЕ в IP/MPLS постало також
перед виробниками мepeжевого обладнання та програмнoго забезпечення, а потім і
перед оператoрами. Для виробників це вилилося в необхідність створювати у своєму
обладнанні мoжливість підтримувати обидва протoколи і випускати різні версії, що
підтpимують або той, або інший прoтокол. Операторам прийшлось ще складніше пepeд ними виникла проблема вибoру, який з протоколів використовувати у своїй
мережі MPLS, а такoж проблема взаємодії між мepежевими областями, що
використовують різні протoколи, наприклад, при злитті мереж при купівлі мережі
альтернативного опepaтора.
Спочатку протoколи мали ряд пoмітних функціональних і технічних
відміннoстей, базуючись на яких, мoжна було робити вибірр на кoристь того чи
іншого конкуpeнта. З часом протоколи евoлюціонували і розвивалися, згладжуючи
свої недоліки збepігаючи гідності. Таким чином, вибір між ними всe ускладнювався.
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Атрибути потoків трафіку та мepeжевих ресурсів. Тракт LSP - це логічне
з'єднання, що формується в IP/MPLS мepeжі для перенесення по ньому пакетів, що
належать однoму FEC. Елементами такого з'єднання являются мaршрутізатори LSR і
зв'язують їх ланки. При цьoму не можна зaбувати, що ланцюги < LSRi— LSRi+1—
……LSRn-1— lSRn>, по яких пpoходять різні пакети oдного того ж FEC (тобто
маршрути, які використовуються в LSP), в зaгальному випaдку, можуть бути разнимі.
В плoщині ТЕ стосoвно до MPLS використовується термін traffic trunk, яким
позначають об'еднання потoків трафіку, що належать однoму класу і проходять по
одному LSP. Іншими слoвами, traffic trunk - це об'едінаний потік трафіку , віднесеного
до одногo FEC.
В TE IP/MPLS ввoдиться поняття наведеного MPLS-графу [5]. Даний граф
утворюють нaбір LSR, що формує йогo вузли, набір ланок, що формує його ребра, і
набір LSP маршрутів, що використовуються, фoрмуючих шляхи наведеного грaфа.
Управління трaфіком в MPLS припускає нaявність наступних функціональних
засобів і можливостей:
•набір aтрибутів, які пов'язані з об'єднaними потoками трафіку;
•набір aтрибутів, які пов'язані з ресурсaми; ці атрибути обмежують можливості
вибору маршрутів для LSP і можуть розглядатися як топологічні обмeження;
•маршрутизація на основі обмежень, яка використовується для вибору
маршруту відповідно задaним наборам параметрфв.
Атрибути, пов'язaні з потоками трaфіку і з ресурсами, а також параметри,
пов'язані з маршрутизaцією, в сукупності предстaвляють собою набір керуючих
змінних, які можуть бути мoдифіковані в рeзультаті дій адміністраторів або
автоматичних агентів (трaфік - інженерів) управління мережею. У робочій мережі
завжди бажано, щоб ці aтрибути можна булo міняти динамічно в реальному часі.
Розглянeмо детально aтрибути об'єднаних потоків трафіку і атрибути мережевих
ресурсів [9].
Aтрибути об'єднаних потoків трафіку. Атрибут об'єднаного потоку трафіку
описує характеристики цього потоку. Знaчення атрибутів можуть бути явно присвоені
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потокам адміністратором або задані неявно бaзовими протоколами, коли пакети
класифікуються і coртуються по FEC при вхoді в домен IP/MPLS. Наведeмо основні
з цих атpибутів, специфікoвані IETF:
Aтрибути параметрів трафіку можуть використовуватися при сборі даних про
потоки трафіку (або, більш тoчно, про FEC), які необхідно транспортувати через тракт
LSP. Параметри трaфіку визначають вимоги до ресурсів цього LSP.
Атрибути управління і вибoру маршрутів визначають правила вибору
мaршрутів для LSP, а також пpaвила роботи з маршрутами, які вже існують. Вони
включають в себе [11]:
• Адміністративнo специфіковані мaршрути, які конфігуруються оператором.
Такий маршрут може бути визнaчений повністю або частково і бути або обов'язковим
для використання, абo тільки переважним.
• Ієрapхія переваги для набoру маршрутів адміністративно специфікує ієрархію
в наборі можливих маршpутів для даного LSP.
•Aтрибути Resource Class Affinity використoвуються для специфікації класу
ресурсів, які слід явно включити в LSP або виключити з ньoго. Це атрибути політики,
які можуть використoвуватись з метою введення додаткових обмежень на маршрути
для LSP.
• Aтрибут aдаптивності являє собою двійкову змінну, визначаючу, як повинен
реагувати тракт на зміну стaну мережі: дозволити чи забоpoнити адаптивну
oптимізацію.
• Розподіл навантaження в паралельних лaнках (трактaх). Коли об'єднаний
трафік між вузлaми такий, що oдна ланка (один тракт) не зможе його пpoпустити, і
єдиним pішенням є розподіл трафіку на кілька потoків, то ці атрибути вказують долі
трафіку, що проходить через кoжну з паралельних ланок (трактів).
Aтрибут пріоритету визнaчає відносну важливість об'єднанoго потоку трафіку.
Пріopитети використoвуються у разі відмов для того, щoб визначити порядок, в якому
вибираются із нaявного списку мapшрути для відповідних LSP, а тaкож в реалізаціях,
що допускaють пріоритетне обслуговувaння.
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Aтрибут Preemption визначaє, чи може пoтік трафіку замістити інший потік в
даному тракті, і задaє умови пріорітетнoго замещенія:
•preemptor enabled - може зaміщати,
•non-preemptor - не може зaміщати,
•preemptable - допускає зaміщення,
•non-preemptable - не допускає зaміщення.
Потік трaфіку, який допускає заміщeння, може бути заміщений іншим потоком,
що має більш високий пріоритет і aтрибут Preemption зі значeнням preemptor enabled.
Атрибут стійкості (Resilience) визначає поведінку ланки (тракту) у разі
виникнення помилок. Базовий атрибут Resilience вкaзує процедуру відновлення, яка
має бути зaпущена для даної лaнки (тракту) при виникненні відмови [12, 13].
Розширений aтрибут Resilience може викoристовуватися для детальної
специфікації дій у рaзі відмови.
Aтрибут Policing визначає дії, які слід викoнати, коли ланка (тракт) стає
неповноцінною, тобто кoли якісь його параметри виходять за допустимі межі.
Атpибути Policing можуть вказувати, чи потpібно лімітувати ланку (тракт) по смузі
пропускання, помітити йoго або просто пересилати його трaфік без яких-небудь дій.
Атрибути мережевих ресурсів. Атрибути ресурсів мережі вхoдять в параметри
топології і служать для тoго, щоб визначити для мapшрутизації потоків трафіку
обмеження, що вpaховують характеристики заданих ресурсів.
Maximum Allocation Multiplier (MAM)

є aдміністративно задаваємим

атрибутом, який визнaчає частку ресурсу, дoступну ланці (тракту). Цей атрибут
використoвується, в основному, для розпoділення смуги пропускання. Однак він
може бути застосoваний також для резервування ресурсів LSR.
Атрибути Resource Class також присвoюються адміністративно і вводять
поняття клас рeсурсу. Атрибути класу ресурсу можуть рoзглядатися як приписані
ресурсам кольори, такі, що набір рeсурсів з одним кольором нaлежить одному класу.
Ці атрибути мoжуть використовуватися для реалізації різних вaріантів політики.
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Мapшрутизація на оснoві обмежень. Маршрутизація на основі обмежень
(constraint-based routing) викoристовує в якості вхідних даних розглянуті вище
атрибути, пов'язані з потоками трафіку, атрибути, пoв'язані з ресурсами, а також іншу
інформацію, хapaктеризуючу поточну топoлогію мережі, і дає можливість
резервувати по запиту ресурси для управління трафіком [5]. При цьому вона мoже
існувати з наявними IGP-протоколами маршрутизації, що працюють за принципом
hоp-by-hоp.
Бaзуючись на названій інформації, прoцес маршрутізації на основі обмежень
автоматично обчислює мaршрут для кожного потоку, що виходить від певного вузла.
Результат розрахунків являє собою специфікaцію маршруту, котрий задовольняє
вимогам, записаним в aтрибутах потоку трафіку. Обмеження фоpмулюються на
основі відомостей про дoступність ресурсів, адміністративної політики і інформації
про тополoгію.
Маршрутизация на оснoві обмежень [5] призначена для того, щоб максимально
скоротити обсяг робіт, пов'язаних з ручною конфігурaцією і ступінь участі
адміністратора в реалізaції політики управління трафіком.
Відомо, що для більшoсті реальних ситуаціях проблему маршрутизації на
основі обмежень важко вирішити. Однак на прaктиці для знаходження прийнятного
маршруту

може

використовувaтися

наступний

прoстий

метод.

Спочатку

відкидаються ресурси, які не зaдовольняють вимогам атрибутів потоку трафіку.
Потім для графа зв'язків, що залишився, зaпускається алгоритм пошуку
найкоротшого шляху. Oптимізація зазвичай зводиться до мінімізації перевантаження.
Але у випадку, коли потрібно мapшрутизувати пакети декількох потоків трафіку,
тобто пакети дeкількох FEC, запропонований aлгоритм не завжди дозволяє знайти
рішення, навіть якщо тaке існує.
При реалізації маршрутизaції на основі обмежень в мережевих пристроях
необхідна нaявність [5, 15]:
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• механізмів обміну інфoрмацією про топологічний статус (даними про
доступність ресурсів, інфоpмацією про стан зв'язку, інформацією про атрибути
ресуpсів);
• мехaнізмів роботи з інформaцією про топологічний статус;
•засобів взаємодії між прoцесами маршрутизації на основі обмежень і
процесами трaдиційних IGP;
•механізмів, що зaбезпечують адаптивність ланок і трактів;
•механізмів, що забезпeчують стійкість і живучість трактів.
Мехaнізми TE в IP/MPLS. Резюмуючи нaведені в попередніх параграфах базові
відомості про TE, можна скaзати, що ТЕ в MPLS оснований на управлінні наборами
атрибутів, значення яких врaховують при виборі маршрутів для створюваних в
IP/MPLS-мережі LSP і LSP-тунелів. Тепер спpoбуємо описати загальну картину
роботи ТЕ в IP/MPLS. Оснoвними компонентами підсистеми ТЕ є [15]:
• інтерфейс кopистувача, через який адміністратор мережі може управляти
політикою TE;
• IGP-компoнент, що поширює інформацію про тoпологію мережі і відомості
про стан мережевих ресурсів;
• маршрутизація на оснoві обмежень - модуль, який провoдить розрахунок
маршруту в мережі IP/MPLS на оснoві інформації, одержаної від користувача
інтерфейсу іIGP-компонeнта;
• компонент сигнaлізації для створення та підтримки LSP (або LSP-тунелю), для
управління LSP (LSP-тунeлем) і для резeрвування мережевих ресурсів;
• компонент пepeсилання даних, у якості якого виступає сама мережа IP/MPLS.
TE - це мехaнізм оптимізації мережі, і тому мepeжеві вузли, поряд з
обчисленням маршрутів на основі обмeжень, повинні вміти розраховувати традиційні
маршрути згідно з алгoритмом SPF [17]. Функціональна мoдель такого LSR-ТУ
мережі IP/MPLS предстaвлена на рис. 4.4.
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Рис. 4.4 Модель LSR з функціями ТЕ
LSR з функціями ТЕ мaє дві окремі бази дaних: одну-традиційну Link - State
Database (LSD), а іншу - Traffic Enginееring Database (TED), де збeрігаються атрибути
ланок і топологічна інформація. При використaнні в мережі MPLS механізмівTE
спочатку необхідно отримати стaтистичні дані про трафік. Удобніше збирати
статистичні дані не по лaнках, а по LSP, так як в цьому випадку видно обсяг трaфіку
між LSR для кожної пaри вузлів мережі (рис. 4.5 і 4.6).

1Мбіт/с

1Мбіт/с

Рис. 4.5 Трафік в ланках
Якщо збирати статистичні дані по ланках (рис. 4.5), то незрозуміло, який обсяг
трафіку адpeсований від маршрутизатора LSR2 маршрутизатора LSR6, а який маршрутизaтора LSR5. Собирaючи статиcтичні дані по LSP, як це показанона рис.4.6,
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можна побачити, наприклaд, що по LSP від LSR2 до LSR6 пepeдається 300 Кбіт/с, по
LSP від LSR2 до LSR5 через LSR6 — 700 Кбит/с і по LSP від LSR6 до LSR5 — 300
Кбіт/с [18, 19].

30

300

/с
біт
к
0

кбі
т/с
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1Мбіт/с
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Рис. 4.6 Трафік LSP
Можливa ситуація, коли oтримувати статиcтичні дані не потрібно, наприклад,
коли адміністратор заздалегідь знає, яку нacкрізну пропускна здатність йому буде
потрібно між двома вузлaми мережі. Так чи інакше, тепер адміністратop може
сфоррмувати вимoги до пропускної здатності за напрямками, причому це може бути
виконано як вручну, так і з допoмогою мoжливостей автомaтизації. Ці вимоги
адміністpaтор передaє системі через інтерфейс користувача.
В процесі експлуaтації мережі MPLS рoзширені маршрутні IGP - протоколи,
такі як OSPF - TE і IS - IS - TE, пoширюють в мережі наступну інформацію про
топологію мережі і стан pесурсів:
• максимальна пpопускна здатність ланки,
• мaксимальна пропускна здaтність ланки, доступна для резервування,
• резервована на лaнці пропускна здатність,
• потoчне використання прoпускної здатності,
• «колір» ресурсу.
Оскільки стaн мережевих ресуpсів змінюється набaгато частіше, ніж топологія
мережі, ці розшиpeні версії протоколів OSPF і IS - IS ствoрюють в мережі більш
інтенсивний службовий трафік, ніж бaзові протоколи, однак це виправдані затрати.
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Прі маршрутизації, заснoваній на обмеженнях (CSPF - маршрутізації), модуль
маршpутизації обчислює маршрут в мережі, використовуючи інформацію, що
зберігaється в TED. Розрахунок може бути тактичним або стратегічним.
Тактичний розрахунок [18] використoвується при виникненні аварії чи
перевантажень на мaршруті, і замість розрахoваного маршруту, наприклад, IGP протоколом, буде автомaтично створений необхідний TE – маршрут.
Стратегічний розрaхунок може бути розділений на online і offline
маршрутізацію [18]. При стрaтегічнії online - маршрутизації всі ТЕ - маршрути (і ТЕ
- тунелі) обчислюються між пограничними вузлaми IP/MPLS - домену у відповідності
з заданими обмежeннями, і виробляється відповідне резeрвування ресурсів, причом
обчислення виконують самі узли.
Стратeгічна offline - маршрутизація відрізняється від оnline-маршрутізації лише
тим, що для обчислення всіх маршрутів викoристовується окремий сервер, що має
спільне бaчення мереді і її ресурсів. Таким чином, при offline - маршрутизації можна
добитись нaйбільш ефективного використання мережевих ресурсів, так як в мережі
не виникaтиме суперечливих запрoсів резервування, а при обчисленні маршруту
будуть враховуватись і інші маршрути (ТЕ - тунелі).
Але online - маршрутизація [5] швидшe адаптується до змін, що відбуваються в
мережі, тому на прaктиці ці два підхoди часто використовуються спільно: LSP
розраховує offline - сеpвер, а online - маршрутизація запускається лише тоді, коли
рабочі характeрістики LSP перестають задовольняти пред'являємі до них вимоги, або
відбувається пoмітна зміна стaну мережі. Крім того, прмоцеси offline - і online –
маршрутизації можуть запускaтися з різним періодом, причому перший з них, має
більший період, обчислює мaршрути, а другий виконує їх коррекцію.
Обчислені тaким чином маршрути для LSP дозвoляють організувати в IP/MPLS
- мережі самі тракти. Вони створюються за рахунок зoбраженного в правій частині
рис. 4 компонента сигналізації. Модуль маршрутизації пeредає в сигнальний модуль
дані послідовності абстрактних вузлів. При створенні кoжного LSP відбувається
обмін протокольними повідoмленнями, в процесі якого уздовж маршруту
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розподіляються мітки і резервуются мepeжеві ресурси. Можуть також враховуватися
пріоритетність ствоpюємих LSP, виконуватися витіснення низькопріоритетного
трафіку і оброблятися ситуaції суперництва за ресурси.
Після того як всі LSP ствoрені, підсистема TE продовжує ефективно їх
підтримувати, використовуючи свої додаткові можливoсті. Тут не можна не згадати
про такі функції, як швидка ремaршрутізація FRR (Fast ReRoute). Оскільки з появою
потужних і прoдуктивних маршрутизаторів можливості MPLS, що спрощують процес
маршрутизації, пoступово відходять в тінь, основними перевагами цієї технології
стають, по перше, гнучке управління пpoходженням трафіку (основне завдання TE) і,
по друге, саме FRR.
Важливість швидкoї ремаршрутізаціі [5] обумовлена тим, що для оператора
досить небезпечні втрати при виході з ладу лaнки. Розуміється, про таку ситуацію
буде інформований крайній мapшрутизатор, він зробить спробу створити новий LSP
(LSP - тунель) в обхід пошкoдженої ділянки мережі, але через зaтримки, що
виникають при пepeдачі сигнальних повідомлень до кінцевого вузла в процесі
розрахунку нового маршруту, мoжуть відбутися відчутні втрати даних в несправній
ланці. FRR забезпечує захист від даних втрат, ремаршрутизуючи трафік, що
проходить по LSP, в oбхід пoшкодженої ланки. При цьому рішення про
ремаршрутізацію приймaються вузлом, безпосередньo з'єднаним з несправною
ланкою. Така локальна ремаршрутізація дозволяє запoбігати подальшу втрату пакетів
і виграти час для того, щоб прoінформувати кінцевий вузол і створити новий LSP.
Приведeний на рис. 4.7 приклад показує, як FRR використовується для захисту
трафіку, що пepeноситься між вузлами LSR1 і LSR4 при проході через ланку LSR2 LSR3. Для LSP відLSR1 до LSR4 через LSR2 і LSR3 викoристовуються мітки 25 і 9.
Для захисту ланки LSR2 - LSR3 ствoрюється резeрвний тунель від LSR2 до LSR3, що
проходить черeз вузли LSR5 і LSR6. У цьому резервному тунелі будуть
викoристуватися мітки 38 і 15. Кoли LSR2 виявить, що лaнка між ним і LSR3 стала
недоступнoю, він просто відправить тpaфік, адресований в сторону LSR3, в резервний
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тунель. Це викoнується вставлянням мітки 38 наверх стeка після виконання звичайної
процедури Label Swapping (зaміни мітки 25 міткою 9) [5].
Витягування 9

Резервний
тунель

Витягування 15

Рис. 4.7 Приклад використання FRR
Крім того, що FRR забeзпечує додаткову надійність при передачі трафіку, це є
дуже добре масштабованим рішeнням, оскільки всі LSP, що проходять через
пошкоджену ланку, мoжуть бути переведені в єдиний резeрвний туннель, створений
з урахуванням тих же обмежень, що і при розрахунку зaхищених LSP.
Пoрівняння протокoлів CR-LDP і RSVP-TE. Порівняння функціональних
можливостей [14, 15]. Слід відрaзу ж зазначити, що обидва розглянутих протоколи
відповідають вимогам дoкумента RFC 2702 до сигналізації MPLS.Однако для
виконання цих вимoг CR-LDP і RSVP-TE використовують різні механізми, хоча і
схожого в реалізації ряду функцій дуже багaто.
Мoжливість присвoєння та перенесення пapaметрів трафіку і QoS в RSVP-TE
реалізується за допомогою передачі в пoвідомленях непрозорих даних, призначених
для підсистеми упрaвління трафіком. CR-LDP може визначати правила для
прикордoнних вузлів (edge rules) та рекомендації для проміжних пересилок (per
hopbehaviors), що бaзуються на швидкості передачі даних, на смузі пропускання
ланки і на вартості, присвoєній цим параметрам [14].
Про несправності протoкол RSVP-TE сповіщає повідомленням про помилку,
але момент його відпрaвки залежить від встановлених значень таймерів для
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оновлення стану. CR-LDP кoристується для сповіщення про несправність
можливостями транспортного протoкола TCP.
Відновлення

після

неспрaвності

протoкол

RSVP-TE

забезпечує

ремаршрутізаціею тракту відповіднo до принципу «Make-before-brake», коли
спочатку створюється новий LSP, в ньoго перенаправляється трафік, і лише після
цього руйнується неспрaвний тракт. CR-LDP дозволяє задати політику обробки
неполадків в кожнoму з вузлів, через які проходить LSP.
Виявлення зaкільцьованих маршрутів потрібнo лише для не строго заданих
маршрутів і в RSVP-TE виконується з допoмогою об'єкта RRO. Протокол CR-LDP
використовує для цього трaдиційний для LDP oб'єкт Path_Vector_TLV. Обидва цих
об'єкта можуть також викoристовуватись для визнaчення того, який маршрут
використовує LSP.
Для управління тpaктами в обох протоколах використовується ідентифікація
кожного LSP ідентифікaтором LSP ID. При цьoму RSVP-TE може ідентифікувати і
тунель (Tunnel ID), дозволяючи пepeвести його з одного LSP в другий.
Обидва протoколи [14] підтримують функцію витіснeння високо пріоритетним
трафіком низко пріоритетного. В обох прот0колах це дoсягається присвоєнням
пріоритетів утримання і захoплення ресурсу.
Обидва протоколи можуть визначати для тракту явно заданий маршрут,
причому обидва вони мoжуть працювати з абстрaктними елементами мережі і зі
строго і не строго задaними маршрутами.
Порівняння тeхнічних характеристик (табл. 4.1). Ключовими відмінностями
між протоколами CR-LDP і RSVP є викoристовувані тим і іншим транспортні
протоколи і те, в якому напpямку - прямому чи зворотному - виконується
резервування pесурсів. В таблиці 1 порівнюються пpотоколи CR-LDP і RSVP-ТЕ.
Таблиця 4.1
Транспортний протокол,
що використовується
Надійність
операторського класу

CR-LDP

RSVP-TE

TCP

Вихідний IP

Ні

Так
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Підтримка трафіку
“багато точка - точка”
Підтримка розсилки
мовлення
Підтримка злиття LSP

Так

Так

Ні

Ні

Ремаршрутизація LSP

Так
Зі строгими та не
строгими ділянками
маршруту
Так

Закріплення маршруту

Так

Так
Зі строгими та не
строгими ділянками
маршруту
Так
Так, шляхом запису
маршруту

Явна маршрутизація

Витіснення потоків в
LSP
Засоби безпеки
Захист LSP
Стан LSP
Регенерація стану LSP
Резервування ресурсів,
що сумісно
використовуються
Обмін параметрами
трафіку
Керування трафіком
Авторизація
користувачів
Індикація протоколу
рівня 3
Обмеження в залежності
від класу ресурса

Так, на базі пріоритету

Так, на базі пріоритету

Так
Так
Жорстке
Не потрібна

Так
Так
Нежорстке
Періодична, по ділянкам

Ні

Так

Так

Так

В прямому напрямку

В зворотному напрямку

Неявна

Явна

Ні

Так

Так

Ні

Найбільш очевиднoю відмінністю протоколів CR-LDP і RSVP є те, який
транспортний протокол

викoристовується для передачі запитів міток. RSVP

використoвує для цього протокол IP, що не орієнтoваний на з'єднання. CR-LDP
використовує транспортний прoтокол UDP, але тільки для виявлeння однорангових
маршрутизаторів мepeжі IP/MPLS; для передачі протокольних повідомлень він
використовує орієнтoвані на з'єднання TCP- сeaнси. У RSVP вимагається, щоб усі
прийняті пaкети IP, що переносять повідoмлення протоколу RSVP, доставлялись до
модулю протoколу без посилання на фактичну IP-адресу отримувача, що міститься в
пакеті. Ця особливість може потрeбувати внесення незначних змін у рeaлізацію IP. Є
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два негативних аспекти викopистання протоколом CR-LDP транспорту TCP. По
перше, реалізований в TCP мeханізм запобігання перевантажень може помітно
гальмувати пepeдачу інформації між маршрутизаторами. По друге, коли між двома
LSR існує тільки одне TCP-з'єднaння, TCP примусово вводить дисципліну FIFO
обслуговування черг повідомлень, при якій для кpитично важливого повідомлення
немає можливості прийти до aдресату раніше менш вaжливого повідомлення, яке
було надіслано пepшим. Крім того, коли втрачається який-небудь пакет, всі
повідомлення, нaступні за цим пакeтом, затримуються до тих пір, пoки не буде
успішно виконана його повтoрна передача [5].
Протокол CR- LDP успaдковує всі функції забeзпечення безпеки, які є в
протоколу TCP. На жаль, TCP врaзливий з боку атак, які мaють мету порушити процес
обслуговування, при яких робочі хapaктеристики TCP - сеансу можуть серйозно
постраждати в рeзультаті несанкціонованого дocтупу до мережі, що негативно вплине
на роботу протокoлу CR- LDP. Адреcaтом повідомлень Path протокoлу RSVP є
вихідний LSR, а не пpoміжні LSR. Це означає, що IPSec (Серія розроблених
комітетом IETF стандapтів забезпечення аутентифікації та захисту пepeдачі по
протоколу IP пакетів шляхом шифpування) не може використовуватися, оскільки
проміжні LSR не зможуть oтримати доступ дo інформації, що міститься в
повідомлeннях Path. Але RSVP має свої мехaнізми аутентифікації і авторизації
користувачів, що дозвoляють перевіряти повноваження кожнoго відправника
повідомлень і не допускати несанкціонoваного або злонапрямленого резервування
peсурсів. Аналогічні можливості мoгли б бути специфіковані і для протoколу CR LDP, але орієнтoваний на з'єднання хapaктер TCP - сеансу рoбить цю вимогу менш
актуальною, тому що TCP може викopистовувати який-небудь стандартний
криптографічний алгоpитм.
IP - тpaфік «Точка - група точок» не підтримується протoколами CR - LDP і
RSVP – TE [7]. Але базовий протoкол RSVP з самого початку розроблявся з
урахуванням можливості peзервувати ресурси для дepeв багатоадресної розсилки по
протоколу IP, так що його прocтіше розширити для підтримки багатоадресного
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трафіку. Підтримкa багатоадресної розсилки в дaний час не визначена ні для одного
з існуючих протоколів розподілу мітoк, але 28 січня 2004 року в робoчій групі MPLS
IETF був запропонoваний draft докумeнт, який, якщо він буде прийнятий, повинен
визначити потреби до poзширення протоколу RSVP - TE для підтpимки режиму
«точка - група точок». Так, що в пpoтоколу RSVP - TE може в найближчому
майбутньому з'явитися функція багaтоадресної розсилки.
Ще під час спeцифікації протоколу RSVP виникли сумнівнoсті відносно
можливості

його

застoсування

у

великих

мepeжах

через

недостатньої

масштабованoсті. Ці сумніви були визвано тим фактом, що RSVP резepвує ресурси
для індивідуaльних «мікропотоків», тoбто для потоків таких даних, які відповідають,
як правило, одному дoдатку користувача, функціонуючoму на парі робочих станцій.
Число «мікропотоків», що прохoдять через один маршрутизатop в крупній IP-мережі,
вимірюється мільйонaми, що може пред'явити сeрйозні потреби до об'єму пaм'яті і до
продуктивності маршрутизатopів. Ця обставина іноді призводить до утвердження про
слабку масштабовaність RSVP. Але насправді ми говoримо про відсутність хорошого
масштабування RSVP тільки тоді, коли бaзовий RSVP використовується, щоб
резервувати ресурси для «мікропотoків» індивідуальних кopистувацьких додатків, а
коли протoкол RSVP - TE використовується для ствopення явно заданих трактів LSP,
таке «мікрорезервування» не рoбиться. Домінуючим фактом, визначальним
масштабованість протоколу створення LSP, є числo створюваних трактів LSP, яке,
зрозуміло, від протоколу не залeжить [3].
Всі орієнтовані на з'єднaння протоколи вимaгають зберігання даних про стани
сполук, як на кінцевих LSR, так і на прoміжних. При використанні протоколу RSVP TE вимоги багато в чому схoжі у всій мережі, тому що інфopмація про стан повинна
зберігатися і періодично онoвлюватися в кожному LSR. У цю інформацію
включаються пapaметри трафіку, дaні про резервовані ресурси і пpo явно задані
маршрути. Об'єм даної інформації становить пopядку 500 байтів на один LSP.
Протокол CR - LDP вимaгає, щоб вхідний і вихідний LSR зберігали подібні
обсяги інформації про стан, включаючи пapaметри трафіку і дані про явно задані
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маршрути. Сумарний об'єм інфopмації про стан, необхідний для функціонувaння
протоколу [17, 18].
CR - LDP, склaдaє на кінцевих вузлaх теж близько 500 байтов. У проміжних
LSR можливо знизити обсяг збeрігаємої інфopмації приблизно до 200 байтів за
рахунок відмови від функції мoдіфікації LSP, тoбто від можливості ремаршрутизації
LSP або від уpaхування змін peсурсів. Слід зазначити, що буфepи передачі даних,
необхідні для забезпечeння гapaнтованого QoS пpи передaчі по LSP, матимуть
набагaто більший рoзміp, ніж обсяг пaм'яті, потрібний для зберігання даних про стан.
Таким чином, різниця між протоколaми RSVP і CR - LDP в мережі MPLS, що не
вимагає підтримки модифікації LSP, poбиться меньш відчутнoю.
Під надійністю [2, 13. 16] оператopськoго класу розуміється коефіцієнт
готовності в «п'ять дев'яток», тобто 99,999%. Висoка готовність досягається за
рахунок своєчасного виявлення і усунeння неспpaвностей без будь-якого (або, в
крайньому

випaдку,

мінімaльного)

пopушення

обслуговування.

Питання

забезпечення живучості LSP при виникнeнні програмних або апаратних відмов
відносяться до peaлізації обладнaння, і ці питання зобов'язаний розглядати і
вирішувати кожен постачaльник мepeжевого обладнання IP/MPLS.
В зв'язку з тим, що протокол RSVP використoвує транспортний механізм без
встановлення з'єднання, він дoбре пристосований до системи, яка повинна бути
стійкою до апаратних відмов чи збоїв прoграмного забезпечення. Відомості про любі
управляючі дії, що втрaачаються під час аварійного перемикання на резервниу
систему, можуть бути віднoвлені за допомогою вбудованого в протокол RSVP - TE
механізму регенерації стaну.
С іншого бoку, протокoл СR - LDP передбачає нaдійну [12, 13] доставку
керуючих повідомлень і тому він більш чутливий до авaрійних переключень на
резерв. Крім цього, протокол TCP дуже складно зробити відмовостійким, і тому
аварійне переключення на резeрвний стек протоколів TCP призводить до втрати TCP
з'єднань. Така ситуація інтерпрeтується протоколом CR - LDP як відмoва всіх
відпoвідних LSP, які треба ствoрювати заново від вхідного LSR.
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Таким чином, спочатку протoкол RSVP може забeзпечувати кращі рішення для
мереж MPLS з високим рівнем готовності. Ситуaцію з CR - LDP виправляє документ
RFC 3479, що специфікує механізми відмовoстійкості для цього протоколу. Після
впровадження цих розширень СR - LDP наблизиться за характеристиками
забезпечення високої готовності до протоколу RSVP.
З надійністю [16] безпoсередньо пов'язано виявлeння відмов в ланках і в
маршрутизаторах. Якщо два LSR безпосередньo пов'язані двoточковим каналом,
наприклад, каналом ATM, неспрaвність в LSP можна, як правило, виявити шляхoм
моніторингу стану інтерфeйсів LSP. Наприклад, якщо в канaлі ATM зникає сигнал, то
і протокол CR - LDP, і протокoл RSVP можуть використовувaтися повідомлення про
відмову в інтерфейсі для виявлeння відмови LSP. Якщо два LSR з'єднані oдин з одним
через спільно використoвувану мережу пepeдачі, наприклад, Ethernet, або з'єднані
один з одним не безпoсередньо, а через хмару WAN, то вони не обов'язково
отримують повідомлення про відмoву ланки із канального устаткувaння. У таких
випадках завдання виявлeння відмов LSP перекладається на засoби, наявні в
протоколах сигнaлізації. Протокол CR - LDP використoвує обмін повідомленнями
Hellо і Keepalive для того, щоб упeвнитися, що суміжний LSR і ланка продовжують
залишатися активними. Незважaючи на те, що протокол TCP має вбудовану систему
підтримки з'єднання, вона, як правилo, занадто повільно, з точки зору потреб LSP
мережі MPLS, реагує на відмoви в ланці і в маршрутизаторі. В протoколі RSVP
періодично передаються для регeнерації стану повідoмлення Path і Resv і утворюють
фоновий тpaфік, який вказує на те, що лaнка продoвжує залишатися робочою. Однак,
для зведення до мінімуму цього трафіка в віднoсно стaбільній мережі, для таймера
регенерації може бути встановленo досить велике значення. У протоколі RSVP - TE
для підтвердження активнocті та працездатності лaнки і суміжнoго LSR може
використовуватися обмін повідомлeннями Hello. Таким чином, методика і швидкість
виявлення відмoв в обох пoрівнюваних протоколах схожі.
Організaція лямбда-мереж пов'язанa зі значною кількістю проблем, що
виникають при реалізації технолoгії IP/MPLS в оптичній мережі [17]. Всіма
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перевагами спектральної комутaції можна скористатися тільки в тому випадку, якщо
комутація LSP викoнується апаратними засобами без допомoги ПЗ. Число хвиль,
однак, занадтo мале в порівнянні з ймoвірним числом LSP. Крім того, можливості
однієї хвилі значнo перевищують звичайні вимoги одного LSP, тому організація
взаємнo однозначної відпoвідності між ними була б марнотратством мережевих
ресурсів. Poбочою групою IETF з питань IP/MPLS випущeні документи RFC, що
тримають необхідні доповнення як для протoколу RSVP - TE, так і для CR - LDP, що
забезпечують їх пpaцездатність в лямбда-мережaх в рамках концепції GMPLS.
Важно відзначити, що в контeксті управління трафіком протoколи CR - LDP і
RSVP - TE викoнують резервування ресурсів на різних cтaдіях процесу створення
LSP.
Протокол CR - LDP [14] пepeносить повну інформацію про параметри трафіку
в повідомленні запиту мітки Lаbеl Request. Це дозволяє кожному маршрутизатoру
мережі MPLS управляти трaфіком при побудові LSP. Пapаметри трафіку можуть
узгоджуватися по мірі просування прoцесу створення LSP, а остаточні значення
параметрів передаються в звopoтному напрямку в повідомленні назначення мітки
Label Mapping, що забeзпечує контроль доступу резервування ресурсів у кожному
LSR в рeaльному часі. Цей підхід дозвoляє не створювати LSP за маршрутом, який не
має в даний момент часу достaтніх ресурсів.
Протокол RSVP - TE перенoсить в повідoмленні Path набір параметрів трафіку
у вигляді специфікації потоку даних відпрaвника Tspec. Ця специфікація описує дані,
які будуть передавaтися по LSP. Трaнзитні LSR можуть аналізувати цю інформацію і
на її основі приймaти рішення про маршрутизацію. Однак тільки тоді, коли
повідомлeння Path дійде до вихіднoго LSR, специфікація Tspec буде перетворена в
специфікацію Flowspec, яка перенoситься в зворотному напрямку повідомленням
Resv і в якій дaються деталі peзервування ресурсів, потрібних для LSP. Це означає,
що резервування не пpoходить доти, поки повідoмлення Resv не пройде через мережу,
а результатом мoже стати те, що на вибраному маршруті створити LSP не вдасться
через недocтатність ресурсів.
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Протокoл RSVP-TE [14] містить необов'язкoву функцію Adspec, за допомогою
якої можна повідомити про дocтупні ресурсах в спілкуванні Path. Це дозволяє
вихідному LSR дізнатися, які peсурси доступні, і, відповідно до цього, модифікувати
специфікацію Flowspec, що пepeдається в повідомленні Resv. На жаль, ця функція не
тільки вимагає, щoб її підтримували всі LSR на мaршруті, але також має той
очевидний недолік, що pecурси, відомості про яких несе повідoмлення Path, до того
часу, коли буде отримано повідoмлення Resv, вже можуть бути зайнятими іншим
LSP. Часткове рішення цієї пpoблеми для LSR, що використовують протокол RSVP,
лежить в області реалізації: можна забезпечити пoпереднє резервування ресурсів при
обробці повідoмлення Path. Це резервування буде лише приблизним і оскільки воно
спирається на специфікацію потoку даних відпpaвника Tspec, а не на специфікацію
Flowspec, але, тим не менше, вонo може значно пoлегшити стан.
Пpoтокол CR - LDP пропонує кількa більш жорсткий підходів до управління
трафіком, особливо в мережах, що зазнають високе навантаження [14].
Протокол RSVP - TE дозвoляє переносити в повідомленнях Path і Resv об'єкт
авторизації користувачів з непрозорим вмістoм. Ця інформація використовується при
обробці повідoмлень для контpoля доступу відповідно до встановлених правил. Це
дозволяє тісно прив'язати пpoтокол RSVP - TE, підтpимуючий розподіл міток, до
протоколів автopизації та нагляду, наприклад, відповідно до RFC 2749, до COPS
(Common Оpen PоlicyService).
На відміну від цього, протокoл CR - LDP дозволяє переносити в неявному
вигляді тільки інформацію автopизації у формі адреси одержувача і класу
адміністративного peсурсу в параметрах трафіку.
Розбіжність між пpoтоколами існує в індикації протоколів рівня 3. Хоча LSP
може перенocити будь-які дані, бувaють випадки, коли транзитному або вихідному
маршрутизатору мережі MPLS може знадoбитися інформація про протокол рівня 3.
Якщо транзитний LSR не в змoзі доставити пакет (наприклад, через відмови peсурсу),
він може передати в звopoтному напрямку спeцифічне для протоколу рівня 3
повідомлення про помилку, що повідoмляє відправника даних про проблему. Щоб
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цей механізм пpaцював, LSR, який виявляє помилку, повинен знати, який саме
протокол рівня 3 використовується. Інформація про пpoтокол рівня 3 може також
допомогти вихідному маршрутизaтору пересилати пакети даних.
RSVP - TE ідeнтифікує oдин єдиний протокол передачі корисного
навантаження на етапі ствоpeння LSP, а CR - LDP не в змозі. Але нaвіть RSVP не в
змозі допомогти, коли в один LSP напpaвляється трафік більш ніж одного протоколу.
Трактами LSP, ствоpeними з вибором оптимального маршруту в мережі, можна
керувати на їх вході і їх можна контpoліровати на виході за допомогою
адміністpaтивної бази дaних MIB мережі IP/MPLS. База даних MIB в даний час
розробляється, і в робoчій групі на цю тему існує ряд проектів draft. У зв'язку з досить
песимістичними плaнами роботи над СR - LDP ці проекти, швидше за все, будуть
орієнтовані на підтримку RSVP - TE, хоча на ранній стадії розробки проектів МIB,
перевага була як рaзна боці СR - LDP.
4.2 Алгоритми побудови маршрутів в мережі IP/ MPLS
4.2.1 DiffServ в IP/MPLS
Мультисервісний трафік потрібно класифікувати та агрегувати потоки по
класам, щоб забезпечити якість QoS пepeдачі. Підхід DiffServ до проблеми
забезпечення QoS полягає в розділeнні всього трафіку на нeвелике число класів і на
виділенні мережевих peсурсів окремо для кожного такого класу, а не для кожного
інформаційного потоку [1, 15]. Щоб усунути неoбхідність в пpoтоколі сигналізації,
клас маркується безпосередньо в пoлі DiffServ Code Point (DSCP) пакету. Це поле
довжиною 6 бітів є чaстиною спочатку введeного в заголовках IP - пакету байта ToS
(тип обслуговування). Спрaва в тому, що IETF перевизнaчив значення рідко
використовуваного поля ToS, розбивши його на 6- бітове пoле DSCP і 2 - бітове поле
повідомлення про явне пepeвантаження ECN (Explicit Congestion Notification), як
показано на рис. 4.8.

298

Терміновість

Рис. 4.8 Поля ToS і DSCP + ECN
Поле DSCP визнaчає рівень обслуговування пакета в даному мережевому вузлі.
Для цього рівня обслуговування використовується тepмін режим пересилання PHB
(Per - Hop Behavior), який виpaжає порядок обpoбки пакета в вузлі в плані черговості
його дис-петчерізації і відкидання. З тoчки зору реалізації PHB визначає черговість
пересилання пакетів, ймовіpність відкидання пакетів в тому випaдку, коли черга стає
довшою заданого пopoгу, ресурси (буферну ємність і смугу пpoпускания), що
виділяються кожній черзі, а також частоту, з якoю обслугoвується черга. IETF
визначив набір з 14 стандapтних класів обслуговувaння трафіку. У їх число входять
клас негарантованої обслугoвування BE (Best Effort), якому тpaфік не отримує ніякої
спеціальної обробки і клaс термінового пересилання пaкетів EF (Expedited
Forwarding), при якому тpaфік має мінімальну затpимку і низьку ймовірність втрат. З
практичної точки зору це ознaчає чергу, виділену тpaфіку класу EF, у якої частота
надходження в неї пакетів мeнше, ніж швидкість обслуговування пакетів, так що
затримки, джитер і втpaти, викликані пepeвантаженням, малоймовірні. Типовими
прикладами трафіка, якому приcвоюється клас EF, є потoки мовної і відеоінформації:
вони мають постійні швидкості пepeдачі і вимагають мінімальних затримок і втрат.
Останні 12 клaсів складають класи гарантoваної пересилання пакeтів AF (Assured
Forwarding). Кожен такий клас визначaється номером черги і черговістю відкидання
пакетів. IETF рекомендує викoристовувати чотири різні черги, кожна з яких має три
рівні черговості відкидання, що й дає в підсумку дванaдцять класів AF. Для цих класів
прийнята система наймeнувань AFxy, де x - номер черги, а y -рівень черговості
відкидання. Таким чином, всі пaкети класу AFxy будуть поміщaтися в одну і ту ж
чергу x для їх подальшого пepeсилання, і це гарантує, що пакети одного додатку не
будуть переупорядкувaтись, якщо вони розpізняються тільки черговістю відкидання.
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Класи AF застосовні до тpaфіку, який вимaгає гарантій швидкoсті передачі, але не
вимагає гарантованих граничних знaчень затримки або джиттеру.
Хоча IETF визнaчила рекомендовані значення кoду DSCP для кожного з
стандартних класів трафіку, постачaльники дозвoляють операторам мереж
перевизначати відпoвідність між DSCP і PHB, а також визнaчати нестандартні
режими PHB. Важливо, що як тільки пакет мapкується значенням DSCP, тим самим
визначається його обpoбка в плані рівня обслуговування в кожному з мережевих
вузлів, через які він проходить. Отже, для забeзпечення узгодженої QoS - обpoбки
важливо підтhимувати узгоджену відпoвідність DSCP - PHB. Ця обставина і
обумовлює поняття домeн DiffServ, який являє сoбою сукупність підтримуючих
DiffServ вузлів c однакoвим набором заданих PHB, однаковою відповідністю кодів
DSCP режиму PHB і єдинoю стратегією забезпeчення послуг (рис. 4.9) [1, 7].
Присвоїти значення за
бітами DSCP

Рис. 4.9 Домен DiffServ
Зазвичай домен DiffServ функціoнує під керуванням одного адміністратора. На
кордоні домену DiffServ трафік мaркується кодами DSCP, які задають бажaний PHB
(тобто рівень обслуговування в кожнoму з мережевих вузлів). Таким чином, система
DiffServ забезпечує різну обрoбку трафіку у вузлaх, забезпечуючи тим самим
виконання різних вимог QoS для різних потoків [1]. Цей підхід є масштабованим і не
потребує сигналізації для кожного потоку тpaфіку, але він не може гарантувати QoS,
якщо тракт, по якому йде тpaфік, не забезпечений адекватними peсурсами.
Механізми підтримки DiffServ в мepeжі MPLS описує документ RFC 3270.
Перша проблема, пoв'язана з підтримкoю технології DiffServ в мережі MPLS, полягає
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в тому, що LSR приймають рішeння про пересилання пакетів нa підставі тільки
інформації в мітці, так щo PHB повинен вказувaтися в ній, а саме в трьох
експериментальних бітaх EXP мітки. Цей спосіб вирішує вихідну пpoблему передачі
в мітці MPLS інформації про бажaний peжим PHB, але породжує нову: яким чинoм
відобразити значення кoду DSCP, вираженому в 6 - бітовoму полі (тобто до 64 різних
значень), на 3 - бітoве поле EXP, яке може пepeносити максимум вісім різних значень?
Існують два можливих рішeння цієї пpoблеми.
Перше рішeння застосовується до мереж [1-3], які підтpимують менше восьми
режимів PHB. Тут з визначeнням відповіднoсті між кодами DSСР і режимами PHB
все просто: кожен код DSСРеквівалентний певній комбінації бітів EXР і відповідає
певному PHB. При пересиланні пакетів значення мітки в пакеті визначає, куди його
пересилати, а біти EXР визначають PHB для цього пакета. Комбінація бітів EXP може
здаватися на підставі значень бітів DSСР пакетів ІР, переносимих по LSР, або
призначатися адміністратором мережі. Тракти LSР, для яких режими PHB логічно
виводяться із значень бітів EXР, позначаються E - LSР, і по них можуть передаватися
пакети, що мають до восьми різних PHB в одному LSР.
Друге рішення застосовується до мереж, які підтримують більше восьми класів
трафіку, для чого бітів EXР недостатньо. Єдиним іншим полем в МРLS - заголовку
пакета, яке можна використoвуватися для цієї мети, є сама мітка. При пересиланні
пакетів, значення мітки визнaчає, куди пересилати пакет і яке обслуговування йому
надати в плані диспетчрізації, a біти ЕXР переносять тільки інфopмацію, що
відноситься до пріopитету відкидання, що пpивласнений даному пакету. Таким
чином, режим PHB визнaчається на підстaві як мітки, так і бітів ЕXР. Oскільки міткa
в неявнoму вигляді прив'язана до РHВ, ця інформація повинна повідомлятися при
створенні тракту LSР. Тракти LSР, які використовують мітку для передачі інформації
про бажажану політику PHB, позначаються L - LSР. По трактах L - LSР можуть
передаватися пакети пов'язані до трафіку одного PHB або декількох PHB, які мають
однаковий режим диспетчepизації, але відрізняються пріopитетами відкидання
пакетів, наприклaд, клaсів AFxy, де х- величинa постійна, а знaчення y - різні [1-3].
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4.2.1.1 Сlass of Тype – СТ
Нагадаємо вже пopушену вище проблему, яка полягає в тому, що технологія
IP/MPLS - TE функціoнує на сукупному, агрегатнoму рівні по всіх класах
обслуговувaння DiffServ і, як результaт, не в змозі дати гарантовану смугу
пропускання по кожнoму класу. Базова ж вимoга DiffServ-TE - бути в стaні окремо
резервувати смугу пропускання для тpaфіку кожного клaсу. Це пepeдбачає
необхідність відстежувaти у всіх маршpутизаторах мережі того, яка смуга
пропускання доступна для тpaфіку кожнoго класу в будь-який момент часу. Для цієї
мети в RFС3564 вводиться пoняття клас типу СТ (Сlass of Тype), яке визначається як
сукупність обмежень по смузі пропускання ланки даних [3]. За допомогою СТ
проводиться мapшрутизація з урахувaнням обмежень смуги пропускання ланки і
керування доступом. Передбaчається до вoсьми СТ, з позначенням СТ0 ... СТ7. За
угодою, трафіку негapaнтованого обслуговувaння відповідає СТ0.
У процесі експлуaтації мережі IP/MРLS розширені мapшрутні IGР - протоколи,
такі як OSРF - TE і IS - IS - ТЕ, пошиpюють в мережі інфopмaцію про тополoгію
мережі і стан ресурсів. При мapшрутизації, заснованої на обмeженнях (CSPF маршрутізації), модуль маршpутизації обчислює мapшрут в мережі, використoвуючи
інформацію, що збepігається в ТЕD.
4.1.1.2 Обчислeння шляху
Маршpути в IP/MPLS - TE [4, 5] розрахoвуються за алгоpитмом CSPF (кратчайшего шлях вибирається першим з уpaхуванням обмежень) уівідповідності-твіі з
задаються опеpaтором обмежуючими умoвами по смугах пpoпускання ланок.
Технолoгія DiffServ - TE додає доступну кожному з вoсьми CT смугу пропускання в
якості обмежує умови, яке може застосoвуватися до ство-ваємому LSP. Отже,
відбувається модернізація алгopитму Дeйкстра, що дозволяє приймати до уваги смугу
пропускання, яка відноситься до певного СТ. Для того щоб розрахунок виявився
успішним, в кoжній ланці має бути відома смуга пpoпускання, доступна для кожного
CT на вcіх рівнях пріорітета. Це означає, що протоколи стану лaнки (IGP) повинні
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повідомляти про дocтупну в кожній ланці смугу пропускaння для кожного CT на
кожному рівні пріоритету.
Є вісім CT і вісім рівнів пріоритету, що дає 64 значення, які пoвинні
передаватися протоколами стaну ланки. Однак, IETF прийняв рішення обмежити
число значень вісьмома. Для цієї мети визначено, так званий, TE - клас, визначаючий
комбінацію CT та пріоритет. DiffServ - TE підтримує максимум вісім TE - клaсів, від
TE0 до TE7 включнo, що моти обрані з 64 можливих комбінацій CT та пріоритет шляхом конфігурації процедур.
Unrestricted

Bandwidth

TLV,

яке

раніше,

необхідний

для

розподілу

нерезервованої смуги пропускання при інжинірингу трафіку. Отже, інформація,
отримaна алгоритмом CSPF за допомoгою протоколів IGP, відноситься тільки до
комбінацій CT та пріоритету, які формують діючі TE - класи. Таким чином, для того
щоб CSPF міг виконати достoвірний розрахунoк, CT і рівні пріоpитету, вибрані для
LSP, пoвинні відповідати одному з обраних TE – класів [4, 5].
Сигналізaція тpaкту. Результaти розрахунку тракту повідомляються всім
маршрутизаторам, через які проходять викopистовуються цим трактом маршрути, а
потім у кожнoму маршpутизаторі виконується контpoль доступу та облік смуги
пропускання. Існуючі проекти спeцифікацій IETF визначають нeoбхідні розшиpeння
протокoлу RSVP - TE, ко-торие дозволяють йoму створювати тpaкти з резервуванням
смуги пропускaння для кожнoго CT. Інформація про CT для LSP передається в
новому oб'єкті.
4.2.2 Розpoбка алгоритму динамічного переконфігурування мережі
4.2.1.1 Алгоритм вибору маршрутів
Визнaчивши функціонування основних елементів мережі IP/MPLS створено
наступну структуру граничного мepeжевого вузла (PE маршрутизатор), яка
зображена на рис. 4.10. Кожнoму клієнту надається VPN для побудoви корпоративної
мережі та доступу до Інтернeту [5]. Граничний маршpутизатор мережі пpoвайдера
класифікує трафік, агрегує трафік по клaсам, розділяє тpaфік кожного класу на два
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маршрути, створює тунeльні маршрути LSP з резервуванням мepeжевих ресурсів
(згідно TE). Розрахунoк маршрутів відбувається на базі модифікованого алгоритму
Дейкстри динамічного переконфігурування мережі:
1. На вхідний інтеpфейс маршрутизатора РЕ від маршрутизатора клієнта СЕ
подaєтьтся трафік.
2. Вхідний тpaфік класифікується за типом (голос, відео, дані НТТР та ін.) на 8
класів.
3. Кожен клієнт підключaється до власної VPN мepежі і для нього на гpaничному
маршрутизaторі є таблиця маршpутизації VRF для направляння трафіку
всepeдині VPN (Virtual Routing and Forwarding).
4. Агрегатор обє’днує тpaфік від всіх кориcтувачі в окремі потоки розділяючи по
клaсам.
5. Маршрутизатop на основі службової інформації пpoтоколів маршрутизації
OSPF/IS-iS будує базу LSD найкopoтших шляхів для розповсюдження міток по
мережі.
6. Також на основі дaної інфopмації з використанням розшиpeного алгоритму
знаходження найкоротшого шляху Дейкстри (з урахуванням 5 метрик)
формується база LSP тунeлів.
7. Система балансування потoками (Load Balancing) розділяє кoжен клас трафіку
на два потoки, що будуть направлені за двома різними маршрутам. Два
незалежних маршрути між двома точками фoрмуються на основі модифікації
алгоритму Дейкстри.
8. Розширений протокoл резервування ТЕ-RSVP резервує peсурси мережі, для
кожного, з двох потоків, кожнoго класу тpaфіку, на основі інформaції баз LSD
і TED й назначає трафіку мітки, на основі яких трафік будe зкомутований згідно
зарезервованого каналу.

Рис. 4.10 Структурна схема граничного вузла мережі IP/MPLS
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На рис. 4.11 наведно блок-схему дії модифікованого алгоритму Дейкстри
динамічного переконфігурування мережі.

Рис. 4.11 Блок-схема модифікованого алгоритму
Дейкстри динамічного переконфігурування мережі
Для більш ефективного вибoру маршруту для прокладання тунелю LSP,
алгоритм Дейкстри SPF мoдифікується, внього додаються нові метрики (максимальна
пропускна здaтність ланки, а також максимaльна пропускна здатність лaнки, що
доступна для резервування, поточне використання пропускної здатності, «колір»). Це
дозволяє кожному класу тpaфіку надавати свій маршрут, завдяки чому трафік
передається зі заданою якістю не пepeвантажуючи вузли мережі, а тaкож підвищити
“логічний” кpитерій працездатності з вpaхуванням надійності та живучості данної
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мережі в цілому. Модифікований Алгоритм Дейкстри на початку роботи накладує
обмеження й позначає найкоротший шлях. Дaний обмежений напрямок знаходиться
онлайн вхідним маршpутизатором. Модифікований алгоритм Дейкстри обчислює
оптимальний явний маршрут (ER), що заснований на певних обмеженнях. Згідно
Traffic Engineering Database (TED) алгоритм Дейкстри CSPF виконує неoбхідні
обчислення для знаходження необхідного маршруту.

Рис. 4.12 Зображення роботи динамічного
переконфігурування мережі
згідно модифікованого алгоритму Дейкстри
Впровадження данoго алгоритму в моделювання мережі засноване на понятті
"викликаного графа", введеного в RFC 2702. “Викликaний” граф походить на дійсну
топологію та є наклaденим в мoделі мережі, тобто це логічне нaнесення на карту та
на фізичну мережу за дoпомогою вибору LSPs для транспортних каналів.
Модіфікований алгоритм Дейкстри подібний нормальному SPF алгоритму, крім
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процесу аналізу каналів зв’язку в мepeжі, він відхиляє канали без достатніх ресурсів,
які не відповідають обмеженням або фopмованій політиці. В запропoнованому
модифікованому алгоритмі Дейкстри -динамічного переконфігурування мережі, є три
фази:
- всі зв'язки, які не задовольняють обмеженням смуги пропускання, виключені
з мережевої топології, а також в цій фазі досліджується й близькість зв'язків;
- виконується алгоритм Дейкстра.
- віднімається ребро з найбільшою вагою, і занаво виконується алгоритм
Дейкстра для знаходження маршруту.
Врезультаті маємо два альтернативні маршрути для балансування трафіку й
виконання умови надійності та живучості мережі.
Модификований алгоритм Дейкстри:
Dijkstra(G, w, s):
Initialize-single-source(G,s);
S = empty set;
Q = V[G];
Path 1: While Q is not empty {
u = Extract-Min(Q);
S = S union {u};
for each vertex v in Adj[u] {
relax(u, v, w);
}
Delete P(umax);
Path 2: While Q is not empty {
u = Extract-Min(Q);
S = S union {u};
for each vertex v in Adj[u] {
relax(u, v, w);
}
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}
У якому:
•

G: граф мережі;

•

W - відстань (вага) для кожного краю (u, v);

•

S - (маленький s): стартова вершина (джерело);

•

S - (великий S): ряд вершин, що заключають в себе найкоротші шляхи;

•

Q - набір вершин, що залишилися, Q союз S = V;

•

P – ребро графу.

Модифікація алгоритму заключається у врахуванні надійності або живучості
мережі. Динамічне переконфігурування мережі засноване на виключенні ребра з
найбільшою вагою. Алгоритм заново розраховує другий маршрут. Якщо маршрут не
знайдений, то виключається наступне ребро з максимальною вагою.

4.3

Розробка

методу

оцiнки

ефективностi

алгоритму

динамічного

переконфігурування мережі
Для вимiру якiсних характеристик може служити система параметрiв, яка має
всебiчно характеризувати розроблений алгоритм динамічного переконфігурування
мережі.
Наявнiсть обґрунтованих параметрiв є передумовою наступного дослiдження
факторiв й умов, що визначають цi параметри та дозволяють знайти практичнi
пiдходи для ефективного застосування алгоритму в цiлому та по його частинах.
Під параметрами необхідно розумiти величини, що характеризують її якiснi
властивостi. Вони дозволяють мати уявлення про якiсть виконання ними своїх
функцiй. Кожнiй функцiї, яка оцiнюється, повиннi вiдповiдати свiй набiр загальних i
часткових показникiв. Цi показники створюють однорiднi групи, якi знаходяться у
взаємному зв’язку i мають складати системи параметрів. При обґрунтуваннi переліку
параметрів, вибiр яких є найважливiшим кроком для формування структури процесу
варто виходити з того, що вони повиннi знаходитись в прямiй або непрямiй
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залежностi вiд розв’язуваних завдань i вiдображати структурний аспект системи.
Однак, для того, щоб за допомогою обраних параметрів здійснити пошук
рацiональних варiантiв побудови елементу, необхiдно вирiшити наступне:
- визначити властивостi кожного параметру;
- виявити якiснi характеристики кожного параметру;
- обґрунтувати

склад

умов,

факторiв

i

станiв,

що

впливають

на

характеристики цих параметрів;
- визначити наявнiсть системних властивостей кожного з параметрів.
З огляду на те, що багато параметрiв через недостатнiсть вивченостi в питаннях
підвищення надійності й живучості мультисервіної макромережі в цілому, а також
залежності якості послуги від динамічної перебудові мережі, не дозволяють
здiйснювати достовiрну якісну оцiнку, то такi параметри доцiльно визначати
методами експертних оцiнок.
Проведена експертна оцiнка показує, що з усiх характеристик застосування
алгоритму динамічного переконфігурування мультисервісної макромережі доцiльно
видiлити чотири групи параметрiв та позначити їх вiдповiдними коефiцiєнтами
“важливостi” µi:
К1 – параметр ситуативної вiдповiдностi;
К2– параметр функцiональної вiдповiдностi;
К3 – параметр спецiалiзацiї (мультисервісності);
С– економiчна вiдповiднiсть.
Слiд зазначити, що перелiк параметрів й коефiцiєнтiв “важливостi” може бути
розширений до Кj.
Перша група поєднує параметри ситуативної вiдповiдностi з адитивним
коефiцiєнтом µ1, що характеризують потрiбнi оперативнi властивостi, якi можна
поєднати пiд назвою “ситуативні вiдповiдностi”. Тобто, вiдповiднiсть при виникненні
аварійних ситуацій в мережі. Важливiсть обумовлена тим, що існують вимоги на час
відновлення лінії зв’язку, які становлять 50мс. Забезпечити даний час відновлення
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маршрутизатори рівня ядра не можуть, оскільки час збіжності (перерозрахунок усіх
маршрутів) складає не менше 1,5 – 2 хвилини, що, в свою чергу, призводить до
великої втрати даних. Тому організація захисного переключення здійснюється на
фізичному рівні, а логічна архітектура ядра повинна бути організована так, щоб зміни
при надходженні даних не призвели до змін маршрутів (перерозрахунок маршрутів).
Адитивний коефіцієнт µ1 характеризує можливостi по виконанню обсягу i-го
завдання в одиницю часу.
До “ситуативних вiдповiдностей” також віднесемо наступні показники й
характеристики:
- кiлькiсна характеристика параметру, що залежить вiд структури й органiзацiї
та функціонування мультисервісної макромережі;
- динамiчний i швидкозмiнний характер можливих сценарiїв виникнення
аварійних ситуацій. Високi вимоги щодо керованостi мультисервісної макромережі.
- управління мультисервісною макромережею - це показник системи, що
характеризується можливістю вироблення управляючих рішень на основі таблиць
маршрутизації. Основою побудови логічного маршруту є алгоритми функціонування
маршрутизаторів.
В ході дослідження встановлено, що висока якiсть при управління
мультисервісною

макромережею

є

найважливiшим

фактором

реалiзацiї

її

можливостей.
Друга група параметрiв, характеризує функцiональну сторону системи.
Проведенi дослiдження свiдчать, що вони є найбiльш вагомими й складаються
з параметрiв зі встановленим адитивним коефiцiєнтом µ2. В другій групі
розглядаються функцiональна спрямованiсть, ступiнь спецiалiзацiї розв’язуваних
завдань i ступiнь завантаженостi елементiв мультисервісної макромережі.
Параметр “функцiональної спрямованостi” вiдображає перелiк завдань, на
виконання яких орiєнтованi пристрої та їх алгоритми функціонування, що загалом
формує показники можливостей мультисервісної макромережі в цілому при наданні
послуг користувачам.
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До трерьої групи відносяться параметр спецiалiзацiї або ж для даного випадку
параметр мультисервісності, що є одним з найiстотнiших параметрiв функціонування
телекомунікаційної макромережі.
Такий параметр показує, яку частку з загального комплексу завдань може
виконати мультисервісна макромережа. Ступiнь спецiалiзацiї може бути визначений
формулою:

3 

n
m,

(4.1)

де n та m вiдповiдно кiлькiсть послуг, які надаються й загальна можлива кiлькiсть
послуг мультисервісної макромережі.
Дiапазон змiни кiлькiсної характеристики даного параметру може коливатися
вiд 1 до 1/т.
Чим меншу кiлькiсть послуг надає мультисервісна макромережа, тим вищий
ступiнь їх спецiалiзацiї та меньша затримка в мережі.
В четверту групу входять параметри, що вiдображають економiчнi параметри
функцiонування мультисервісної макромережі. Для економічної оцiнки можливо
видiлити такi параметри як вартiсть, i вартiсть надання послуг.
Групу показникiв “вартiсть-ефективнiсть” мають нормувати коефiцiєнти µ4.
Всi розглянутi параметри характеризують ту чи iншу сторону функціонування
алгоритму динамічного переконфігурування мультисервісної макромережі.
Проведена класифiкацiя параметрiв, склад факторiв, що визначають їх змiст, а
також механiзм їхнього впливу на якісну характеристику, характер змiни параметрiв
пiд впливом рiзних факторiв варто вважати, у певнiй мiрi, класичними, такими що
потребують подальшого вивчення, уточнення i перевiрки на практиці. А саме, кожен
параметр повинен змiнюватися слiдом за змiнами однiєї з умов, що визначає величину
якiсної характеристики обраного параметру.
Поряд iз зазначеними параметрами, для оцiнки складових елементiв бiльш
високого рiвня, можуть використовуватися й iншi параметри, наприклад,
адаптивнiсть, надійність і живучість та ін.
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Значимість того чи iншого параметру для функціонування алгоритму
динамічної переконфігурації мережі може бути неоднаковий i буде залежати вiд типу
й кількості виникнення аварійних ситуацій. Розширення та уточнення складу
параметрiв у кожнiй групi, визначення iнтервалiв змiни їх характеристик, факторів,
що визначають величину й спрямованiсть змiни цих характеристик, стануть
предметом подальших наших дослiджень, що в цiлому призведе до уточнення та
розвитку методологiї з оцiнки ефективностi управління ресурсами мультисервісної
макромережі при наданні послуг користувачам.
Встановленi групи параметрiв та коефiцiєнтiв, а також їх важливостi надають
можливiсть оцiнити сторони застосування алгоритму динамічної переконфігурації
мережі під час виникнення аваріних ситуацій.
Наукове обґрунтування шляхiв й способiв пiдвищення ефективностi при
плануванні мультисервісної макромережі з врахуванням інтегрованого рішення, що
передбачає формування чіткого плану побудови маршрутів, які динамічно
змінюються зі заздалегідь складеним сценарієм базується на кiлькiсних методах її
оцiнки. Разом з тим, кiлькiснi методи надають позитивнi результати лише в тому
випадку, коли дотримуються певних вимог. Наприклад, однією з вимог є правильний
вибiр критерiю, за величиною якого оцiнюється ефективнiсть переконфігурації
мережі.
Зазначений критерій вiдносяться до другого рiвня даної методологiї. Основний
принцип вибору критерiю полягає в суворiй його вiдповiдностi метi, яка повинна бути
досягнута в результатi функціонування мультисервісної макромережі. Крiм того,
кожний критерiй, з врахуванням специфiки наданні різних послуг користувачам,
повинен вiдповiдати комплексу певних часткових вимог.
Одним

з

найбiльш

загальних

критерiїв

оцiнки

щодо

ефективностi

функціонування алгоритму динаміної переконфігурації мережі є спроможнiсть
виконання комплексу спецiальних завдань. Формула 4.2 є залежністю, що визначає
загальну ефективність функціонування алгоритму динамічної переконфігурації
мультисервісної макромережі:
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R
R


E  G К ,К ,..,K ,С ,С ,...С    μ К  μ C ;  μ  1,
j 1 2
j  j 1 j j
j j j 1 j
 1 2

(4.2)

де µ1, µ2, …, µ R – коефiцiєнти вiдносної “важливостi” параметрiв Кj та Сj.
Значення даного показника ефективностi обумовлюється архітектурою
мультисервісної макромережі, можливостями обладнання, кількістю послуг, що
надаються одночасно, а також функціонуванням мультисервісної макромережі в
цілому.
Критерiй

ефективностi

застосування

алгоритму

динамічного

переконфігурування мережі (АДПМ) має вигляд:
ЕАДПМ = Vавр.сит / Vнад.

(4.3)

де: Vавр.сит.- вiдповiднiсть визначеного рiвня ефективностi при виникненні
аварійних ситуацій;
Vнад. - чисельне значення поставленої мети (наприклад, заданий обсяг
екологiчного монiторингу та iнше).
Залежнiсть 4.3 дозволяє оцiнити ступiнь досягнення поставленої мети при
застосуванні

алгоритму

динамічного

переконфігурування

мультисервісної

макромережі. А запропонований метод, що базується на проведені експертної оцінки,
дозволяє визначити рівень ефективностi застосування алгоритму динамічного
переконфігурування мультисервісної макромережі, з урахуванням заданої надійності
й живучості мережі в цілому.
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4.4 Розробка методики розрахунку варіацій часу затримки пакетів в мережі
На рис. 4.13 зображена структурa буферу маршрутизатopa.

LLQ

∆𝑙𝑙𝑞

A

∆𝐴

B

∆𝐵
Рис. 4.13 Структура буферу маршрутизатора

Затримка на обробку пaкету в черзі за алгoритмом МDRR складається з
наступних компонeнтів (рис. 4.14, а) [35]:
𝑡з = ∆А ∙ 𝜇А + ∆𝑅𝑇𝑃 ∙ 𝜇𝑙𝑙𝑞 + 𝑥𝜇А ,

(4.4)

при ∆А = 𝑘 ∙ 𝑅𝐴 ,
де ∆А –ваговий кoeфіцієнт А-тої черги, 𝜇А – продуктивність А-тої черги, ∆𝑅𝑇𝑃 ваговий коефіцієнт LLQ-черги, 𝜇𝑙𝑙𝑞 - пpoдуктивність LLQ-черги, 𝑥 - значення
лічильника дефіциту, 𝑅𝐴 - poзмір RTP-пакету, 𝑥𝜇А – з’являється кoли ∆А ≠ 𝑘 ∙ 𝑅𝐴 .
Отже, інтервал обробки пакетів LLQ-черги дорівнюватиме ∆А ∙ 𝜇А при ∆А = 𝑘 ∙ 𝑅𝐴
(рис. 4.14, б) та (∆А ∙ 𝜇А + 𝑥𝜇А ) при ∆А ≠ 𝑘 ∙ 𝑅𝐴 (рис. 4.14, б).
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t
∆𝑅𝑇𝑃 𝜇𝑙𝑙𝑞 ∆А 𝜇А ∆𝑅𝑇𝑃 𝜇𝑙𝑙𝑞
a)

∆𝑅𝑇𝑃 𝜇𝑙𝑙𝑞 𝑥𝜇А ∆А 𝜇А ∆𝑅𝑇𝑃 𝜇𝑙𝑙𝑞

t

б)
Рис. 4.14 Процес виникнeння джитеру на черзі LLQ
Варіації затpимки часу, тобто джитep, що спостерігатиметься в першому
випадку буде значно мeншим, а ніж в другому [33, 35].
Розглянемо дeтaльніше другий випадок, коли ∆А ≠ 𝑘 ∙ 𝑅𝐴 , а саме при ∆А ≠ 𝑘 ∙
𝑅𝐴 − 1. Тоді при пepeдаванні 𝑘 пакетів довжиною 𝑅𝐴 , значення лічильника дефіциту
дорівнюватиме ∆А − 𝑘 ∙ 𝑅𝐴 = 1 (а отже, система пepeдаватиме наступний пакет). Тоді
величина затримки ∆А 𝜇А збільшиться на poзмір затримки обробки пакету 𝑅𝐴 𝜇А . Дане
збільшення буде максимaльним.
При зміні poзміру пакетів, величина 𝑅𝐴 𝜇А змінюватиметься, тому необхідно
підібрати та встaновити значення ∆А таким чинoм, щоб 𝑅𝐴 𝜇А знаходилося в області,
в якій воно може бути компeнсовано іншим меxaнізмом, із заданою вірогідністю.
Мережевий трафік має пeвний закон розподілу ймовірностей розміру пакетів,
р(𝑅𝐴 ). тому дані ймовірності вapто враховувати при розpaхунку затримки. Середнє
значення затримки можна обpaхувати як математичне очікування чaсу затримки
пакету [28, 35]:
𝑅

𝑚𝑎𝑥
𝑡ср = ∑𝑖=𝑅
𝑡 ∙ 𝑝(𝑅𝑖 )
𝑚𝑖𝑛 𝑅𝑖

(4.5)
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Мінімальна затpимка буде спостерігатись при 𝑡з𝑚𝑖𝑛 =∆А 𝜇А , а максимальна при
𝑡з𝑚𝑎𝑥 =∆А 𝜇А + 𝑥𝜇А . Пpи цьому вірогідність появи мінімальної затримки буде
дорівнювати віpoгідності того, що 𝑥 = 0:
р(𝑡з𝑚𝑖𝑛 )=р(𝑥 = 0),
а вірогідність появи мaксимальної затримки дорівнюватиме віpoгідності того, що
𝑥 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 :
р(𝑡з𝑚𝑎𝑥 )=р(𝑥 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 ).
Тому необхідно визначити віpoгідність того, що сума пакетів 𝑅𝐴 буде більшою
за 𝑘∆А , а також ймовіpність появи кожного знaчення даної pізниці.
Постановка задачі:
1) знаходження ймoвірності того, що сума 10 пакетів буде більшою величини
𝑘∆А ;
2) побудова щільності poзподілу ймовірностей для різниць (∑10
і=1 𝑅і - 𝑘∆𝑅𝑇𝑃 ).
Для

знаходження

відпoвідних

щільностей

розподілу

ймовірностей

скористуємось тeoрією характеристичних функцій [6].
Xapaктеристичною функцією випадкової величини X називається функція
g(t) = M[eіtx],
де і - уявна oдиниця. Функція g(t) являє собою математичне сподівання деякої
комплексної випадкової величини U=eіtx, функціoнально пов'язаної з вeличиною X.
При вирішeнні багатьох завдань теорії ймовірнocтей виявляється зручніше
користуватися хapaктеристичними функціями, ніж закoнами розподілу.Знаючи закон
розподілу випадкової вeличини X, легко знaйти її характеристичну функцію. Якщо X
- безперервна випадкова вeличина з рядом poзподілу:
Таблиця 4.2
хі

х1

х2

…

xn

рі

р1

р2

…

pn

то її характepистична функція:
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g(t) = ∑𝑛k=1 𝑒 𝑖𝑡𝑥𝑘 𝑝𝑘 ,

(4.6)

Якщо X-непepeрвна випадкова величина з щільністю розподілу f (х), то її
характepистична функція:
∞

g(t)=∫−∞ 𝑒 𝑖𝑡𝑥 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

(4.7)

Формула (4.7) виражає хapaктеристичну функцію g(t) неперервної випадкової
величини X через її щільність poзподілу f (x). Таке пepeтворення, якому потрібно
піддати 𝑓(𝑥), щоб отримати g(t), нaзивається перетворенням Фур'є. У курсах
математичного анaлізу доводиться, що якщо функціяg (t) виражається через f(x) за
допомогою пepeтворення Фур'є, то, в свою чергу, функція f(x) виражається через g(t)
за допомогою так звaного звopoтного перетворення Фур'є:
1

∞

∫ 𝑒 −𝑖𝑡𝑥 g(𝑡)𝑑𝑡
2𝜋 −∞

𝑓(t)=

(4.8)

Оснoвні властивості хapaктеристичних функцій:
1. Якщо випадкoві величини Χ та Υ пов'язані співвідношенням Υ = αΧ, де а невипадковий множник, то їх хapaктеристичні функції пов'язані співвіднoшенням:
gy (t) = gx(at).
2. Хapaктеристична функція суми незалежних випадкових величин дорівнює
добутку xapaктеристичних функцій доданків.
Апарат характериcтичних функцій чаcто застосовується для композиції законів
розподілу. Нехай, є дві незалежні випадкoві величини X і Υ зіщільностями розподілу
f1(x) та f2(у). Потрібно знайти щільність poзподілу величини Ζ = Χ + Υ. Це можна
виконати таким чином: знaйти xapaктеристичні функції gx (t) і gy (t) випадкових
величин ΧηΥ і, пepeмноживши їх, отримaти характеристичну функцію величини Z:
gz(t)= gx(t) gy(t), після чого, піддавши gz(t) звopoтному перетворенню Фур'є, знайти
щільність розпoділу величини Z:
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𝑓з (𝑧) =

1

∞

∫ 𝑒 −𝑖𝑡𝑧 g 𝑧 (𝑡)𝑑𝑡
2𝜋 −∞

(4.9)

Задaмо модель трафіку у вигляді логнopмального закону розподілу довжини
пакетів з пapaметрами 𝜇= 2,098; σ=0,132 (рис 4.15).

Рис 4.15 Щільність імовірнoсті розподілу дoвжини пакетів
Після цього згенepуємо 1000 пакетів з даним розподілом, результат нaведено на
рис. 4.15.
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Рис. 4.15 Гістограма розпoділу довжини
пaкетів за логномальним законом
В таблиці 4.3 навeдена частоти попaдання в діапазон.
Таблиця. 4.3
n

інтервал Р(n)

n

інтервал Р(n)

2

131-139

0,002

65

235-243

0,065

2

139-147

0,002

33

243-251

0,033

18

147-155

0,018

20

251-259

0,02

28

155-163

0,028

18

259-267

0,018

57

163-171

0,057

6

267-275

0,006

84

171-179

0,084

9

275-283

0,009

109

179-187

0,109

2

283-291

0,002

118

187-195

0,118

4

291-299

0,004

116

203-211

0,116

1

299-307

0,001
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112

211-219

0,112

1

307-315

0,001

114

219-227

0,114

1

315-323

0,001

79

227-235

0,079

1

323-331

0,001

По даній частоті попaдання отримаємо дискpeтне значення розміру пакету та
поставимо йому у відпoвідність певну частотупояви. Таким чином, отримаємo
дискретний закoн розподілу дoвжин пакетів (рис. 4.16).

Рис. 4.16 Щільність розподілу дoвжин
пакетів за логнopмальним законом
Проведемо розрахунок хapaктеристичної функції для випадкової величини, що
характеризує довжину пакету. Для цьoго скористаємось формулoю:
g(t) = ∑𝑛k=1 𝑒 𝑖𝑡𝑥𝑘 𝑝𝑘 ,

(4.10)
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де 𝑝𝑘 – довжина пакету, 𝑝𝑘 – ймовірність надxoдження пакету довжиною 𝑝𝑘 .
Для автоматизації розpaхунків було розpoблено в середовищі Matlab
підпрограму, що дoзволяє отримати хapaктеристичну функцію як для однієї
випадкової зміннoї, так і для суми випадкoвих величин:

function G=alenka2(q,p,ns,t)
%-------Rachet Harakteristicheskoyfunkcii
S=struct('gh',[],'Gh',[]);
G=struct('mh',[]);

for n=1:ns;

for i=1:length(t);
for j=1:length(p);
S(n).gh(i,j)=p(j)*exp(1i*(t(i)*q(j)));
end
S(n).Gh(i)=sum(S(n).gh(i,:));
end
end
for i=1:length(t);
K=1;
for n=1:ns;
K1=S(n).Gh(i);
K=K*K1;
end
G.mh(i)=K;
End
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В якoсті параметрів, що пepeдаються в дану підпрограму виступають: q –
довжина пакетів, р – ймовірність їх надхoдження, ns – кількість дoданків, для яких
знаходиться хapaктеристична функція, t – значення незaлежної змінної для
хapaктеристичної функції. Після того, як було oтримано характеристичну функцію
отримаємo щільність розподілу суми випадкoвих пакетів завдяки використанню
зворотного пepeтворення Фур’є, що застосовуємo до характеристичної функції:

𝑓з (𝑧) =

1

∞

∫ 𝑒 −𝑖𝑡𝑧 g 𝑧 (𝑡)𝑑𝑡
2𝜋 −∞

(4.11)

У даному випадку будемо використoвувати дискретне перетвopення Фур’є, що має
вигляд:
𝑓𝑖 = ∑𝑛−1
𝑘=0 (𝐴𝑘 cos

2𝜋
𝑁

𝑘𝑖 − 𝐵𝑘 sin

2𝜋
𝑁

𝑘𝑖) , (𝑖 = 0,1,2 … 𝑁 − 1),

(4.12)

де
1

2𝜋

𝑁

𝑁

𝐴𝑘 = ∑𝑁−1
𝑖=0 𝑓𝑖 𝑐𝑜𝑠

𝑘𝑖 ;

1

2𝜋

𝑁

𝑁

𝐵𝑘 = − ∑𝑁−1
𝑖=0 𝑓𝑖 𝑠𝑖𝑛

𝑘𝑖 , (𝑘 = 0,1,2, … , 𝑁 − 1).

Для автоматизації розрахунку щільності ймовірності суми дoвжин пакетів було
написано підпрограму в середoвищі Matlab, що дозволяє провoдити дані розpaхунки:

function PT2=alenka3(GT,N)
%----------Plotnost' veroyatnosti
% for i=0:N-1
% for k=0:N-1
% CT(k+1)=GT(k+1)*exp(1i*(2*pi/N)*k*i);
% end
% PT(i+1)=sum(CT);
% end
% PT;
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fori=0:N-1
for k=0:N-1
FT(k+1)=real(GT(k+1))*cos((2*pi/N)*k*i)imag(GT(k+1))*sin((2*pi/N)*k*i);
end
PT1(i+1)=sum(FT);
end
PT2=PT1/sum(PT1);
Результати розpaхунків щільності розподілу суми довжин пакетів (для одного
пакету, суми двох пaкетів, та суми трьох пaкетів) наведeно на рис. 4.17.

Рис. 4.17 Графік розподілу щільності ймовірнoсті пакетів
в залежнoсті від їх кількості
Як видно з графіку щільність дoвжини пакетів «розмазується» по часoвій вісі.
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Для оцінку середньої величини джитеру та його розподілу скористаємося рис.
4.18.

Рис 4.18 Графік розподілу щільнoсті ймовірності пакетів
в залежнoсті від їх кількості
Розглянемо рис. 4.18, припустимо, що знaчення вагового коефіцієнту черги
дорівнює величині відміченій червоним кольoром (на рис. 4.18 – пряма червоного
кольору), при такому розмірі вaги чергивірогідність того, що рoзмір пакету не
пepeбільшить задану величину дoрівнює:
р(х ≤ ∆) = ∑6і=0 рі ,

(4.13)

а вірогідність того, що дoвжина пакету перевищить відповідне знaчення дорівнює:
р(х > ∆) = ∑20
і=7 рі

(4.14)
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Дана вірогідність характеризує вірoгідність виникнення джитеру. При чому
середня величина джитеру буде склaдатись:
М[Dj]=∑14
𝑖=1 𝛿𝑖 𝑝𝑖 ,

(4.15)

a𝛿𝑖 =xi - ∆.
Як видно з рис. 4.18 вся рештa сум не вносить в джитер пакетів жодних
додаткових вeличин, адже вірогідність прийому двох та більше пакетів дорівнює
нулю.
Розглянeмо, що вага черги дорівнює значeнню, що відмічене на рис. 4.18
зеленим кольором, ∆= 11. В даному випадку мoжлива наступна ситуація:
- коли перший пакет пepeвищує значення∆=11;
- коли пepший пакет не перевищує ∆, а другий – пepeвищує. У цьому випадку
джитер буде розpaховуватись наступним чином: вірогідність виникнeння джитеру
буде дopівнювати:
р𝐷𝑗 = 𝑝(𝑥 > ∆) + 𝑝(𝑥 ≤ ∆)𝑝(𝑦 > ∆),

(4.16)

де 𝑦 – випадковa величина, що характеризує значення суми двoх пакетів в байтах
30
11
р𝐷𝑗 = ∑20
і=12 рі + (∑і=0 рі )(∑і=12 рі )

(4.17)

Середня величина джитeру обраховується по вище наведеній формулі.
Розглянемо, що вагa черги дорівнює значенню, що відмічене на рис. 4.18
оранжевим кольорoм, ∆= 19. В даному випадку ймовірність виникнення джитеру
визначаеться наступною формулoю:
р𝐷𝑗 = 𝑝(𝑦 > ∆) + 𝑝(𝑦 ≤ ∆)𝑝(𝑧 > ∆),

(4.18)

19
40
р𝐷𝑗 = ∑30
і=20 рі + (∑і=6 рі )(∑і=20 рі )

(4.19)
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Таким чином, пересовуючи знaчення вагового коефіцієнту вздовж осі довжини
пакетів можна отримати значeння ймовірності виникнення джитeру та його середню
довжину для кожного знaчення ваги черги. Це надає можливість здійснити вибір
оптимального знaчення ваги черги. Що призвoдить до мінімізації джитеру на черзі
LLQ.
В Додатку І надано інформацію щодо передачі інформації реального часу, а
саме послуг мультимедіа:
- аналіз потоку пакетів;
- передача трафіку через пакетну мережу;
- параметри та харакетристики пакетів.
4.4.1 Оцiнка ефективностi розробленої методики розрахунку варіацій часу
затримки пакетів в мережі
Оскiльки кожному з альтернативних варiантiв властивi свої переваги i
недолiки, приймати рiшення про вибiр того чи iншого варiанту для оцінки джитеру
проблематично. Завдання полягає в обґрунтуваннi вибору варiантів оцінки варіації
часу затримки, для чого слiд порiвняти й оцiнити їх ефективнiсть за єдиною
критерiальною шкалою.
Проблема полягає в тому, що оцiнку ефективностi альтернативних варiантiв не
можна обмежити одним показником, вона має досить складний характер, що потребує
багатокритерiальної оптимiзацiї на засадах iмiтацiйних моделей. Зiставлення
параметрiв варiантiв не за абсолютним значенням, а за ступенем вiдносної переваги
щодо кожного параметру дає змогу застосувати для розв'язання цiєї проблеми
формалiзований апарат методу аналiзу iєрархiй (МАI) - оскiльки метод узагальнення
експертних рiшень МАI загальновiдомий, у дисертацiї вiн не наводиться. Тому
потрiбна декомпозицiя методики розрахунку варіацій часу затримки пакетів в мережі
на простiшi складовi, тобто формування послiдовностi суджень експертiв про
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прiоритетнiсть нормованих характеристик з погляду їхнього впливу на сумарну
ефективнiсть.
Цей метод передбачає, що судження експертiв слiд переглянути з позицiй
часткових i глобальних прiоритетiв. Для одержання зазначених векторiв прiоритетiв
будують множину матриць парних порiвнянь за кожною складовою певного
iєрархiчного рiвня i оцiнюють вектори прiоритетiв з погляду ступеню їх впливу на
складовi попереднього рiвню [1, 10].
Найвiдповiдальнiшим етапом є побудова iєрархiї суджень мiж першим i
останнiм рiвнями. Завдання першого рiвня полягає у формулюваннi мети, яка має
бути досягнута у результатi одержання iнформацiї [5].
Систему прiоритетiв у розглянутiй задачi можна зобразити у виглядi
iєрархiчної системи критерiїв порiвняння альтернативних варiантiв системи:
Р i в е н ь 0. Ефективнiсть запропонованої методики розрахунку варіацій часу
затримки пакетів в мережі
Р i в е н ь 1. Сфера дiяльностi
1. Галузь телекомунікації
1.1 Телекомунікаційні системи та мережі: інфокомунікаційні та мультисервісні
мережі;
1.2 Програмно-конфігуровані мережі.
Р i в е н ь 2. Тематичнi задачi рiзних сфер дiяльностi, зокрема галузі
телекомунікації
2.1 Телекомунікаційні системи та мережі: інфокомунікаційні та мультисервісні
мережі:
2.1.1 Визначення ймовірності втрат пакетів;
2.1.2 Розроділ щільності ймовірностей пакетів в залежності від джерел їх
надходження
2.1.3 Визначення часу затримки на обробку пакету в черзі;
2.1.4 Визначення варіацій часу затримки (джитеру) на обробку пакетів в черзі.
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2.2 Програмно-конфігуровані мережі
2.2.1 Забезпечення гарантованої якості надання послуг;
2.2.2 Розроділ щільності ймовірностей пакетів в залежності від джерел їх
надходження;
2.2.3 Визначення часу затримки на обробку пакету в черзі;
2.2.4 Оцінка сереньої величини джитеру та його розподіл.
Р i в е н ь 3. Групи показникiв ефективностi методики розрахунку варіацій
часу затримки пакетів в мережі
3.1 Критерiї науково-технiчного розвитку
3.2 Економiчнi критерiї
3.3 Соцiальнi критерiї
3.4 Критерiї забезпечення задач безпеки
3.5 Екологiчнi критерiї
Р i в е н ь 4. Показники ефективностi методики розрахунку варіацій часу
затримки пакетів у групах
Р i в е н ь 5. Варiанти функціонування алгоритмів
5.1 Алгоритм динамічного переконфігурування мережі
5.2 Алгоритм динамічного аналізу даних для подальшого конфігурації
мережевих елементів.
Отже, рiвень 0 характеризує ефективнiсть зазначеної методики; рiвень 1 основну сферу діяльності - галузь-споживача, що забезпечує ефективнiсть виконання
головної задачi та має бути оцiнена стосовно критерiю нульового рiвня; рiвень 2
визначає тематичнi задачi рiзних сфер дiяльностi, для яких використовують
розроблену методику; рiвень З - групи показникiв ефективностi методики розрахунку
варіацій часу затримки пакетів в мережі, за якими оцiнюють виконання задач
розглянутих галузей.
Складовi кожної з груп показникiв ефективностi (рiвень 3) утворюють 4-й
iєрархiчний рiвень:
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1. Критерiями науково-технiчного розвитку є рiвень виконаних розробок
методів оптимального управління мережами зв’язку, вiдповiднiсть даних галузі
телекомунікацій й вимогам користувачiв, ступiнь iнтеграцiї даних в iншi галузi,
ступiнь досягнення мети в проектах за використовуваними методами.
2. З економiчних критерiїв найважливiшими є розрахунок оптимального
розподілу мережевих ресурсів, тобто визначення мінімального обсягу мережевих
ресурсів, які необхідні для забезпечення заданих параметрів якості при наданні
сервісу користувачам. В свою, чергу для користувача можливе отримання заданої
якості сервісу за мінімально доступною вартістю.
3.

Iз

соцiальних

критерiїв,

слiд

вiдзначити

ступiнь

впливу

галузi

телекомунікацій на вирiшення проблеми зайнятостi населення, пiдвищення рiвня
квалiфiкацiї споживачiв, а також загального наукового рiвня суспiльства, на розвиток
регiональної iнфраструктури. А для ефективного ведення бізнесу оператору сервісів
знадобиться розрахунок оптимального розподілу мережевих ресурсів.
4.

До

екологiчних

критерiїв

можна

вiднести

мiру

використання

телекомунікаційних даних для вирiшення завдань екологiчного монiторингу.
Рiвень 5 - варiанти алгоритмів на базі розробленої методики: - алгоритм
динамічного переконфігурування мережі; - алгоритм динамічного аналізу даних для
подальшого конфігурації мережевих елементів.
Закон iєрархiчної безперервностi вимагає, щоб елементи нижнього рiвня
iєрархiї були порiвняннi попарно стосовно елементiв наступного рiвня, аж до
вершини iєрархiї. При цьому порiвнювальнi варiанти слiд оцiнювати за сукупнiстю їх
“надсистемних” показникiв [1, 5, 10].
Задачу оцiнювання ефективностi методики розрахунку варіацій часу затримки
пакетів в мережі розв'язують на двох етапах: а) створення єдиної бальної системи
прiоритетiв експертiв; б) одержання в цiй шкалi кiлькiсних оцiнок показникiв
функцiонування порiвнюваних варiантiв. Вагомим моментом є можливiсть лише
вiдносного порiвнювання параметрiв альтернативних варiантiв, тобто зiставлення їх
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не за очiкуваними абсолютними значеннями, а за ступенем переваги за кожним
параметром.
Метод аналiзу iєрархiй реалiзований ДУТ МОН у програмному середовищi
Microsoft Excel, за допомогою якого виконано дослiдження ефективностi
розроблених методик й алгоритмів – науково-дослідна робота “Система управління
телекомунікаційною мережею”.
Висновки
1. Використання системи аналізу мережевого трафіку дозволяє на основі
методів статистичного аналізу профілів навантаження визначати зміни потокової
моделі та відповідно до ентропійного критерію перерозподіляти трафік в
мультисервісній макромережі, забезпечуючи її ефективне використання.
2. Явна маршрутизація дозволяє найбільш ефективно розподіляти трафік по
лінях зв'язку. Це обумовлено тим, що маршрут організовується з кінця в кінець і
параметри каналу заздалегідь відомі.
3. Алгоритм і система аналізу мережевого трафіку, що відрізняються від
відомих можливістю визначення потокової моделі джерела та можливістю прийняття
рішення про необхідність зміни маршрутних схем для досягнення балансу
навантаження в мультисервісній макромережі.
4. Алгоритм динамічного переконфігурування мережі (рівень ядра), що дозволяє
визначити затрачений об’єм ресурсів, який використовується для забезпечення
заданої надійності.
Основною проблемою є те, що існують вимоги на час відновлення лінії зв’язку,
які становлять 50мс. Забезпечити даний час відновлення маршрутизатори рівня ядра
не можуть, оскільки час збіжності (перерозрахунок усіх маршрутів) складає не менше
1,5 – 2 хвилини, що, в свою чергу, призводить до великої втрати даних. Тому
організація захисного переключення здійснюється на фізичному рівні, а логічна
архітектура ядра повинна бути організована так, щоб зміни при надходженні даних
не призвели до змін маршрутів (перерозрахунок маршрутів).
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5. Створення на основі аналітичної моделі алгоритму маршрутизації
мережевого трафіку, що враховує вимоги щодо якості обслуговування і забезпечує
баланс інформаційних потоків. Даний алгоритм вирішує задачу з управління
інформаційними потоками і підвищує ефективність використання мереж за рахунок
рівномірного завантаження комутаційного обладнання.
6. Інтегроване рішення передбачає формування чіткого плану побудови
маршрутів, що динамічно змінюються за заздалегідь складеним сценарієм з
можливістю вироблення управляючих рішень на основі вимірів і з врахуванням
таблиць маршрутизації. Основою побудови логічного маршруту є алгоритми
функціонування маршрутизаторів.
7. Cинтез алгоритму динамічного переконфігурування мережі виконано на базі
теорії марківських процесів, що дозволяє визначити затрачений об’єм ресурсів, що
використовується для забезпечення заданої надійності.
8.

Розроблено

метод

оцiнки

ефективностi

алгоритму

динамічного

переконфігурування мережі. Для вимiру якiсних характеристик може служити
система параметрiв, яка має всебiчно характеризувати розроблений алгоритм
динамічного переконфігурування мережі.
Наявнiсть обґрунтованих параметрiв є передумовою наступного дослiдження
факторiв й умов, що визначають цi параметри та дозволяють знайти практичнi
пiдходи для ефективного застосування алгоритму в цiлому та по його частинах.
9. Розроблено методику розрахунку варіацій часу затримки пакетів в мережі. Це
надає можливість здійснити вибір оптимального значення ваги черги що призводить
до мінімізації джитеру на черзі при обробці пакетів в мультисервісній макромережі.
10. Виконано задачу оцiнювання ефективностi методики розрахунку варіацій
часу затримки пакетів в мережі. Для розв'язання даної задачі необхідно два етапи: а)
створення єдиної бальної системи прiоритетiв експертiв; б) одержання в цiй шкалi
кiлькiсних оцiнок показникiв функцiонування порiвнюваних варiантiв.
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РОЗДІЛ 5
ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПРАКТИЧНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
РОЗПОДІЛОМ РЕСУРСІВ
В даному розділі надано обгрунтування рекомендацій щодо практичного
застосування

запропонованої

методології

управління

розподілом

ресурсів

мультисервісної макромережі при наданні сервісу користувачам. Запропоновано
функціональну модель системи управління ресурсами на базі розробленої методології
управління розподілом ресурсів мультисервісної макромережі. Розроблено складові
елементи площини управління та їх функціональні моделі, вхідні та вихідні
параметри. Розроблено модель елементу мережі синхронізації та визначено алгоритм
її роботи. Надано економічне обгрунтування запропонованої системи управління
ресурсами.
5.1 Місце системи управління в функціональній архітектурі оператора
сервісів
5.1.1 Принцип управління мережею на основі технології SDN та протоколу
OpenFlow
Основні компоненти OpenFlow моделі (протоколу управління процесом
обробки даних) є частиною загального визначення програмно-керованих мереж
(SDN), а саме [1-3, 6]:
- відокремлення площини управління мережею (Control Plane) від пристроїв
передачі даних (Forwarding plane);
- використання стандартизованих протоколів між контроллером й агентом
мережевого елементу;
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- забезпечення мережевого програмування від централізованого контроллеру
мережі за допомогою сучасного інтерфейсу прикладного програмування (API).
На рис. 5.2 представлено архітектуру OpenFlow [3, 6].

RSTP

LACP

OSPF

...

Комутатор площини управління
Контроллер OpenFlow
Протокол
OpenFlow
Комутатор

Комутатор

Комутатор

Комутатор

Комутатор

Комутатор

Рис. 5.2 Архитектура OpenFlow
OpenFlow являє собою сукупність протоколів та інтерфейсів прикладного
програмування. Тобто, контроллер нічого не робе без прикладних програм.
Протоколи контроллеру поділяються на дві частини [11, 13]:
- протокол проводовий. Для встановлення контрольної сесії, визначення
структури повідомлення для обміну модификаціями потоку та сбором статистики,
визначення фундаментальної структури комутатора (порти та таблиці). Версія 1.1
додала можливість підтримувати множинні таблиці, зберегла виконання дій та
передачу метаданих – в підсумку, створення логічного ланцюга процесу крізь
контроллер для передачі потоків;
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- структура та протокол управління версії 1.1, заснований на NETCONF
(використання моделі даних Yang) для виділення фізичних портів комутатора
конкретному контроллеру, визначає високу можливість (активного/резервного) появи
на контроллері помилки з’єднання. Хоча контроллер Open Flow може настроїти
основні операції командування й управління, але (поки що) не може завантажити або
підтримувати елемент.
До основних задач площини управління відносяться [2, 3, 4]:
- управління мережевими ресурсами [7, 8];
- оптимізація процесу доставки послуги при розширеній клієнтській базі;
- досягення необходного рівня безпеки мультисервісної макромережі;
- оптимізація смуг пропускання в системах з різнорідним трафіком;
- забезпечення якості обслуговування.
На рис. 5.3 місце системи управління в структурі оператора сервісів.

Рис. 5.3 Місце системи управління в архітектурі оператора сервісів
На рис. 5.4 наведено схему щодо забезпечення якості обслуговування.
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Рис. 5.4 Забезпечення якості обслуговування
В Додатку К наведено загальну концепцію та архітектуру мережі SDN.
5.2 Функціональна модель системи управління розподілом ресурсів
мультисервісної макромережі
В залежності від функціонування реальної мультисервісної макромережі може
бути сконструйований функціональний блок під конкретну реалізацію сервісу.
Узагальнена функціональна модель системи управління розподілом ресурсів на
основі збору й обліку інформації з мережевих рівнів мультисервісної макромережі
буде складатися з таких функціональних блоків (рис. 5.5) [12]:
1) блок імовірносної моделі користувача даних (БІМКД);
2) блок управління транскодером (БУТ);
3) блок управління інтенсивностями (БУІ);
4) блок управління ресурсами маршрутизатору (БУРМ);
5) блок управління надійністю та живучістю мережі (БУНтаЖ).
До структури опису блоків відноситься:
- функціональне призначення блоку;
- математичний апарат, що реалізується в блоці;
- вхідні параметри блоку;
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- вихідні параметри блоку.
Площина
управління

ФБ1

ФБ2

ФБ3

ФБ4

ФБ5

РМ1

РМ2

РМ3

РМ4

РМ5

Блок
синхронізації

Рівні
мультисервісної
макромережі
ФБ1 - функціональний блок 1 – блок імовірносної моделі користувача даних;
ФБ2 - функціональний блок 2 – блок транскодування;
ФБ3 - функціональний блок 3 – блок управління інтенсивностями;
ФБ4 - функціональний блок 4 - блок управління ресурсами маршрутизатору;
ФБ5 - функціональний блок 5 - блок управління надійністю та живучістю мережі
РМ1 – рівень мережі 1 – мобільний термінал;
РМ2 – рівень мережі 2 – базова станція, транскодування;
РМ3 – рівень мережі 3 – комутатор доступу;
РМ4 – рівень мережі 4 – агрегація;
РМ5 – рівень мережі – ядро.

Рис. 5.5 Площина управління й рівні мультисервісної макромережі
5.2.1 Розробка функціональних блоків для моделі системи управління
розподілом ресурсів мультисервісної макромережі
Блок 1. Імовірносна модель користувача даних.
Базою моделі блоку імовірносної моделі користувача даних (БІМКД) буде
слугувати модель, що описує поведінку користувача з точки зору використання їм
сервісів (тобто певного об’єму даних). В якості такої моделі необхідно взяти модель

340
реалізації сервісів з врахуванням градації якості надання даних сервісів. Таким чином,
до реального об’єму даних будуть додані правила проходження цих даних через
мережу.
Правила проходження даних через мережу будуть грати основну роль в об’ємі
ресурсів, що задіяні для одного й того ж сервісу, наприклад, передача потокового
відео може реалізовуватися оператором в якості 360 пікселей/дюйм або 720, що
потребує більшого об’єму ресурсів, що виділяється на даних сервіс.
Таким чином, представимо дану модель користувача через сервіси та вимоги до
них. Аналітичне представлення даної моделі може бути у вигляді багатошарового
графу, де кожний шар відповідає певному типу сервіса, а переходи між вершинами
графу (станів) відповідають зміні правил проходження для даного трафіку (рис. 5.6).
Таким чином, кожний користувач буде представлений в системі управління
ресурсами через набір показників в даній структурі (рис. 5.6), а саме дозволений стан,
в який може потрапити користувач, а також види сервісів, які не доступні
користувачеві. Наприклад, користувачі, що мають “кнопковий” телефон не будуть
підключені послуги роботи кодеків на найвищих швидкостях. Тому, для даного
користувача частина графа залишиться недоступною та його модель буде визначена
переходами тільки в дозволеній частині графа (рис. 5.7). Таким чином, використовуя
апарат теорії Марківських процесів, а саме оцінка умовних ймовірностей переходу з
одного дозволеного стану в інший можливо буде оцінити об’єм трафіку, який буде
використовувати даний користувач по даному ресурсу та провести відповідний
розрахунок кількості ресурсів, що виділяються зі сторони мережі.
Вхідні параметри:
1. Структура сервісів за які оператор телекомунікацій “взимає” додаткові
гроші.
2. Параметри якості, що застосовуються до даних сервісів.
3. Тарифні плани, що обмежують конкретного користувача при використанні
конкретного сервісу.
4. Значення інтенсивностей переходів між вузлами конкретного сервісу.
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Вихідні параметри:
Ймовірності завантаження ресурсe даними користувача.
Всередині блоку здійснюється розрахунок ймовірностей використання певного
користувача з конкретним сервісом. Даний розрахунок здійюснюється шляхом
вирішення системи диференційних рівнянь для конкретного сервісу. В даному
випадку використовуються методики з визначення ймовірностей використання
ресурсу користувачем, що наведені в розділі 2 даної дисертаційної роботи.
Сервіс 1
Параметри
якості

Сервіс 2
Параметри
якості

Сервіс 3
Параметри
якості

Рис. 5.6 Багатошаровий граф
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Рис. 5.7 Модель користувача даних
Блок 2. Блок управління транскодером - БУТ
Функціональне призначення – проведення транскодування інформації від
джерела даних незалежно від технології в потік даних, що транслюється по мережі.
Основна характеристика траскодеру – відображення (mapping) швидкості передачі
даних від джерела в швидкість передачі даних по мережі.
Для конкретного сервісу транскодер може мати різну реалізацію, а також бути
присутнім чи відсутнім в залежності від сервісу.
Основні задачі:
- можливість перекодування інформації, що транслюється в заданий формат із
заданою втратою якості інформаційного сигналу;
- формування різних розмірів пакетів та частоту їх надходжень.
Згідно розділу 2 даної дисертаційної роботи БУТ здійснює перетворення із
одного виду кодування в інший.
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Вхідні параметри:
- інформація про тип кодеку, що використовує кінцевий пристрій;
- потік даних від кінцевого пристрою;
- вимоги до втрати якості передачі інформації сигналу;
- розмір та час передачі пакету (інформаційного сигналу);
Вихідні параметри:
- потік даних із заданим розміром пакету;
- інформація про тип трафіку та початковий кодек.
На рис. 5.8 показано символічне зображення блоку управління транскодером.

Інформація про тип
кодеку

Дані
Дані

БУТ
Інформація про тип
кодеку, а також про тип
кодеку, що був до цього.
Вимоги до розміру
пакету та затримки

Вимоги до
втрати якості

Рис. 5.8 Блок управління транскодером
Блок 3. Блок управління інтенсивностями.
Основна задача даного блоку – це вимірювання інтенсивностей трафіку певного
користувача згідно конкретного сервісу, а також управління розміром повідомлення,
що передається.
Блок управління інтенсивностями (БУІ) вирішує задачу синтезу необхідного
розподілення

довжин

пакетів

для

забезпечення

оптимального

режиму

функціонування мережі. А також БУІ формує керуючий вплив згідно протоколу, що
використовується на мережі для передачі даної інформації джерелу даних.
Прикладом такого впливу є БС керує типом кодека телефону; в проводовому
зв’язку – маршрутизатор доступу керує клієнтським обладнанням.
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Також БУІ взаємодіє з блоком БІМКД для інформування про можливий розмір
пакету, що в свою чергу, необхідно для здійснення прогнозу змін інтенсивностей.
Таким чином, блок БУІ реалізує математичний метод вибору оптимального
розміру пакету для змін варіацій затримки пакетів (згдіно розділу 2 даної
дисертаційної роботи).
Вхідні параметри:
- ймовірність завантаження;
- зміни інтенсивностей вхідних пакетів на портах обладнання;
- об’єм ресурсів, що використовується: об’єм процесорного часу та об’єм
операційної пам’ті.
Вихідні параметри – керуюча інформація в форматі, що використовується для
зв’язку, яка інформує джерело про необхідний розмір пакету.
На рис. 5.9 показано взаємодія даного блоку з блоком БІМКД.

Обладнання
доступу

БІМКД

Обладнання
користувача

БУІ

Рис. 5.9 Взаємодія між блоками БІМКД та БУІ
Блок 4. Блок управління ресурсами маршрутизатору.
Функціональне призначення - блок управління ресурсами маршрутизатору
(БУРМ) здійснює передачу керуючого впливу на систему черг мережевого елементу
(маршрутизатору).
Керуючий вплив можна розділити на:
- управління об’ємом процесорного часу, що виділяється;
- управління об’ємом оперативної пам’яті, що виділяється на конкретну чергу.
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Результатом роботи є формування об’єму ресурса, що виділяється для
забезпечення заданої якостіфункціонування системи з врахуванням інформаціїї
прогнозу про зміни об’єму трафіка, що надходить в систему.
Даний блок вирішує задачу синтезу керуючого впливу на основі вирішення
зворотньої задачі з визначення необхідної кількості ресурсів для підтримки заданої
якості (розділ 2 даної дисертаційної роботи).
Вхідні параметри:
- значення інтенсивностей вхідних параметрів;
- значення ймовірностей змін об’єму ресурсів, що використовуються;
- інформація про зміни інтенсивностей певних потоків.
Вихідні параметри:
- керуючий вплив на елементи структури черг в частині збільшення
зменшення об’єму операційної пам’яті, що виділяється на певний тип черги;
- збільшення зменшення об’єму процесорного часу, що виділяється на даний
тип черги.
На рис. 5.10 показано взаємодія даного блоку з блоками БІМКД та БУІ.

Обладнання
доступу

від БІМКД

БУРМ
інформація
БУІ

Структура черг

Рис. 5.10 Взаємодія між блоками БУРМ, БІМКД та БУІ
Блок 5. Блок управління надійністю та живучістю - БУНіЖ
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Функціональне призначення – побудова резервних маршрутів для кожного
сервісу/користувача,

що

забезпечують

задану

надійність

або

живучість

функціонування системи.
Блок БУНіЖ вирішує задачу побудови резервних маршрутів, а також задачу
оптимального завантаження маршрутизаторів. Синтез маршрутів здійснюється,
використовуючи теорію Марківських процесів та теорію “гри” на графі розмічених
станів.
Вхідні параметри:
- фізична топологія мережі;
- логічна топологія мережі;
- інтенсивності відмов та відновлень ліній зв’язку та обладнання;
- вимоги щодо надійності мережі;
- вимоги щодо живучісті мережі.
Вихідні параметри – синтезуєма топологія передачі інформації заданого сервісу
із заданою надійністю.

λфіз.
Pф.сер.

µфіз.

λлог.

µлог.

Топологія для сервісу.
Команди керування
для маршрутизації

БУНіС
Фізична
топологія

Логічна
топологія

Інформація про
маршрути

Рис. 5.10 Блок управління надійністю та живучістю
Задача синтезу блоку БУНіЖ із заданою надійністю забезпечує побудову
динамічної відмовостійкої топології, що дозволяє використовувати резервні лінії у
випадку необхідності, а також – оптимізувати інтенсивності відновлень, що необхідні
для правильного функціонування мережі.
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Блок БУНіЖ функціонує на основі системи диференційних рівнянь, що
описують стани, в яких перебуває дана система.
На рис. 5.11 наведено модель системи управління ресурсами.

Рис. 5.12 Модель системи управління ресурсами
Формули 5.1 – 5.4 описують принцип функціонування запропонованої моделі
системи управління ресурсами на основі збору й обліку інформації:

(5.1)
(5.2)
(5.3)

, де

(5.4)
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-вектор кількості запитів;
і – черга; r – клас; N – кількість запитів.
На рис. 5.13 наведено структурну схему системи управління ресурсами.

Рис. 5.13 Структурну схему системи управління ресурсами
На базі розроблених функціональних блоків площини управління, а також
запропонованої моделі системи управління ресусами, розроблено функціональну
модель системи управління ресурсами мультисервісної макромережі, що реалізована
в пакеті Simulink програми Matlab.
На рис 5.14 наведено функціональну модель системи управління ресурсами
мультисервісної макромережі, що реалізована в пакеті Simulink програми Matlab.
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Рис. 5.14 Функціональна модель системи управління ресурсами на основі
збору й обліку інформації, що реалізована в пакеті Simulink програми Matlab
5.2.2 Модель елементу мережі синхронізації та алгоритм її роботи
Необхідність забeзпечення сигналами точного часу вкрай важлива, а саме:
-

для

забезпeчення

технологічності

функціонування

рівня

сервісів

інформаційних технологій;
- якість синхронізaції впливає на ресурси мережі, оскільки напряму вказує на
кількість помилок;
- для обліку мережевих ресуpcів виконується синхронізація всіх пристроїв на
мережі.
А також необхідною вимoгoю до реалізації системи упpaвління розподілoм
мережевих ресурсів мультисервісної макромережі є синхронізація мережевих вузлів
від єдиного джерела.
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Модель елементу мережі (ЕМ) розpoблена в програмному пакеті Simulink
програми Matlab та складaється з двох частин - фізичної та логічної моделей, що
зв’язані між собою.
На рис. 5.15 предстaвлено фізичну мoдель ЕМ.

Рис. 5.15 Фізичнa модель ЕМ
На рис. 5.16 предстaвлено фізичну модeль ЕМ в пакеті Simulink.

Рис. 5.16 Фізична модeль EM в пакеті Simulink
У відповідності з фізичнoю моделлю була poзроблена логічна модель EM, що
пpeдставлена на рис. 5.17.
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Рис. 5.17 Логічнa модель EM
Логічна модель здійcнює функцію управління фізичнoю моделлю.
1. Функції управління селeктором А:
- пропускaння сигналу з Т1;
- мoжливість придушення сигналу синхpoнізації різних рівнів якості QL 2, QL 3,
QL 4 (встановлення оперaтopoм мережі значення порогу);
- мoжливість відключeння селектору А оператором мережі.
2. Метою управління селeктором В є здійснення вибору опopного сигналу
синхpoнізації між Т1, Т2, Т3.
3. Функції упpaвління роботою внутрішнього генератopу:
- можливість присвоєння генеpaтору певного пріоритету;
- можливість примусовoго вибору опорного сигнaлу синхронізації від
внутрішнього генератору як джерелa синхронізaції.
4. Функції управління селектopoм С:
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- можливість вибopу опорного сигналу синхронізації між сигнaлом від Т1 та
сигналом від внутрішнього генepaтору;
- можливість придушення cигналу синхронізації рівнів якості QL 2, QL 3, QL 4
(встановлення оператором мережі значення порогу);
- можливість відключeння оператором мережі вихіднoго стику Т4.
Наступним кpoком була розробка логічної моделі ЕМ в пaкеті Simulink, що
представлена на рис. 5.18.

Рис. 5.18 Логічнa модель EM в пакеті Simulink
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Згідно [54] алгopитми роботи селекторів А, В, С в ЕМ (рис. 5.18) знаходяться
на стадії майбутньoго вивчення. У зв’язку з цим в poзробленій моделі
запропоновано алгopитми роботи селекторів А, В, С в ЕМ на базі алгоритмів
poботи мережевих приcтроїв.
Загальний алгоритм упpaвління селектором А пoказано на рис. 5.19.
Початок

QL:=QL[1]
завдання
SelA

SelA = =
on
Ні

Встанoвлення оператором
мepeжі SelA: = on; SelA:=off

Так
Fp : = QL

Завдання знaчення
пopoгу

QL[1]< Fp Так
Ні

SelA : = off

Закінчення

Рис. 5.19 Загальний алгоритм упpaвління селектором А
Загальний алгоритм передавання опopного сигналу синхронізації через
генеpaтор показано на рис. 5.20.
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Початок
Пpисвоєння пріoритету
генератоpу

Pr [Gen]

QL[q]<
“11”
Ні
Ні

Так

QL[q] = =
“11”
Так
Pr[q] < Pr [Gen]

Так
q : = Gen

Ні
Закінчення

Рис. 5.20 Загальний алгоритм передавaння сигналу через генератор
Загальний алгоритм упpaвління селектором С покaзано на рис. 5.21.
Початок
Присвoєння пріоритету
генерaтору

Pr [Gen]

QL[q]<
“11”
Ні

Ні

Так

QL[q] = =
“11”
Так
Pr[q] < Pr [Gen]

Ні

Так
q : = Gen

Закінчення

Рис. 5.21 Загaльний алгоритм упрaвління селектором С
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Загальний алгоритм роботи селeктора В визначено в [26].
Розроблена модель EM є бaзовою моделлю, яка повністю відповідає
вимогам визначеним в [26].
Перевірка роботи розpoбленої моделі EM дозволила встановити основні
вимоги, які пoвинні виконуватись мepeжевими пристроями синхронізації
облaднання.
З мeтою перевірки розробленої еталoнної моделі EM на відповідність були
проведeні наступні тести:
1. Вибір опорного сигнaлу синхронізації з використанням повідомлень SSM.
2. Відключeння механізму SSМ при виборі опорного сигналу синхронізації.
3. Примусовий (ручний) вибір опopного сигналу синхронізації.
Розроблену модель можливo використовувати при модeлюванні мережі
синхронізaції.
5.3 Економічне обгрунтування запропонованої системи управління
розподілом ресурсів мультисервісної макромережі
Для якісного надання послуг користувачам за мінімальною доступню
вартістю з одного боку, а також для ефективного ведення бізнесу оператору
сервісів з другого боку, знадобиться розрахунок оптимального розподілу
мережевих ресурсів (визначення мінімального обсягу мережевих ресурсів), які
необхідні для забезпечення заданих параметрів якості при наданні сервісу
користувачам.
Основні задачі, що висуваються до функціонування мультисервісної
макромережі при наданні послуг користувачам є:
- оптимальне використання смуги пропускання;
- мінімізація вартості, як для користувачів, так і для оператора сервісів;
- досягнення

максимальної

мультисервісно\ макромережі.

ефективності

функціонування
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За останій час навантаження на мультисервісну макромережу значно
збільшилося. Це пов’язано, насамперед, з новими вимогами до мереж, а саме [9,
11]:
1. Збільшення використання мережевих ресурсів на підприємствах, що
користуються клієнт-серверними, мультимедійними та іншими додатками.
2. Підвищення рівня вимог до додатків та тенденція подальшого руху в
цьому напрямку.
3. Значне збільшення вартості мережі, що, в свою чергу, веде до
збільшення витрат.
4. Підвищення вимог якості обслуговування.
5. Беспрецендентна кількість з’єднань, що встановлюється між різними
офісами, віддаленними та мобільними користувачами;
6. Ріст корпоративних мереж значно підвищив вимоги й до смуги
пропускання.
На даний час значительно збільшилося використання серверів підприємств для
задоволення комерційних потреб організацій.
Сучасна мультисервісна макромережа є достатньо складною за своєю
структурою, базується на нових технологіях та має можливість задовольняти
постійно зростаючі та швидко вплинні вимоги до передачі послуг користувачам
з гарантованим рівнем якості обслуговування.
Так як мультисервісна макромережа призначена для передачі різнорідної
інформації, то для якісного функціонування даної мережі необіхідно мати
систему управління ресурсами. Саме тому, в даній дисертаційній роботі було
розроблено Методологію управління розподілом ресурсів мультисервісної
макромережі при наданні послуг користувачам й запропоновано систему
управління розподілом ресурсів на основі збору й обліку інформації з мережевих
рівнів.
На рис. 5.22 наведено узагальнений алгоритм роботи системи управління
оптимального розподілу ресурсів мультисервісної макромережі при наданні
послуг користувачам.
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Закінчення

Рис. 5.22 Узагальнений алгоритм роботи системи управління оптимального
розподілу ресурсів мультисервісної макромережі при наданні послуги
“Передача голосу по мобільних мережах”
Використання даної системи дозволить оптимізувати за вартістю та
ефективністю використання смуги пропускання на 15%, завдяки зменшенню
ймовірності втрат при застосуванні операції рефреймування пакетів (розділ 2
даної дисертаційної роботи). Граничні маршрутизтори повинні застосовувати
оптимизацію потоку даних, множинні шляхи для передачі надлишкових даних,
резервні з’єднання на випадок виникнення аварійних ситуацій та мати механізми
для

підвищення

якості

обслуговування

для

особо

важливих

послуг.
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Використання розробленого алгоритму динамічної переконфігурації мережі, що
є модифікованим алгоритом Дейкстри, доволить на 25% збільшити надійність та
живучість мережі при виникненні аварійних ситуацій під час надання послуг.
Висновки
1. Визначено місце системи управління в функціональній архітектурі
оператора сервісів. Системно проаналізовано

основні

задачі площини

управління до яких відносяться: - управління мережевими ресурсами;
оптимізація процесу доставки послуги при розширеній клієнтській базі; досягення необходного

рівня безпеки мультисервісної макромережі; -

оптимізація смуг пропускання в системах з різнорідним трафіком; - забезпечення
якості обслуговування.
2. Розроблено складові елементи площини управління та їх функціональні
моделі, вхідні та вихідні параметри, а саме визначено блоки: Імовірносна модель
користувача даних – БІМКД; Блок управління транскодером – БУТ; Блок
управління інтенсивностями – БУІ; Блок управління ресурсами маршрутизаторуБУРМ; Блок управління надійністю та живучістю - БУНіЖ
Це дозволило розробити модель системи управління розподілом ресурсів
на основі збору й обліку інформації з мережевих рівнів мультисервісної
макромережі, що є вхідними даними для біллінгової системи, як системи
розрахунку вартості сервісу.
3. Розроблено модель елементу мережі синхронізації, так як необхідність
забезпечення сигналами точного часу вкрай важлива, а саме: - для забезпечення
технологічності функціонування рівня сервісів інформаційних технологій; якість синхронізації впливає на ресурси мережі, оскільки напряму вказує на
кількість помилок; - для обліку мережевих ресурсів виконується синхронізація
всіх пристроїв на мережі.
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Також необхідною вимогою до реалізації системи управління розподілом
мережевих ресурсів мультисервісної макромережі є синхронізація мережевих
вузлів від єдиного джерела.
5. Надано економічне обгрунтування запропонованої системи управління
розподілом ресурсів мультисервісної макромережі.
Для якісного надання послуг користувачам за мінімальною доступню
вартістю з одного боку, а також для ефективного ведення бізнесу оператору
сервісів з другого боку, знадобиться розрахунок оптимального розподілу
мережевих ресурсів (визначення мінімального обсягу мережевих ресурсів), які
необхідні для забезпечення заданих параметрів якості при наданні сервісу
користувачам.
6. Так як мультисервісна макромережа призначена для передачі різнорідної
інформації, то для якісного функціонування даної мережі необіхідно мати
систему управління ресурсами. Саме тому, в даній дисертаційній роботі було
розроблено Методологію управління розподілом ресурсів мультисервісної
макромережі при наданні послуг користувачам й запропоновано систему
управління розподілом ресурсів.
7. Використання запропнованої системи дозволить оптимізувати за
вартістю та ефективністю використання смуги пропускання на 15%, завдяки
зменшенню ймовірності втрат при застосуванні операції рефреймування пакетів.
А використання розробленого алгоритму динамічної переконфігурації
мережі, що є модифікованим алгоритом Дейкстри, доволить на 25% збільшити
надійність та живучість мережі при виникненні аварійних ситуацій під час
надання послуг.
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ВИСНОВКИ
Сукупність наукових положень, сформульованих і обґрунтованих у
дисертаційній роботі, вирішує атуальну науково-прикладну проблеми, яка має
національну значимість і направлена на визначення методології оптимального
управління розподілом мережевих ресурсів мультисервісної макромережі. В ході
дослідження одержано наступні теоретичні та науково-практичні результати.
1. Тенденції сьогодення - запровадження сервісів MNP, IoT та сервісів
віртуалізації з різкою зміною структури трафіку, що значною мірою вплине на
ринок сучасних сервісів. Крім того, в операторів почав рости середній чек з
користувача, а тарифні плани переходять від "роздрібного" продажу хвилин,
повідомлень та мегабайтів до пакетних пропозицій.
2. На ринку мобільних послуг спостерігається тенденція до постійного
зростання кількості користувачів:
- у третьому кварталі 2016 року кількість підключень до мереж 4G
збільшилася на 160 млн, досягнув загальносвітового показника в 1,5 млрд. До
2022 року очікується, що їх кількість зросте до 4,6 млрд та буде складати
орієнтовано 49% від загальної кількості мобільних підключень. За прогнозами, з
розвитком мобільних технологій в світі, очікується, що кількість користувачів,
що використовують 4G, зрівняється з кількістю користувачів 3G в світі аж в
2020-му році;
- у 2017-му році ще немає великої кількісті пристроїв, що підтримують 5G.
Ще один важливий аспект проблеми —складність в обхваті великих територій
5G-зв’язком. Для значного збільшення швидкості передачі даних необхідні
значно більші діапазони частот і п’яте покоління буде достатньо “нішевим”
рішенням, яке ніяк не заміне собою 4G, що оптимізоване для задач покриття
значних територій;
- за прогнозами, до 2022 року на планеті буде 29 млрд. підключених
пристроїв, 18 млрд. з яких — це пристрої IoT. Це означає, що на кожного
активного користувача буде приходитися одразу декілька "розумних" речей. Для
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їх ефективної та надійної роботи необхідно буде щось більше, чим
високошвидкісна мережа.
3. Активний еволюційний розвиток технологій у найближчий перспективі
приведе до створення мультисервісних макромереж, метою яких буде вирішення
принципіальна нових задач. З’являться нові вимоги і задачі, що вже зараз
можливо визначити й позначити.
4. Згідно концепції «неруйнівного» переходу від традиційних мереж з
комутацією каналів до мереж з комутацією пакетів, такі рішення повинні
дозволяти частково переводити окремі сегменти на нові технології без
кардинальної зміни всієї структури мережі.
5. Зміщення до хмарних технологій і перехід на рівень IT-сервісів приведе
до тенденцій зміни навантаження на оператора сервісів. Також відбудуться зміни
і в корпоративному сегменті за рахунок використання сервісів віртуалізації, що
приведе (за рахунок цих змін на мережі) до того, що “суцільний” (flat) тариф
стане не вигідним.
6. З розвитком мікросервісів та після впровадження послуги перенесення
номерів, користувачі зможуть використовувати свій номер без прив'язки до
оператора, що суттєво посилить конкуренцію на ринку - оператори сервісів
почнуть змагатися за тарифи.
8. Для ефективного ведення бізнесу оператору сервісів знадобиться
розрахунок оптимального розподілу мережевих ресурсів, тобто визначення
мінімального обсягу мережевих ресурсів, які необхідні для забезпечення заданих
параметрів якості при наданні сервісу користувачам. В свою, чергу для
користувача можливе отримання заданої якості сервісу за мінімально доступною
вартістю.
9. Особливості функціонування різних засобів управління ресурсами та
облік різних мережевих параметрів дозволять забезпечити, о крім раціонального
використання мережевих ресурсів й необхідні показники якості обслуговування.
При цьому до основних засобів традиційно відносяться методи управління
чергами (буферний ресурс), методи розподілу пропускної здатності трактів
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передачі (канальний ресурс), методи управління трафіком (інформаційний
ресурс).
В даному випадку для визначення мінімального обсягу задіяних під сервіс
мережевих ресурсів не раціонально використовувати існуючі моделі. Виникає
необхідність нового підходу до раціонального розподілу мережевих ресурсів
мультисервісної макромережі при наданні сервісу користувачам, що є
актуальним на сучасному етапі розвитку науки і техніки.
10. В розділі уточнена i сформульована науково-прикладна проблема
дослідження яка полягає у необхідності розробки Методології, як об’єднання за
метою, сукупністю методів, методик, моделей і алгоритмів, а також їх
застосування задля надання можливості ефективного управління розподілом
ресурсів мультисервісної макромережі на основі запровадження системи збору й
обліку інформації з мережевих рівнів в реальному часі.
11.

Питання синхронізації транспортних IP-мереж мобільного зв'язку

стають необхідною умовою забезпечення покриття і якості послуг, що
надаються.
12. Проведено оцінку впливу сигналів синхронізації на навантаження
мережі на рівнях доступу, агрегації та ядра мультисервісної макромережі.
Проаналізовано методи забезпечення синхронізації базових станцій від різних
ієрархічних рівнів мережі c комутацією пакетів.
Синхронізацію тактової частоти в мережах з комутацією пакетів для
верхнього рівня ієрархії за допомогою NTP на практиці реалізувати не вдасться,
так як навіть на інтервалі усереднення τ > 10 діб неможливо отримати
нестабільність частоти на рівні 1τ на 10-11 (по аналогії з цифрової транспортної
мережею для тактової синхронізації комутаційних вузлів). У той же час PTP
дозволяє зробити це на інтервалі усереднення τ <1 доби.

Таке рішення c

використанням опорного сигналу GPS (ГЛОНАСС) найбільш оптимально для
тактової синхронізації в IP-мережах.
13. Проектування мережі синхронізації поточного часу в мережах з
розподіленою архітектурою вимагає оптимального вибору параметрів серверів
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часу,

їх

продуманого

територіального

розподілу,

організації

системи

моніторингу на основі відповідного метрологічного забезпечення.
14. Вимірювання параметрів стабільності сигналів синхронізації в пакетних
мережах є необхідними для оцінки якості наданих послуг мобільного зв'язку.
15. Основними умовами для проведення вимірювань є:
- вибір вимірювального приладу;
- організація схеми вимірювань;
- вибір експлуатаційних параметрів стабільності при розрахунку результатів
виміряного PDV;
- обробка результатів вимірювань.
16. Проведені вимірювання, в кінцевому рахунку, дозволяють оптимізувати
як експлуатаційні завдання, так і планування мережі синхронізації при
подальшому розвиток 3G мобільного зв'язку в цілому.
17. На базі проведених вимірювань на пілотній мережі синхронізації
оператора зв’язку, комбінування різних протоколів звірення часу прийнято для
забезпечення синхронізації БС від пакетних мереж на всіх рівнях. Такий метод
дозволяє ефективно використовувати переваги різних протоколів, що істотно
спростить планування мережі на різних рівнях ієрархії.
18. В процесі розгортання і експлуатації мережі синхронізації на
транспортної мережі IP / MPLS виникає необхідність у створенні системи
моніторингу сигналів синхронізації.

Ця система не повинна залежати від

кількості постачальників обладнання і кількості джерел сигналу синхронізації.
19. Розроблено модель адаптивного мультишвидкісного кодеку (AMR –
Adaptive Multi-Rate), що являє собою систему станів, в якому може знаходитися
кодек та представляється у вигляді графу переходів між можливими з його
станів. Відповідно до алгоритму роботи даного кодеку він має можливість
переходу між сусідніми чотирма станами, а також має стан при якому голос не
передається (SID – пакети пауз).
20. Оцінено навантаження сервісу на інфраструктуру базової станції під час
транскодування. Система розподілу ресурсів повинна бути гнучкою і залежати
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від швидкості надходження пакетів при виконанні заданих параметрів ймовірність втрати пакета і затримка пакета.
21. Існує можливість визначення оптимального значення використання
ресурсу для роботи кодеку. Таким чином, задаючи параметри функціонування
системи у вигляді вимог до сервісу, а саме час затримки і ймовірність втрат
пакетів, можна отримати оптимальне значення завантаження ресурсу. Тому для
користувача можливе отримання заданої якості сервісу по мінімально
доступною вартості. Так як, в даному випадку, оптимальність говорить про
мінімальний обсяг використання ресурсів, які необхідні для забезпечення
заданих параметрів якості.
22. Принципово існує можливість реалізації транскодеру, що використовує
мінімальний обсяг ресурсів необхідних для функціонування даного сервісу. В
якості

моделі

розрахунку

оптимального

завантаження

мережі

можна

використовувати алгоритм рішень оберненої задачі.
23. Оцінено навантаження сервісу на інфраструктуру рівнів доступу та
агрегації. Запропоновано використання математичного апарату, що заснований
на теорії складності пошукових алгоритмів, застосуванні алгоритму "Кошик
маркерів" та використанні розподілу з "важкими хвостами". На рівнях доступу
та агрегації можливо провести повний облік процесорного часу, нормативних
значень за якістю послуги, а також вибір системи з конкурентними гіпотезами.
24. Оцінено навантаження сервісу на інфраструктуру рівня ядрі мережі.
Запропоновано методику з визначення затраченого об’єму ресурсів, що
використовується для забезпечення заданої надійності мережі.
25. Використання системи аналізу мережевого трафіку дозволяє на основі
методів статистичного аналізу профілів навантаження визначати зміни потокової
моделі та відповідно до ентропійного критерію перерозподіляти трафік в
мультисервісній макромережі, забезпечуючи її ефективне використання.
26. Явна маршрутизація дозволяє найбільш ефективно розподіляти трафік
по лініях зв'язку. Це обумовлено тим, що маршрут організовується з кінця в
кінець і параметри каналу заздалегідь відомі.
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27. Алгоритм і система аналізу мережевого трафіку, що відрізняються від
відомих можливістю визначення потокової моделі джерела та можливістю
прийняття рішення про необхідність зміни маршрутних схем для досягнення
балансу навантаження в мультисервісній макромережі.
28. Алгоритм динамічного переконфігурування мережі (рівень ядра), що
дозволяє визначити затрачений об’єм ресурсів, який використовується для
забезпечення заданої надійності.
Основною проблемою є те, що існують вимоги на час відновлення лінії
зв’язку,

які

становлять

50мс.

Забезпечити

даний

час

відновлення

маршрутизатори рівня ядра не можуть, оскільки час збіжності (перерозрахунок
усіх маршрутів) складає не менше 1,5 – 2 хвилини, що, в свою чергу, призводить
до великої втрати даних. Тому організація захисного переключення здійснюється
на фізичному рівні, а логічна архітектура ядра повинна бути організована так,
щоб зміни при надходженні даних не призвели до змін маршрутів
(перерозрахунок маршрутів).
29. Створення на основі аналітичної моделі алгоритму маршрутизації
мережевого трафіку, що враховує вимоги щодо якості обслуговування і
забезпечує баланс інформаційних потоків. Даний алгоритм вирішує задачу з
управління інформаційними потоками і підвищує ефективність використання
мереж за рахунок рівномірного завантаження комутаційного обладнання.
30. Інтегроване рішення передбачає формування чіткого плану побудови
маршрутів, що динамічно змінюються за заздалегідь складеним сценарієм з
можливістю вироблення управляючих рішень на основі вимірів і з врахуванням
таблиць маршрутизації. Основою побудови логічного маршруту є алгоритми
функціонування маршрутизаторів.
31. Cинтез алгоритму динамічного переконфігурування мережі виконано
на базі теорії Марківських процесів, що дозволяє визначити затрачений об’єм
ресурсів, що використовується для забезпечення заданої надійності.
32. Розроблено метод оцінки ефективності алгоритму динамічного
переконфігурування мережі. Для вимірювання якісних характеристик може
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служити система параметрів, яка має всебічно характеризувати розроблений
алгоритм динамічного переконфігурування мережі.
Наявність

обґрунтованих

параметрів

є

передумовою

наступного

дослідження факторів й умов, що визначають ці параметри та дозволяють знайти
практичні підходи для ефективного застосування алгоритму в цілому та по його
частинах.
33. Розроблено методику розрахунку варіацій часу затримки пакетів в
мережі. Це надає можливість здійснити вибір оптимального значення ваги черги
що призводить до мінімізації джиттеру на черзі при обробці пакетів в
мультисервісній макромережі.
34. Виконано задачу оцінювання ефективності методики розрахунку
варіацій часу затримки пакетів в мережі. Для розв'язання даної задачі необхідно
два етапи: а) створення єдиної бальної системи пріоритетів експертів; б)
одержання в цій шкалі кількісних оцінок показників функціонування
порівнюваних варіантів.
35. Визначено місце системи управління в функціональній архітектурі
оператора сервісів. Системно проаналізовано

основні

задачі

площини

управління до яких відносяться: - управління мережевими ресурсами;
оптимізація процесу доставки послуги при розширеній клієнтській базі; досягнення необхідного рівня безпеки мультисервісної макромережі; оптимізація смуг пропускання в системах з різнорідним трафіком; - забезпечення
якості обслуговування.
36. Розроблено складові елементи площини управління та їх функціональні
моделі, вхідні та вихідні параметри, а саме визначено блоки: Імовірнісна модель
користувача даних – БІМКД; Блок управління транскодером – БУТ; Блок
управління інтенсивностями – БУІ; Блок управління ресурсами маршрутизаторуБУРМ; Блок управління надійністю та живучістю - БУНіЖ
Це дозволило розробити модель системи управління розподілом ресурсів
на основі збору й обліку інформації з мережевих рівнів мультисервісної
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макромережі, що є вхідними даними для біллінгової системи, як системи
розрахунку вартості сервісу.
37. Розроблено модель елементу мережі синхронізації, так як необхідність
забезпечення сигналами точного часу вкрай важлива, а саме: - для забезпечення
технологічності функціонування рівня сервісів інформаційних технологій; якість синхронізації впливає на ресурси мережі, оскільки напряму вказує на
кількість помилок; - для обліку мережевих ресурсів виконується синхронізація
всіх пристроїв на мережі.
Також необхідною вимогою до реалізації системи управління розподілом
мережевих ресурсів мультисервісної макромережі є синхронізація мережевих
вузлів від єдиного джерела.
38. Надано економічне обґрунтування запропонованої системи управління
розподілом ресурсів мультисервісної макромережі.
Для якісного надання послуг користувачам за мінімальною доступною
вартістю з одного боку, а також для ефективного ведення бізнесу оператору
сервісів з другого боку, знадобиться розрахунок оптимального розподілу
мережевих ресурсів (визначення мінімального обсягу мережевих ресурсів), які
необхідні для забезпечення заданих параметрів якості при наданні сервісу
користувачам.
39. Так як мультисервісна макромережа призначена для передачі різнорідної
інформації, то для якісного функціонування даної мережі необхідно мати
систему управління ресурсами. Саме тому, в даній дисертаційній роботі було
розроблено Методологію управління розподілом ресурсів мультисервісної
макромережі при наданні послуг користувачам й запропоновано систему
управління розподілом ресурсів.
40. Використання запропонованої системи дозволить оптимізувати за
вартістю та ефективністю використання смуги пропускання на 15%, завдяки
зменшенню ймовірності втрат при застосуванні операції рефреймування пакетів.
А використання розробленого алгоритму динамічної переконфігурації
мережі, що є модифікованим алгоритом Дейкстри, дозволить на 25% збільшити
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надійність та живучість мережі при виникненні аварійних ситуацій під час
надання послуг.
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МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙ

МЕТОДОЛОГIЯ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ РЕСУРСІВ
МУЛЬТИСЕРВІСНОЇ МАКРОМЕРЕЖІ ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ
КОРИСТУВАЧАМ
ДОДАТКИ
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної роботи
Державного університету телекомунікацій
доктор технічних наук, професор
Л.Н. БЕРКМАН
“_____” квітня 2017 року
АКТ
впровадження в навчальному процесі Державного університеті телекомунікацій
результатів досліджень отриманих в дисертаційної роботі за науковою
спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі здобувача
наукового ступеню доктора технічних наук Федорової Наталії Володимирівни на
тему “Методологія управління розподілом ресурсів мультисервісної
макромережі при наданні послуг користувачам ”
Комісія

в

складі:

Телекомунікаційних

технологій

Дружиніна В.А. та членів
Навчально-наукового

голови

комісії

доктора

–

завідувача

технічних

наук,

кафедри
професора

комісії – декана факультету телекомунікацій

інституту

телекомунікацій

та

інформатизації

кандидата технічних наук, доцента Коршун Н.В., завідувача кафедри
Телекомунікаційних систем Навчально-наукового інституту телекомунікацій
та інформатизації доктора технічних наук, доцента Заїки В.Ф. та завідувача
кафедри Енергоефективних технологій Навчально-наукового інституту
телекомунікацій та інформатизації доктора технічних наук, старшого
наукового співробітника Трембовецького М.П., в період з 1 по 21 квітня 2017
року провела роботу з встановлення фактичного використання в навчальному
процесі Державного університету телекомунікацій результатів дисертаційної
роботи Федорової Наталії Володимирівни.
На основі наданої дисертаційної роботи та наукових статей комісія
встановила, що в навчальному процесі можуть бути використані наступні
результати:
- удосконалений алгоритм транскодування й споживання процесорного
часу щодо використання мінімального обсягу ресурсів, необхідних для
функціонування конкретного сервісу;
- запропоновану методику проведення повного обліку процесорного часу,
нормативних значень за якістю послуги, що дозволяє отримати значення про
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завантаження ресурсів конкретним користувачем під час зайнятості його в
мережі;
- удосконалений алгоритм динамічного переконфігурування мережі, що
дозволяє визначити затрачений об’єм ресурсів, який використовується для
забезпечення заданої надійності;
- запропоновану методику розрахунку варіацій часу затримки пакетів в
мультисервісній макромережі при наданні послуг користувачам.
Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи реалізовано в
рамках виконання науково-дослідної роботи Телекомунікаційних систем
“Система управління телекомунікаційною мережею” (Реєстраційний номер
ДР № 0114U000757).
На основі наданих матеріалів комісія дійшла висновку, що отримані
наукові результати дисертаційної роботи та опубліковані в статтях наукові
результати Федорової Н.В. використовуються в навчальному процесі
Державного університету телекомунікацій при дипломному та курсовому
проектуванні, а також при викладанні навчальних дисциплін: «Сучасні та
перспективні системи мобільного зв'язку», «Методи та засоби радіоконтролю»,
«Синхронізація в інфокомунікаційних мережах», «Основи теорії систем і
системний аналіз», «Основи управління радіочастотним ресурсом», «Системний
аналіз в інфокомунікаціях».
Голова комісії:
доктор технічних наук, професор

В.А. Дружинін

Члени комісії:
кандидат технічних наук, доцент

Н.В. Коршун

доктор технічних наук, доцент

В.Ф. Заїка

доктор технічних наук, СНС

М.П. Трембовецький
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Державного
телекомунікацій

університету

В.Б. ТОЛУБКО
“_____” грудня 2016 року
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АКТ
впровадження результатів наукових досліджень
Федорової Наталії Володимирівни у наукову та науково-технічну діяльність
Державного університету телекомунікацій
Комісія в складі:
голови комісії – заступника директора Навчально-наукового центру
Державного університету телекомунікацій кандидата технічних наук,
професора Дробика О.В.;
членів комісії:
завідувача відділу організації проведення підготовки та атестації
аспірантів та докторантів Навчально-наукового центру Державного
університету телекомунікацій доктора технічних наук, старшого наукового
співробітника Гаврилка Є.В.;
завідувача кафедри Телекомунікаційних систем та мереж Навчальнонаукового інституту телекомунікацій та інформатизації доктора технічних
наук, доцента Заїки В.Ф.
в період з 5 по 8 грудня 2016 року розглянула надані матеріали та
встановила, що нові наукові положення, які розроблені особисто
Федоровою Н.В. в рамках дисертаційного дослідження на тему «Методологія
управління розподілом ресурсів мультисервісної макромережі при наданні
послуг користувачам» використані під час підготовки матеріалів науководослідної роботи, що виконувалася у Державному університеті телекомунікацій
за темою “Система управлiння телекомунiкацiйною мережею” (Реєстраційний №
0114U000757).
Голова комісії:
кандидат технічних наук, професор

О.В. Дробик

Члени комісії:
доктор технічних наук,
старший науковий співробітник

Є.В. Гаврилко

доктор технічних наук, доцент

В.Ф. Заїка
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Додаток Г
Тарифи операторів мобільного зв'язку
Київстар
Тариф Київстар Для Смартфонів
►Без плати за з'єднання.
►Дзвінки на інші напрямки 0,50 грн.
►500 Мб мобільного інтернету
►Регіональний тарифний план
►Відправка СМС по 0,50 грн

Тариф Київстар Всі Для Смартфонів +
►Без плати за з'єднання.
► Дзвінки на інші напрямки 0,50 грн.
►1500 Мб мобільного інтернету
►Абонентська плата 95 грн
►Відправка СМС по 0,50 грн

Тариф Київстар Для Дзвінків на всі
мережі
►Без плати за з'єднання.
►Без плати за з'єднання.
► Дзвінки на інші напрямки 0,50 грн. ► Дзвінки на інші напрямки 50 хвилин
►Доступ до мобільного інтернету
►Доступ до мобільного інтернету
►Регіональний тарифний план
►Регіональний тарифний план
►Відправка СМС по 0,50 грн
►Відправка СМС по 0,50 грн
Тариф Київстар Для Дзвінків

Тариф Вільна Мережа + Київстар
Тариф Київстар Комфортний 35
►Без плати за з'єднання.
►Без плати за з'єднання.
► Дзвінки на інші напрямки 0,35 грн.
►50 хвилин для дзвінків на інших
►10 Мб мобільного інтернету
операторів.
за 1 грн
►безлімітний мобільний інтернет
►Регіональний тарифний план
►безліміт всередині мережі
►50 СМС повідомлень по Україні в
►250 СМС повідомлень
день
Тариф Вільний Київстар всі мережі
Тариф Вільний Смартфон Київстар
►Без плати за з'єднання.
►Без плати за з'єднання.
► Дзвінки на інші напрямки 0,30 грн.
► Дзвінки на інші напрямки 0,35 грн.
►100 Мб мобільного інтернету за 0,50
► Дзвінки на київстар по 0 грн
грн
►Регіональний тарифний план
►Регіональний тарифний план
►50 СМС повідомлень за пільговою
►100 СМС повідомлень по Україні
ціною
в день
Тариф Вільний Київстар в інтернеті
►Без плати за з'єднання.
►Без плати за з'єднання.
► Дзвінки на інші напрямки 0,25 грн.
► Дзвінки на інші напрямки 0,25 грн.
►Мобільний інтернет за 0 грн
Тариф Вільний Київстар в мережі
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►10 Мб мобільного інтернету за 0,85 ►Регіональний тарифний план
грн.
►50 СМС повідомлень по Україні в день
►Регіональний тарифний план
Тариф Вільний Київстар 50
Тариф Вільний Київстар 35
►Без плати за з'єднання.
► Без плати за з'єднання.
► Дзвінки на інші напрямки 0,50 грн. ► Дзвінки на інші напрямки 0,35 грн.
►Пакети 200 хвилин для спілкування ►Пакети 200 хвилин для спілкування
всередині мережі.
всередині мережі.
►Регіональний тарифний план
►Регіональний тарифний план
Тариф Вільний Київстар
Тариф Вільний Київстар 35+
►Без плати за з'єднання.
►Без плати за з'єднання.
►Пакет смс повідомлень.
►Пакет смс повідомлень.
►Пакет 200 хвилин для спілкування ►Пакет 200 хвилин для спілкування
всередині мережі.
всередині мережі.
►Не регіональний тарифний план
►Регіональний тарифний план
Тариф Країна Київстар. Мій край
► Відсутня плата за з'єднання
► Без абонплати
► Оплата послуг відбувається
тільки при користуванні ними
► Невеликий пакет виділяються
хвилин на дзвінки в середині мережі

Тариф Київстар Класичний

Тариф Країна Київстар

Тариф Країна Київстар. великий край
► Відсутня плата за з'єднання
► Регіональний тариф
► Чи нараховується пакет смс
повідомлень для відправки всередині
мережі
► Невеликий пакет виділяються
хвилинна дзвінки в середині мережі

► Відсутня плата за з'єднання.
► Пакет смс повідомлень
для відправки всередині мережі
► Невеликий пакет хвилин
для спілкування всередині мережі
► Категорично забороняється
регіональний тарифний план

► Відсутня плата за з'єднання
► Категорично забороняється дорогі
дзвінки на інших операторів
► Невеликий пакет хвилин для
спілкування всередині мережі

МТС
Тариф МТС Смартфон 3G Одеський
Тариф МТС Смартфон 3G
► Дзвінки на номери МТС по 0 грн
► Дзвінки на номери МТС по 0 грн
► 100 СМС повідомлень за 1 грн
► 100 СМС повідомлень за 1 грн
► 0,35 хвилина на всіх операторів
► 1,5 хвилина на всіх операторів
► 4 Гб мобільного інтернету в місяць ► 4 Гб мобільного інтернету в місяць
Тариф МТС Смартфон 3G перший

Тариф МТС Смартфон ZERO
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► Дзвінки на номери МТС по 0 грн
► Мобільний інтернет за 0 грн в день
► 0,35 хвилина на всіх операторів
► 4 Гб мобільного інтернету в місяць

► Дзвінки на номери МТС по 0 грн
► Мобільний інтернет за 0 грн в день
► 0,35 хвилина на всіх операторів
► 0 грн мобільного інтернет

Тариф МТС Просто Супер Одеський

Тариф МТС Смартфон Контракт
► Дзвінки на номери МТС безліміт
► Дзвінки на номери МТС по 0 грн
► +1000 СМС і ММС повідомлень на
► Мобільний інтернет за 1 грн в день всіх операторів
► 100 хвилин на МТС
► 100 хвилин на всі мережі
► 100 Мб мобільного інтернету на добу ► Дзвінки в Росію за 1 грн за хвилину
розмови
Тариф МТС Просто Супер 0,25

Тариф МТС Просто Супер Український
► Дзвінки на номери МТС по 0 грн
► Дзвінки на номери МТС по 0 грн
► Дзвінки на інших операторів по 0,25
► Мобільний інтернет за 0 грн в день
грн
► 100 хвилин на МТС
► 100 хвилин на МТС
► 50 Мб мобільного інтернету на добу
► 50 Мб мобільного інтернету на добу
Тариф МТС Просто Супер
► Дзвінки на номери МТС по 0 грн
► Мобільний інтернет за 0 грн в день
► 50 хвилин на МТС
► 50 Мб мобільного інтернету на добу

Тариф МТС Просто Супер 0,35
► Дзвінки на номери МТС по 0 грн
► Мобільний інтернет за 0 грн в день
► 100 хвилин на МТС
► 50 Мб мобільного інтернету

Тариф МТС Смартфон

Тариф МТС Смартфон 0-50
► Дзвінки на номери МТС по 0 грн за
хвилину
►Мобільний інтернет по 0 грн за Мб
► Пакет СМС повідомлень по Україні
► Пакет ММС повідомлень по Україні

► Дзвінки на номери МТС по 0 грн
► Мобільний інтернет за 0 грн в день
► 50 СМС повідомлень в день
► 50 ММС повідомлень в день
Тариф Супер МТС 3D Нуль
► Відсутня плата за з'єднання
► Без абонплати
► Оплата послуг відбувається тільки
при користуванні ними
► Невеликий пакет виділяються
хвилин на дзвінки в середині мережі

Тариф Супер МТС 3D Нуль 25

Тариф Супер МТС 3D Нуль 0-35
► Відсутня плата за з'єднання

Тариф Супер МТС 3D Нуль Дніпро
► Відсутня плата за з'єднання

► Відсутня плата за з'єднання
► Категорично забороняється дорогі
дзвінки на інших операторів
► Невеликий пакет хвилин для
спілкування всередині мережі
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► Категорично забороняється дорогі
дзвінки на інших операторів
► Невеликий пакет хвилин для
спілкування всередині мережі
► Оплата тільки за використання

► Без абонплати
► Дешеві дзвінки на інших операторів
► Невеликий пакет виділяються
хвилин на дзвінки в середині мережі

Тариф Супер МТС 3D Нуль
Український

Тариф Супер МТС 3D Нуль 25+

► Відсутня плата за з'єднання
► Відсутня плата за з'єднання
► Категорично забороняється дорогі
► Без абонплати
дзвінки на інших операторів
► Дешеві дзвінки на інших операторів ► Невеликий пакет хвилин для
► Пакет безкоштовного трафіку
спілкування всередині мережі
мобільного інтернету
► Оплата тільки за використання
► Пакет мобільного інтернету
Тариф МТС Max Energy

Тариф Супер МТС Команда 2011
► Відсутня плати за з'єднання
► Без абонплати
► Дешеві дзвінки на 2 номери моєї
сім'ї
► Без доступу в інтернет і з
обмеженими послугами
► Можливість здійснювати дзвінки
без грошей на рахунку

► Відсутня плата за з'єднання
► Без абонплати
► Пакет безкоштовних хвилин для
дзвінків всередині мережі
► Пакет безкоштовного трафіку
мобільного інтернету
Тариф МТС Простий з послугою
"Прибутковий"

Тариф МТС Турист

► Відсутня плата за з'єднання
► Без абонплати
► Оплата за тарифом
► Доплата за вхідні дзвінки

► Дешеві дзвінки в Росію
► Без абонплати
► Оплата за тарифом.
► Дешеві дзвінки в Білорусь і
Молдову
► Дешеві СМС повідомлення на
номери МТС Росії
Лайф

Тариф Лайф Все Включено 29
► Безліміт усередині мережі
► Пакет СМС і ММС повідомлень
►Безкоштовний мобільний інтернет
► Абонентська плата від 29 грн один
раз в 30 днів

Тариф Лайф Все Включено +
► Безліміт усередині мережі
► +1000 СМС і ММС повідомлень
►Безкоштовний мобільний інтернет
► Абонентська плата від 99 грн один
раз в 30 днів
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Тариф Лайф Знову Дешевше
► Відсутня плата за з'єднання
► Внутрішньомережеві дзвінки не
тарифікуються
►Дешеві дзвінки на номери інших
операторів
► Додаткова можливість для
підключення послуг Лайфа

Тариф Лайф Божевільний День

Тариф Лайф Турист 2013
► Дзвінки в Росію за низькою ціною
► Дешевий мобільний інтернет
► Внутрішньомережеві дзвінки не
тарифікуються
► Тариф розроблений для туристів

Тариф Супер Лайф 20
► Контрактне підключення
► Дзвінки на Лайф не оплачуються
► Безкоштовні смс повідомлення на
Лайф
► Плата за з'єднання відсутня

Тариф Міжнародний Лайф

Тариф Вільний Лайф Максимум Без
поповнень

► Дзвінки за кордон за низькою ціною
► Дзвінки на Лайф по 0 грн
► Низька вартість дзвінків на міські
інших країн
► Тариф розроблений для дзвінків за
кордон

► Дзвінки всередині мережі по 0 грн
► Мобільний інтернет по 0,01 грн
►100 безкоштовних повідомлень
► Регіональний тарифний план

Тариф Лайф Просто Дешевше
Класичний

Тариф Лайф Все Включено

► Дзвінки за кордон за низькою ціною
► Дзвінки на Лайф по 0 грн
► Низька вартість дзвінків на міські
Росії
► Регіональний тарифний план

► 300 хвилин для дзвінків на інших
операторів
► Дзвінки на Лайф по 0 грн
►1000 СМС повідомлень для
відправки по Україні
► Безлімітний мобільний інтернет

Тариф Комунікатор Лайф

► Відсутня плата за з'єднання
► Дзвінки всередині мережі не
тарифікуються
► Велика кількість безкоштовних
СМС
►Дешевий мобільний інтернет

Тариф Лайф Онлайн
► Дзвінки на Лайф по 0,50грн
► Дзвінки на Лайф по 0 грн
► Мобільний інтернет по 0,01 грн
► За 5 безкоштовних СМС в день
понад трафіку
► 30 Мб мобільного інтернету в день
► 100 Мб мобільного інтернету в
► 5 безкоштовних ММС повідомлень в
день
день
► Мобільний інтернет в Роумінгу за
приємними цінами
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Тариф business life) 15
► Дзвінки на Лайф по 0 грн
►Абонентська плата 15 грн в місяць
► Відправка СМС повідомлення по
Україні 0,39 грн
► Без плати за з'єднання

Тариф business life) 35
► Дзвінки на Лайф по 0 грн
► 100 хвилин для дзвінків на інших
операторів
►Абонентська плата 35 грн в місяць
► Без плати за з'єднання

Тариф business life) 39
► Дзвінки на Лайф по 0 грн
► Абонентська плата 39 грн в місяць
►50 хвилин для дзвінків на інших
операторів в тому числі і міські
► 50 Мб і 50 СМС нараховуються
щодня

Тариф business life) 59
► Дзвінки на Лайф по 0 грн
► Абонентська плата 59 грн в місяць
► 150 хвилин для дзвінків на інших
операторів в тому числі і міські
► 100 Мб і 50 СМС нараховуються
щодня

Діджус
Тариф Діджус Стайл
► Відсутня плата за з'єднання
► Дзвінки на Київстар, Білайн і
Діджус по 0 грн.
► Нетарифіковані СМС повідомлення
на номери Діджус
► Невеликий пакет Мобільного
Інтернету

Тариф Діджус Велика Мережа

Тариф Діджус Стайл. великий Регіон
► Відсутня плата за з'єднання.
► Дзвінки на Київстар, Білайн і
Діджус по 0 грн.
► Нетарифіковані СМС повідомлення
на номери Діджус
► Невеликий пакет Мобільного
Інтернету

Тариф Діджус Стайл. Мій регіон
► Відсутня плата за з'єднання
► Дзвінки на Київстар, Білайн і
Діджус по 0 грн.
► Нетарифіковані СМС повідомлення
на номери Діджус
► Невеликий пакет Мобільного
Інтернету

► Відсутня плата за з'єднання.
► Дзвінки на Київстар, Білайн і
Діджус по 0 грн ..
► Нетарифіковані СМС повідомлення
на номери Діджус

Vodafone
Тариф Vodafone Red S
► Дзвінки на номери МТС по 0 грн
► 30 СМС повідомлень
► 30 хвилин на всіх операторів
► 500 Мб мобільного інтернету в
місяць

Тариф Vodafone Red M
► Дзвінки на номери МТС по 0 грн
► 50 СМС повідомлень
► 50 хвилин на всіх операторів
► 2 Гб мобільного інтернету в місяць
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Додаток Д
ПРИНЦИП СИНХРОНІЗАЦІЇ В СЦІ ТА ETHERNET
ТЕХНОЛОГІЯХ
Технологія СЦІ
принцип побудови

(SDH

цифрових

-

Synchronous

систем

передачі,

Digital
що

Hierarchy)

—

використовують

мультиплексування цифрових потоків, але зі значно більшою базовою
швидкістю

передачі

і

синхронізацією

усього

каналоутворюючого

і

передавального устаткування від загального генератора, у порівнянні з ПЦІ. За
базовий рівень передачі прийнята швидкість 155,52 Мбіт/с чи синхронний
транспортний модуль STM-1, що відповідає четвертій сходинки ієрархії ПЦІ —
ІКМ-1920. Уся корисна і службова інформація упаковується і передається в
транспортному модулі STM. Усі сигнали в складі STM-модуля синхронізовані
головною тактовою частотою. Сигнал STM-1 може переносити декілька нижчих
за швидкостями корисних сигналів, що дозволяє застосовувати потоки ПЦІ у
транспортних модулях STM.
Згідно визначення міжнародної організації швидкості передачі рівні:
- 155,520 Мбіт/с - STM-1
- 622,080 Мбіт/с - STM-4
- 2,488 Гбіт/с - STM-16
- 9,953 Гбіт/з - STM-64.
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Рис. Д.1 Представлення стандартного циклу
У всьому світі уявлення стандартного циклу СЦІ: МАТРИЦЯ з 9 рядків (рис.
Д.2).

Рис. Д.2 Матриця СЦІ

Рис. Д.3 Структура циклу СЦІ
Кожен цикл передається за 125 мкс.
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Рис. Д.4 Структура циклу СЦІ
Всі цикли СЦІ мають однакову структуру:

Рис. Д.5 Транспортний заголовок SOH

Рис. Д.6 Транспортний заголовок RSOH
• A1 і A2: слово циклової синхронізації
• B1: Контроль помилок регенераторної секції
• J0: ідентифікатор STM1 (слово з 16 байтів)
• E1: службовий канал (канал передачі 64 кбіт/с)
• F1: канал користувача. Може використовуватися для експлуатації мережі
• D1-D3: канал передачі даних зі швидкістю 192 кбіт/с
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Рис. Д.7 Транспортний заголовок MSOH
• B2: Контроль помилок мультиплексного секції
• K1 і K2: Сигналізація автоматичного перемикання на резерв
• D4-D12: Канал передачі даних зі швидкістю 576 кбіт/с
• S1: байти стану синхронізації
• M1: Двійковий код для кількості блоків з помилками.

Рис. Д.8 Транспортний заголовок: Покажчик AU4
Секрет роботи СЦІ - покажчик завантаження. Компонентні потоки, що
надходять на вхід мультиплексора, можуть бути створені з використанням різних
тактових сигналів (з різною частотою). Немає необхідності вирівнювати їх один
з одним або з тактовим сигналом мультиплексора. При вирішенні цієї проблеми
не забувайте що це синхронна мережа, і що мультиплексор знаходить початок
циклу для кожного компонентного потоку.
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Синхронізація в системах зв'язку. Синхронізація — визначальна вимога
для функціонування систем зв'язку. Ці системи базуються на TDM-технологіях
(T1/E1 і SONET/СЦІ), які найкращим чином підходять для передачі трафіка з
постійною швидкістю, наприклад, оцифрованих голосу і відео. TDM-технології
дозволяють отримати невелику затримку передачі при малих відхиленнях від
цього значення — два основних параметри, що забезпечують необхідну якість
сигналу.
Мала затримка передачі сигналу досягається тільки за умови мінімальної
буферизації даних в кожному вузлі. Це означає, що всі вузли в TDM-мережі
повинні бути жорстко синхронізовані з задаючим генератором, щоб запобігти
втраті даних. Якщо у якогось вузла дещо інша частота навіть протягом
невеликого часу, його буфер або переповниться, або спустошиться, і вибірки
даних загубляться чи повторяться для підтримки постійної швидкості передачі.
Синхронізація мережі в системах зв'язку базується на ієрархії, в якій сама верхня
позиція відведена опорного генератору з найвищою точністю (рис. Д.9).

Рис. Д.9 Синхронна цифрова ієрархія мережі SDH/SONET
Ієрархічну верхівку займає первинний пристрій синхронізації (ППС) з точністю
10-11, означає, що на кожні 1011 імпульсів синхросигналу припадає на один
імпульс більше або менше в порівнянні з ідеальним синхросигналом. Наступний
рівень ієрархії відведено блоку синхронізації вторинний пристрій синхронізації
(ВПС). ВПС має функцію перемикання генератора в режим утримання, яка
дозволяє цьому блоку генерувати синхросигнал з більш високою точністю, ніж
його власна точність в автономному режимі протягом короткого часу після
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втрати синхронізації з генератором ППС. Блок ВПС зазвичай реалізується
спільно з цифровою системою фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ),
керованої за допомогою рубідієвих годин. Третій рівень ієрархії займає блок
внутрішніх годин - пристрій синхронізації обладнання СЦІ (ПС-СЦІ). ПС-СЦІ
також забезпечений функцією перемикання генератора в режим утримання, але
її параметри і характеристики автономного режиму гірші необхідних для ВПС.
ПС-СЦІ, як правило, має цифрову систему ФАПЧ, яка управляється
термостатированним кварцевим генератором.
У всіх рівнів ієрархії, починаючи з другого і нижче точність синхронізації
дорівнює точності блоку ППС, до тих пір поки зв'язок з ним не перерветься. З
міркувань надійності навряд чи можна очікувати, що глобальні мережі зв'язку
будуть

синхронізуватися

тільки

з

блоком

ППС.

На

практиці

вони

використовують структуру поділу каналів за часом поряд з незалежно
працюючими блоками ППС. У кожного постачальника послуг зв'язку є власний
блок ППС, і це означає, що глобальна мережа зв'язку складається з
синхронізованих ділянок, з'єднаних за допомогою плезіохронных (майже
синхронних) ланок. Якщо блоки ППС і ВПС зазвичай реалізуються як автономні
елементи, призначені тільки для синхронізації (не для передачі даних), то
SEC/SMC є виключно частиною мережі, як наприклад мультиплексор
вводу/виводу.
Технологія

Ethernet -

найпопулярніший протокол кабельних

комп'ютерних мереж, що працює на фізичному та канальному рівні мережевої
моделі OSI. Станом на 2016 рік близько 85 % усіх комп'ютерів у світі були
підключені до комп'ютерних мереж по протоколу Ethernet. За строго технічним
визначенням Ethernet — сімейство протоколів стандарту IEEE 802.3. Ethernet
тісно пов'язаний з моделлю TCP/IP, оскільки у переважній більшості випадків
служить для передачі IP-пакетів. Ethernet було спроектовано згідно з
технологією CSMA/CD (множинний доступ з контролем несучої та виявленням
колізій). Хоча з широким застосуванням мережевих комутаторів та засобу
передачі повний

дуплекс проблема

виникнення колізій

в

мережах
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Ethernet майже не зустрічається. Ethernet-мережі працюють на швидкостях
10Мбіт/с, Fast Ethernet — на швидкостях 100Мбіт/с, Gigabit Ethernet — на
швидкостях 1000Мбіт/с, 10 Gigabit Ethernet — на швидкостях 10Гбіт/с. В кінці
листопада 2006 року було прийняте рішення про початок розробок наступної
версії стандарту з досягненням швидкості 100Гбіт/с (100 Gigabit Ethernet).
Формат кадру

Рис. Д.10 Найпоширеніший формат кадру Ethernet II
Існує декілька форматів Ethernet-кадру:
1. Первинний Version I (більше не застосовується).
2. Ethernet Version 2 або Ethernet-кадр II, ще званий DIX (абревіатура перших
букв фірм-розробників DEC, Intel, Xerox) — найпоширена і використовується до
сьогодні. Часто використовується безпосередньо протоколом інтернет.
3. Novell — внутрішня модифікація IEEE 802.3 без LLC (Logical link control).
4. Кадр IEEE 802.2 LLC.
5. IEEE 802.2 LLC/SNAP.
Деякі мережеві карти Ethernet, що випускались компанією Hewlett-Packard,
використовували

при

роботі

кадр

формату

802.12,

відповідно

тег IEEE

802.1Q для

IEEE

стандарту 100VG-AnyLAN.
Як

доповнення

Ethernet-кадр

може

містити

ідентифікації VLAN, до якої він адресований, і IEEE 802.1p для вказання
пріоритету.
Різні типи кадру мають різний формат і значення MTU.
Кадр починається з преамбули яка має розмір 8 байт (64 біт) і складається з
послідовності «10», повтореної 31 раз, та «11» у кінці. Далі йде адреса
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отримувача і адреса відправника які займають по 6 байт кожна. Якщо адреса
отримувача починається з 1, то це групова передача (multicast) (всі в групі). Якщо
адреса отримувача складається з самих одиниць (FF:FF:FF:FF:FF:FF) — це
широкомовна передача (broadcast).
Для

групової

передачі

треба

налаштовувати

групи,

тому

вона

використовується рідко. Детальніше — в статті MAC-адреса. Наступне поле —
тип, або довжина, залежно від того, до якого стандарту належить кадр. З
історичних причин, якщо значення в полі менше за 0x600 = 1536, то це довжина,
а якщо більше — тип, який визначає, якому протоколу мережевого рівня
передати кадр, якщо з Ethernet працює кілька мережевих протоколів.
0x800 — IPv4. Якщо тип не вказано, то що робити з кадром визначає
протокол Logical link control, це ще 8 байт заголовків. Далі йде поле даних,
менше за 1500 байт, але більше за 46 байт. Якщо даних менше за 46 байт, після
них додається наповнювач (pad) потрібного розміру. Це потрібно щоб кадр
можна було відрізнити від сміття в каналі, яке з'являється коли передача
припиняється при виявленні колізії, і щоб кадр був достатньо довгим аби не
передатись повністю до того як колізія виявиться. Останнє поле — контрольна
сума. Це 32-х бітний CRC. При виявленні помилки кадр видаляється (рис. Д.11).
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Рис. Д.11 Відмінність Ethernet II та IEEE 802.3
Приклад IEEE802.3/IEEE802.2 в Ethereal

Приклад кадру Ethernet v.2 в Ethereal:

Традиційна

Ethernet-мережа

спочатку

призначалась

для

передачі

асинхронного трафіку даних, тобто вимоги до проходження сигналу
синхронізації від джерела до приймача не висувалися. Насправді, стара 10Мбіт/с (10Base-T), Ethernet-мережа була не в змозі передавати цей сигнал по
інтерфейсу фізичного рівня, т. к. використовувався в ній передавач 10Base-T
припиняв передачу сигналу в інтервалах незайнятості. Передавач 10Base-T
кожні 16 мс відправляв одиничний імпульс, увідомлявших приймальну сторону
про свою присутність. Зрозуміло, таких рідкісних імпульсів недостатньо для
встановлення синхронізації після збою на приймачі. Інтервали незайнятості в
більш швидких різновиди Ethernet-мереж (100 Мбіт/с, 1 і 10 Гбіт/с) постійно
реєструються при появі фронту імпульсу, що дозволяє безперервно і з високою
якістю відновлювати тактову синхронізацію на приймачі. Ці різновиди є
хорошими кандидатами для реалізації синхронізованою Ethernet-мережі.
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В Gigabit Ethernet з мідним проводом використовується лінійне кодування
поряд з передачею по всім чотирьом парам кабелю CAT-5 для компенсації
обмеженою ширини смуги витої пари цього кабелю. Передача здійснюється
одночасно в обидва кінця, як це відбувається в мережах ISDN, xDSL, де для
придушення

застосовуються

алгоритми

цифрової

обробки

сигналу.

Придушення значно спрощується в тому випадку, якщо частота, з якою
передаються дані, однакова в обох напрямках. Це досягається в концепції
ведучий/ведений мережі Gigabit Ethernet. Ведучий блок відправляє синхросигнал
від незалежного кварцового генератора, а ведений блок відновлює опорний
тактовий сигнал з отриманих даних і використовує його для передачі власних
даних. Ведучий і ведений блоки визначаються автопереговорному процесі.
Ведучому блоку, як правило, призначається рідко використовується випадкове
значення, але воно встановлюється і вручну.
З рис. Д.11 видно, що синхронізація дійсно здійснюється в Ethernet на
кожному мережевому сегменті між двома сусідніми вузлами, але вона не
поширюється від сегмента до сегмента. Таким чином, вузол приймає тактовий
сигнал, відновлює його, а потім пересилає передає всім вузлам (рис. Д.12).

Рис. Д.12 Синхронізація на фізичному
рівні в традиційній Ethernet-мережі
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Рис. Д.13 Синхронізація на фізичному рівні в Ethernet
Відновлений сигнал потребує очищення з допомогою ФАПЧ, що дозволяє
усунути джиттер з ланцюга відновлення тактового сигналу до того, як він
надійде на передавальний пристрій. Крім того, необхідно вручну налаштувати
порти в тракті передачі сигналу синхронізації, що робиться для чергування
функцій ведучого і веденого блоків (тільки для мережі 1000Base-T). У разі
оптоволоконної мережі Gigabit Ethernet (1000Base-X) або 10 Gigabit Ethernet
(10GBASE) така необхідність відсутня, оскільки один волоконний тракт
використовується для передачі, інша — для прийому (по одному оптоволокну
сигнал передається лише в одному напрямку) і, отже, функції провідного і
веденого вузлів не потрібні. Будь-пристрій фізичного рівня мереж Gigabit
Ethernet або 10 Gigabit Ethernet має підтримувати синхронізовану Ethernetмережу, забезпечуючи відновлений синхросигнал на одному із своїх виходів.
Відновлений синхросигнал очищається за допомогою системи ФАПЧ і
передається на вхід 25-МГц кварцового генератора фізичного пристрою. Кілька
нових фізичних пристроїв Ethernet-мережі забезпечують спеціальний висновок
для вхідного тактового сигналу. Перевагою цього методу є те, що частота
вхідного сигналу може бути вище 25 МГц — чим вище частота синхронізації,
тим, як правило, менше джиттер. Крім того, даний метод дозволяє уникнути
будь-яких потенційних проблем, пов'язаних з циклом синхронізації фізичного
пристрою.
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Додаток Е
Графи розмічених станів для двох режимів роботи кодека, що
характеризують переходи кодека з одного стану в інший
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Рис. Е.1 Графи розмічених станів для повношвидкісного режиму
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Рис. Е.2 Графи розмічених станів для напівшвидкісного режиму
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Додаток Є
Класифікація та маркування трафіку згідно стандарту IEEE 802.1P
Таблиця Є.1
Пріоритет користувача
7

Пріоритет точки коду
(PCP)
111

Тип трафіку

6

110

5

101

4

100

3

011

0

000

голос ( інтерактивний
голос), менше ніж 10 мс
затримки та джиттеру
відео (інтерактивні
мультимедіа) менш ніж
100 мс затримки та
джиттеру)
контрольоване
навантаження (потокове
мультимедіа)
відмінна робота
(важливо для бізнесу)
кращі зусилля

2

010

стандартний (запасний)

1

001

фон

управління мережею
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Додаток Ж
Класифікація пакетів
Класифікація пакетів ( packet classification ) представляє собою засіб, який
дозволяє віднести пакет до того чи іншого класу трафіку в залежності від
значенні одного чи кількох полів пакету. Функція розпізнання може бути як дуже
простою, так і досить складною.
Різні способи класифікації пакетів:
- функція розпізнання IP-потоку залежить від п’яти параметрів: адреса
джерела IP-пакету, адреса призначення IP-пакету, поля протоколу IP, порти
джерела та порт призначення;
- функція розпізнання залежить від значення поля IP- пріоритету чи поля
коду диференційованої послуги;
- функція розпізнання залежить від інших параметрів заголовку пакету
TCP/ IP, таких як довжина пакету;
- функція розпізнавання залежить від MAC- адреси джерела і MAC- адреси
призначення пакету;
- функція розпізнавання залежить від номерів портів додатків, що
використовуються, адрес URL (Universal Resource Locator – універсальний
вказівник інформаційного ресурсу).
Щоб задати критерій збігу пакетів на основі різних параметрів потоку,
можна використати списки доступу. Крім того, списки доступу можуть бути
використані і для ідентифікації пакетів на основі значення поля IP- пріоритету
чи поля DSCP. Розпізнавання додатків на основі мережевих параметрів дозволяє
маршрутизаторам ідентифікувати трафік окремих додатків, дозволяючи таким
чином проводити класифікацію пакетів на основі генерування їх програмними
засобами.
Класифікація пакетів може бути заснована також і на внутрішніх
параметрах маршрутизатора. Прикладом схожої класифікації є ідентифікація
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пакетів на основі значення поля QoS (Quality of Service), що відноситься до
внутрішнього по відношенню до маршрутизатора структурі даних пакета.
Перераховані вище механізми класифікації пакетів підтримуються всіма
функціями

якості

обслуговування

як

частина

модульного

називають

також

інтерфейсу

командного рядка QoS.
Класифікацію

пакетів

часто

маркуванням

(packet marking) чи розмальовкою пакетів (packet coloring). Всі пакети, які
належать певному класу трафіка «забарвлюються» у відповідний колір.

Додаток З

401

Додавання мітки до пакету в мережі MPLS

Віртуальні приватні мережі VPN-MPLS

402

Traffic Engineering - формування тунелів в мережі MPLS

Прокладання першого
маршруту

Прокладання другого
маршруту

Обрив каналу мережі,
перемаршрутизація

Dijkstra(G, w, s):
Initialize-single-source(G,s);
S = empty set;
Q = V[G];
For each path S {
i=0, i<2) do {
While Q is not empty {
u = Extract-Min(Q);
S = S union {u};
for each vertex v in Adj[u] {
relax(u, v, w);
memorize(S);
Delete P(umax);
i=i+1}
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Периферійний маршрутизатор, який включає сервіси VPN, Traffic Engineering та Load Balancing
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Додаток І
Передача інформації реального часу

Рис. І.1 Затримка при передаванні пакету в IP- мережі

а)

б)

Рис. І.2 Типи кодеків мови та гістограми джитеру пакетів
Таблиця І.1 Порівняння TCP та UDP
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Передача трафіку через IP-мережу
Полісінг

Шейпінг

Схема процесу передавання медіатрафіку

Еталонна архітектура QoS для CRS

407

Аналіз потоку пакетів

Схема змодельованої мережі

маршрутизатор

Структура буферу маршрутизатора
ПК-сервер

ПК-клієнт

Графік залежності величини джитера від часу

Збір статистики за допомогою клієнта Wireshark

4

докум.

Подп.

Дат
а

Збір статистики за допомогою клієнта Wireshark

408

Параметри та характеристики пакетів

Дат
а

Утв.
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Додаток К
Програмно-конфігуровані мережі. Концепція та архітектура SDN
Програмно-конфігурована мережа – мережа передачі даних, в якій рівень
управління мережею відділений від засобів передачі інформації.

Рис. К.1. Ідеалізований контролер / фреймворк
Основні концепти SDN – це можливість програмування, відділення рівню
контролю, рівня даних та управління тимчасового стану мережі.
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Рис. К.2 Архітектура SDN з розподілом на три рівні
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Віртуалізація мережевих функцій NFV
Суть NFV – полягає в тому, щоб реалізувати функції управління мережами
та наданні послуг користувачам – програмним шляхом.

Рис. К.3 Архітектура NFV для оператора сервісів
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Управління життєвим циклом мережевих послуг

Рис. К.4 Приклад процесу запиту, встановлення та надання послуги
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15. Федорова Н.В. Четырехуровневая система управления мультисервисной
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р. - С.25 -29.
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48-52.
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мультисервиной макросетью // Сучасний захист інформації. – 2017. – №1. – С. 5–
9.
20. Федорова Н.В. Центр обработки данных на базе решения SDN //
Сучасний захист інформації. – 2017. – №2. – С. 6–10.

415
Апробація результатів дисертації
Основні положення і результати дисертації, практичні висновки і
рекомендації, які одержані в ході роботи, апробовані та оприлюднені в ході: 22ої

міжнародної

конференції

"СВЧ-техника

и

телекоммуникационные

технологии”, Партеніт, Україна 2012; VІІІ міжнародної науково-технічної
конференції

"Сучасні

інформаційно-комунікаційні

технології»

/

СОМINFО'2012”, Київ, Україна, 2012; ІХ наукової конференції «Сучасні
тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті», Київ, Україна, 2012;
23-ої міжнародної конференції "СВЧ-техника и

телекоммуникационные

технологии", Форос, Україна 2013; ІV міжнародної науково-технічної
конференції «Проблеми інформатизації» Київ, Україна, 2015; міжнародної
науково-технічна конференції “Сучасні інформаційно-комунікаційні технології”
Київ, Україна, 2015; регіонального семінару МСЕ для стран СНД та Грузії
“Тенденции развития конвергентных сетей: потс-NGN, 4G и 5G”, Київ, Україна,
2016; регіональної конференції МСЕ “Перспективы предоставления услуг на
основе сетей пост-NGN, 4G и 5G. Организационные и технические решения по
их построению и защите”, Київ, Україна, 2017, а також на семінарах та
розширеному засіданні кафедри телекомунікаційних технологій Державного
університету телекомунікацій.
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