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3. Суть розробки, основні результати.   

(укр.)  

Основними науковими результами є технологія побудови динамічних реєстрів 

електронних інформаційних ресурсів та засобів їх ефективної обробки у датацентрах 

гетерогенної структури, яка дозволяє забезпечити повнофункціональну роботу системи 

керування інформаційними ресурсами та процесом їх обробки, за рахунок розроблених 

уніфікованих засобів супроводження, ефективної організації обчислювальних процесів 

обробки у гетерогенному середовищі, дозволяє забезпечити безперебійне, захищене та 

контрольоване функціонування інформаційної системи підприємства. Методики та 

методичні рекомендації щодо впровадження технології побудови динамічних реєстрів 

електронних інформаційних ресурсів та засобів їх ефективної обробки у датацентрах 

гетерогенної структури, які включають: 

 метод визначення місця розміщення та обсягів зарезервованих обчислювальних 

ресурсів для віртуальних функцій, що дозволяє зменшити обсяг використаних ресурсів, 

здійснюючи розрахунок топології та обсягу ресурсів одночасно; 

 методологію керування  процесом обслуговування гібридних телекомунікаційних 

сервісів, яка дозволяє гнучко керувати потоками сервісів та необхідними для цього 

обчислювальними ресурсами, зі гарантованим рівнем QoE; 

 принцип керування телекомунікаційною системою, який  зменшує обсяги 

службового трафіку, який циркулює телекомунікаційною мережею; 

 математична модель визначення максимально допустимого обсягу навантаження з 

гарантуванням рівня QoS для вузла обслуговування у гетерогенному телекомунікаційному 

середовищі; 

 метод керування інфраструктурою віртуалізації ресурсів обслуговування 

електронних інформаційних ресурсів, яка дозволяє забезпечити гнучке керування 

інформаційно-телекомунікаційною системою; 

 метод побудови динамічних реєстрів електронних інформаційних ресурсів, який 

базується на онтологічній моделі даних та дозволяє комплексно оцінити вимоги до 

обслуговування інформаційних ресурсів, зв’язки між ними, тощо; 

 принцип обслуговування потоків запитів до РЕІР та резервування ресурсів у 

гетерогенному телекомунікаційному середовищі, які дозволяють керувати процесом 

перерозподілу навантаження між підсистемами та динамічно формувати інфраструктуру 

мережі обслуговування у гетерогенному телекомунікаційному середовищі. 

 (рос.) 

Основными научными результатами является технология построения динамических 

реестров электронных информационных ресурсов и средств их эффективной обработки в 

датацентрах гетерогенной структуры, которая позволяет обеспечить 

полнофункциональную работу системы управления информационными ресурсами и 

процессом их обработки, за счет разработанных унифицированных средств 

сопровождения, эффективной организации вычислительных процессов обработки в 

гетерогенной среде позволяет обеспечить бесперебойное, защищенное и контролируемое 

функционирование информационной системы предприятия. Методики и методические 



рекомендации по внедрению технологии построения динамических реестров электронных 

информационных ресурсов и средств их эффективной обработки в датацентрах 

гетерогенной структуры, включают: 

 метод определения места размещения и объемов зарезервированных вычислительных 

ресурсов для виртуальных функций, позволяет уменьшить объем использованных 

ресурсов, осуществляя расчет топологии и объема ресурсов одновременно; 

 методологию управления процессом обслуживания гибридных 

телекоммуникационных сервисов, которая позволяет гибко управлять потоками сервисов 

и необходимыми для этого вычислительными ресурсами, с гарантированным уровнем 

QoE; 

 принцип управления телекоммуникационной системой, который уменьшает объемы 

служебного трафика, который циркулирует по телекоммуникационной сети; 

 математическая модель определения максимально допустимого объема нагрузки на 

узел обслуживания с обеспечением уровня QoS для узла обслуживания в гетерогенной 

телекоммуникационной среде; 

 метод управления инфраструктурой виртуализации ресурсов обслуживания 

электронных информационных ресурсов, которая позволяет обеспечить гибкое 

управление информационно-телекоммуникационной средой; 

 метод построения динамических реестров электронных информационных ресурсов, 

основанный на онтологической модели данных, который позволяет комплексно оценить 

требования к обслуживанию информационных ресурсов, связи между ними и другие 

параметры; 

 принцип обслуживания потоков запросов к РЕИР и резервирования ресурсов в 

гетерогенной телекоммуникационной среде, которые позволяют управлять процессом 

перераспределения нагрузки между подсистемами и динамично формировать 

инфраструктуру сети обслуживания в гетерогенной телекоммуникационной среде.  

(англ.) 

The main scientific results are the electronic information resources dynamic list technology and  

their effective processing means in data centers with a heterogeneous structure, which allows to 

ensure the full-function operation of the information resource management system and  their 

processing. Due to the developed unified support tools, the effective computing processes 

organization in a heterogeneous environment allows to ensure uninterrupted, secure and 

controlled operation of the enterprise information system. Methods and guidelines for the 

implementation of technology for constructing dynamic registers of electronic information 

resources and their effective processing means in data centers of a heterogeneous structure 

include: 

 method of determining the location and volumes of reserved computing resources for virtual 

functions, allows you to reduce the amount of resources used by calculating the topology and the 

amount of resources at the same time; 

 methodology for managing the process of servicing hybrid telecommunication services, 

which allows flexible control of service flows and the necessary computing resources, with a 

guaranteed QoE level; 

  principle of telecommunications system management, which reduces the volume of service 

traffic that circulates through the telecommunications network; 

 mathematical model for determining the maximum allowable load on a service node with 

ensuring the QoS level for a service node in a heterogeneous telecommunication environment; 

 method for managing the infrastructure of virtualization of resources for servicing electronic 

information resources, which allows for flexible management of the information and 

telecommunications environment; 

 method for constructing dynamic registers of electronic information resources based on an 

ontological data model, which makes it possible to comprehensively assess the requirements for 

servicing information resources, the relationship between them and other parameters; 



 principle of servicing flows of requests to electronic information resources list and 

reservation of resources in a heterogeneous telecommunications environment, which allow you 

to manage the process of redistribution of the load between subsystems and dynamically form 

the infrastructure of the service network in a heterogeneous telecommunications environment. 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 

Результати відповідають світовому рівню, а підходи до побудови динамічних 

реєстрів електронних інформаційних ресурсів та засобів їх ефективної обробки у 

датацентрах гетерогенної структури не мають аналогів у світовій практиці. 

6.  Економічна привабливість для просування на ринок 
Застосування розроблених технологій та методів дозволяє значно знизити 

собівартість та підвищити якість обслуговування абонентів за рахунок: 

- зниження (на 60 %) споживання електричної енергії; 

- зменшення долі втрачених заявок у 5 раз; 

- динамічної зміни кількості споживаних ресурсів відповідно до поточної потреби, 

що дозволяє економити ресурси до 3 раз. 

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, 

організації).Технології обробки сервісів можуть застосовуватись на підприємствах та в 

організаціях галузі телекомунікацій, де розповсюджені технології хмарних обчислень і 

гостро стоїть проблема підвищення ефективності функціонування. 

8. Стан готовності розробки. 
Відпрацьовані відповідні технології і розроблені технологічні рекомендації щодо 

ефективного застосування запропонованих методів. Можлива розробка дослідно-

промислових зразків нового програмного забезпечення, яке повністю адаптоване до 

існуючого основного апаратного обладнання і може бути впроваджене у підприємницьку 

діяльність оператора мобільного зв’язку.  

9. Існуючі результати впровадження. 

Спільно з Національним центром "Мала академія наук України" була розроблена 

комп’ютерна програма «Трансдисциплінарні Онтологічні Діалоги Об’єктно Орієнтованих 

Систем (ТОДОС)» («IТ-ТОДОС»), в якій реалізовано уніфіковані інструментальні засоби 

побудови РЕІР, де після формування вимог до функцій супроводження реєстрів, 

формується онтологія інформаційних ресурсів для зручного аналізу якості 

функціонування комплексу розподілених інформаційних ресурсів.. 

Відпрацьовано  ряд архітектурних рішень, протоколів взаємодії та алгоритмів 

засобів ефективної обробки електронних інформаційних ресурсів та у датацентрах 

гетерогенної структури під час організації роботи інформаційними ресурсами 

Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, розгортання гнучких добре 



масштабованих із повним або частковим застосуванням принципу віртуалізації 

обчислювальних функцій, що дозволило зменшити коефіцієнт простою обчислювальних 

ресурсів на 15%, уникнути зниження якості обслуговування під час сплесків 

перевантаження, утримати показники якості обслуговування на заданому рівні. 
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