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ВСТУП 

Дисципліна «Операторська платформа надання послуг» є дисципліною 

професійної направленості циклу «Вільного вибору студентів». Забезпечує 

студентам знання принципів побудови операторської платформи та білінгових 

систем в телекомунікаційних мережах передавання інформації, їх архітектуру, 

а також інтеграцію систем надання і білінгу послуг зв’язку. 

Забезпечується такими дисциплінами: 

  «Інформатика»; 

 «Технології безпроводових телекомунікаційних систем»; 

 «Мережні технології»; 

 «Спеціальні розділи математики»; 

 «Телекомунікаційні мережі»; 

 «Прикладне програмування в телекомунікаційних системах»; 

 «Інформаційне забезпечення телекомунікаційних мереж -1»; 

 «Інформаційне забезпечення телекомунікаційних мереж -2». 

Дисципліна «Операторська платформа надання послуг» забезпечує 

студентам вивчення таких дисциплін: 

- «Технології обслуговування телекомунікаційних систем»; 

-  «Автоматизоване проектування ТКМ»; 

- «Алгоритмічне та програмне забезпечення телекомунікаційних 

мереж»; 

-  «Розробка інформаційних ресурсів та систем»; 

- «Інформаційні та програмні ресурси в ТСМ». 
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1. НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ 

1.1 Послуги зв’язку  

Телекомунікації спочатку були лише одним із засобів обміну 

інформацією, але в останні роки все більше виходять на перший план. 

Телекомунікації стають не тільки засобом обміну інформацією, але і її 

джерелом. 

Говорячи про надання телекомунікаційних послуг, необхідно розглядати 

дві складові: 

 комунікаційну (доступ до послуги); 

 реалізаційну (алгоритм послуги). 

 

Послуга по комунікації двох кінцевих користувачів або кінцевого 

користувача з деякою службою називається основною послугою, а всі 

телекомунікаційні сервіси - додаткові послуги. 

Отримання кінцевим користувачем основних послуг (універсальних 

послуг), що представляють собою мінімум телекомунікаційного 

обслуговування на мережі загального користування з гарантованою якістю і 

за доступними цінами, регулюється законодавством всіх цивілізованих країн. 

 

Універсальна послуга повинна надаватися кінцевому користувачеві 

незалежно від місця його проживання і від того, чи використовує він цю 

послугу для особистих цілей або для комерційної або громадської діяльності. 

 

Умова ефективності діяльності оператора 

Облік існуючих світових тенденцій на ринку телекомунікацій дозволяє 

повторити вже відому формулу ефективності діяльності телекомунікаційного 

оператора: 

 диверсифікація надання послуг + зниження власних витрат; 

 надання додаткових послуг. 
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Основний склад учасників процесу надання телекомунікаційних 

послуг 

Оператор мережі - фізична або юридична особа, відповідальна за 

інфраструктуру мережі зв'язку і має право на надання послуг електрозв'язку. 

Оператор надання послуг - фізична або юридична особа, відповідальна 

за інфраструктуру програмно-технічних комплексів і технологію надаваних 

додаткових послуг, а також має право на надання цих послуг. 

Одночасно, в цьому процесі може брати участь абонент послуги - 

фізична або юридична особа, яка використовує на комерційній основі 

ресурси програмно-технічних комплексів для надання послуг кінцевому 

користувачеві. 

 

Основні аспекти надання телекомунікаційних послуг 

Важливими аспектами надання телекомунікаційних послуг є: 

 Середовище надання послуг; 

 характер переданої інформації. 

Під середовищем надання послуг зазвичай розуміють вид мережі зв'язку, 

по якій передається інформація. 

В даний час мережі зв'язку будуються на двох основних принципах або 

їх комбінації: 

 комутація каналів; 

 пакетна комутація. 

З точки зору характеру інформації, переданої по мережах зв'язку, її 

можна розділити на: 

 мову, 

 відео, 

 дані. 

Надання послуг для різних видів має свої особливості, однак, існує 

загальний підхід до надання додаткових послуг. 
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Додаткові послуги 

Під час розгляду додаткових послуг, розглядаються випадки, коли 

кінцевий користувач не має постійного підключення до служби надання 

послуг (точка-точка), а здійснює підключення зі свого термінала по 

комутаційного принципом. 

У процесі надання оператором або отримання абонентом різних послуг 

вони можуть скористатися набором додаткових можливостей (опцій), 

пов'язаних з управлінням доступом до послуги, її оплатою і т.п. 

Опис опцій широкого спектру додаткових послуг приведено у 

Міжнародних рекомендаціях ITU-T Q.1211. 

Додаткові можливості при наданні послуг можна класифікувати за 

кількома групами: 

 аутентифікація і авторизація; 

 оплата; 

 обмеження; 

 маршрутизація; 

 управління; 

 допомогу, підказки. 

 

Аутентифікація і авторизація 

Дозволяють визначити правомірність відповідно виконання 

користувачем певних дій, пов'язаних з наданням даної послуги, і отримання 

користувачем того чи іншого обсягу кожної з послуг і / або всіх послуг. 

 Основою аутентифікація та авторизації можуть служити: 

1. Мережевий номер терміналу абонента (номер телефону або IP-

адресу). 

2. Додаткова інформація, що вводиться абонентом вручну або 

автоматично у вигляді: 

 пін-коду (в мережах з комутацією каналів); 
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 логіна і пароля (в мережах пакетної комутації). 

 У залежності від технологій, які використовуються, аутентифікація і 

авторизація можуть виконуватися як послідовно, так і одночасно. 

 

Оплата послуг: 

 реверсивна оплата забезпечує оплату викликів абонентом послуги, 

а не користувачами послуг; 

 додаткова оплата забезпечує нарахування додаткової оплати за 

надану інформацію; 

 контроль кредиту означає, що перед встановленням з'єднання 

перевіряється наявність і розмір кредиту на даній розрахунковій 

картці шляхом взаємодії з комерційною організацією; 

 управління роз'єднанням означає, що в процесі з'єднання постійно 

контролюється залишковий кредит, при досягненні певного 

мінімуму користувач послуги попереджається за допомогою 

спеціального тонального сигналу, і з'єднання розривається після 

певного часу. 

 

Обмеження: 

 обмеження викликів, що поступають; 

 обмеження одночасно вступників викликів; 

 організація черзі; 

 обмеження в залежності від часу та дня; 

 обмеження призначення; 

 фільтрація викликів. 

 

Варіанти маршрутизації: 

 розподіл викликів дозволяє абоненту задати процентне 

відношення або інші критерії для розподілу викликів за різними 

напрямками; 
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 перенаправлення по зайнятості / невідповіді дозволяє 

перенаправляти виклики; 

 маршрутизація в залежності від вихідного напрямку дозволяє 

абоненту послуги приймати виклик або відмовлятися від нього, а в 

разі прийому виклику маршрутизувати його відповідно з 

географічним розташуванням сторони, що викликає; 

 маршрутизація в залежності від часу дозволяє абонентові 

приймати або відхиляти виклики і в разі прийому маршрутизувати 

їх і застосовувати різну обробку викликів залежно від часу, дати, 

дня тижня, дня року, вихідних і тому подібне. 

 

Опції управління: 

 швидкий  набір дозволяє використовувати набір однієї, двох або 

трьох цифр замість повного номера; 

 єдиний номер забезпечує користувачу послуги доступ по одному 

номеру до абонента, що має більше одного фізичного номера; 

 реєстрація викликів за вказаним номером забезпечує запис 

кожного виклику, що надходить по певному номеру; 

 управління профілем послуг абонентом послуг дозволяє абоненту 

послуги змінювати профіль його послуги (фізичні номери, 

попередження, розподіл викликів і тому подібне); 

 управління з використанням тонального набору (Dual-Ton Multiple 

Frequency, DTMF) дозволяє проводити управління дзвінком в 

мережах з комутацією каналів незалежно від використовуються 

способів набору номера; 

 модифікація пін-коду дозволяє користувачеві змінювати пін-код за 

допомогою DTMF. 

 

Допомога та підказка 
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Абонент може скористатися допомогою і підказкою, під якими маються 

на увазі повідомлення, одержувані абонентом в процесі виклику або 

отримання послуги. 

Дані повідомлення можуть видаватися користувачеві у візуальному або 

мовному вигляді, автоматично або за допомогою оператора. Повідомлення 

можуть бути заздалегідь підготовлені алгоритмом послуги або записані. 

Приклади допомоги: 

 повідомлення, записане на замовлення абонента, дозволяє 

видавати різні попередження при неуспішному завершенні 

викликів, при цьому абонент може специфікувати ці 

повідомлення; 

 підказка абонентові дозволяє видавати повідомлення, які 

пропонують користувачеві ввести в режимі DTMF додаткові 

цифри; 

 допомога оператора в здійсненні виклику пропонується, якщо 

після першого повідомлення, протягом певного часу, користувач 

послуги не ввів необхідну інформацію; 

 вибір мови дозволяє користувачеві вибрати мову для повідомлень 

під час виклику, за винятком повідомлень, переданих до моменту 

такого вибору. 

 

IVR (англ. Interactive Voice Response) - система попередньо записаних 

голосових повідомлень, що виконує функцію маршрутизації дзвінків 

всередині call-центру, користуючись інформацією, що вводиться клієнтом на 

клавіатурі телефону за допомогою тонального набору. 

Маршрутизація, яка виконується за допомогою IVR-системи, забезпечує 

правильну загрузку операторів продуктів та послуг компанії. 
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1.2 Додаткові послуги. Складні, сукупні та інтелектуальні послуги 

Класифікація додаткових послуг 

Дії з інформацією (D): 

 прийом (Dr), 

 обробка (Dp), 

 зберігання (Ds), 

 передача (Dt). 

 

Тимчасові характеристики дій (T): 

 в процесі надання (Th), 

 відразу після закінчення (Ton), 

 через деякий час після закінчення (Tof). 

 

Якісні характеристики (вид) інформації (Q): 

 мовна (Qs), 

 візуальна (Qv), 

 дані (Qd). 

 

Форма абонентського доступу до інформації (F): 

 індивідуальний мережевий термінал абонента (Fj) (наприклад, 

телефонний апарат, мобільний телефон, радіотелефон, 

факсимільний апарат); 

 груповий термінал (Fg) (наприклад, таксофон або комп'ютер). 

 

Тип надання інформації (С): 

 автоматичне надання інформації (Са), 

 «Ручне» надання (Cm), тобто надання інформації за участю 

людини. 

 



13 

Мережева приналежність (S): 

 мережа комутації каналів (Sk), 

 мережа пакетної комутації (Sp), 

 змішана (Sm), 

 транспортна (St). 

 

Підхід до класифікації послуг № 1 

Використовуючи аналіз інформації, кожну послугу можна визначити 

набором інформаційних параметрів {D; T; Q; F; C; S}, що, в свою чергу, 

дозволяє класифікувати кожну послугу в багатовимірної області. 

З прикладної точки зору, якщо визначити кожен з параметрів у цифровій 

області, то характеристика (H) буде виражатися набором цифр, причому 

відсутність деякої характеристики або її невизначеність трактується як «0»: 

H = {D, T, Q, F, C, S}, 

де кожен з параметрів визначений в області допустимих значень. 

Такий підхід до класифікації послуг дає можливість не тільки не 

обмежуватися запропонованими параметрами, але і при необхідності 

збільшувати їх кількість. 

Для опису додаткових послуг необхідно вибрати один з параметрів, який 

входить в опис максимально можливої кількості послуг. 

Таким параметром є параметр S, який класифікує додаткові послуги з 

мережевим принципам. 

Важливим аспектом класифікації послуг, який в подальшому не тільки 

впливає на розробку і надання послуги, але і визначає політику її просування, 

є виділення з послуги (service) компонента послуги (service feature). 

Будь-яка послуга характеризується однією або набором компонент і є 

самостійним комерційним пропозицією, яка може бути помітна 

користувачем. 
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Компонента послуги є її специфічною частиною, яка тільки в сукупності 

з іншими послугами і компонентами послуг може становити частину 

самостійного комерційної пропозиції. 

 

Підхід до класифікації послуг № 2. Класифікації додаткових послуг 

за принципами їх надання 

 

До позамережевих додаткових послуг можна віднести: 

 телематичні послуги; 

 послуги з додатковою інтелектуальної комутацією; 

 послуги інтелектуального білінгу. 

 

До додаткових послуг мереж з пакетною комутацією зазвичай відносять: 

 інформаційно-адресні послуги; 

 послуги обміну електронними повідомленнями; 

 послуги конференцій; 

 послуги внутрішньомережевого доступу. 

 

Телематичні послуги 

 Інформаційно-довідкові послуги. 

До інформаційно-довідкових послуг відносяться послуги автоматичного 

або ручного надання необхідної інформації за запитом кінцевого 

користувача. 

 При цьому частина довідкової інформації може бути спочатку 

каталогізована, і запит може бути разовим або здійснюватися в 

інтерактивному (діалоговому) режимі для уточнення питання. 

 Прикладами реалізації таких послуг можуть служити ручні і 

автоматичні довідкові служби. У ручних довідкових службах діалог між 

кінцевим користувачем і телефонним оператором здійснюється в мовній 
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формі, а при отриманні інформації через автоматичні служби - за допомогою 

універсального автоматичного діалогу. 

 

 Послуга аудіо тексту. 

До послуг аудіотексту зазвичай відносять прогноз погоди, тести, 

інтерактивні ігри, гороскопи, голосування та інші елементи управління 

глядачами дією в інтерактивному телебаченні та радіо і тому подібне. 

 

 Послуги телеконференцій. 

До послуг телеконференцій можна віднести послуги аудіо- та 

відеотелеконференціі. 

Послуга аудіоконференції є розширенням послуги корпоративної мережі 

«конференцзв'язок», однак має більш широкі можливості. 

Послуга відеоконференції часто буває сеансовою і організовується між 

користувачами, значно рознесеними територіально. При цьому можуть 

використовуватися як індивідуальні відеотермінали, так і групові термінали. 

 

 Послуга голосової пошти. 

Визначається зазвичай як послуга по запису, зберігання та видачі за 

запитом голосових повідомлень. 

Для реалізації послуги утворюється система «голосових поштових 

скриньок», де зберігаються записані повідомлення. Послуга підрозділяє своїх 

користувачів на дві категорії: «власник» і «абонент». У найпростішій 

конфігурації послуги абонент записує голосове повідомлення в голосову 

поштову скриньку власника. Дане повідомлення зберігається у скриньці до 

моменту запитання його власником. 

Послуга голосової пошти може включати різні типи оповіщення 

власника про одержання повідомлень. Зокрема, оповіщення можуть 

передаватися на мобільний телефон, у тому числі у вигляді SMS, а також в 

електронну поштову скриньку абонента. 
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Послуга голосова пошта є основою для реалізації послуги 

універсального поштової скриньки (uni-message). 

 

 Послуги факсимільного зв'язку. 

Послуги факсимільного зв'язку зазвичай підрозділяються на послуги 

телефаксу, комфакса і бюрофакса. 

Послуга телефаксу відноситься до послуг реального часу, що передбачає 

пряму передачу факсимільних повідомлень безпосередньо між 

факсимільними терміналами абонентів. 

Послуга комфакса відноситься до послуг з попередніми накопиченням 

факсимільних повідомлень і подальшої їх розсилкою. 

Послуга бюрофакса використовується у випадках, коли у абонента 

відсутній свій факсимільний апарат. У цьому випадку служба бере на себе 

прийом і відправку факсимільних повідомлень адресатам у встановлені 

терміни. 

 

Послуги з додатковою інтелектуальної комутацією 

Особливістю даних послуг є те, що вони пов'язані з процесом 

встановлення / розірвання з'єднання. 

 Послуга універсального номера доступу. 

Полягає у наданні користувачеві єдиного багатоканального номера для 

всіх вхідних викликів і маршрутизації цих викликів на заданий користувачем 

список телефонних номерів. 

 Послуга персонального номера. 

Послуга універсального персонального зв'язку, або персонального 

номера (personal number) полягає в наданні користувачеві єдиного міського 

номера, виклики на який маршрутизируються на мережеві номери телефонів 

відповідно до заданого користувачем списком номерів та розкладом. 

 Послуга повинна передбачати можливість оперативної зміни списку і 

розкладу. 
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 Послуга може бути доповнена функцією «безкоштовний виклик» 

(freephone) або функцією «виклик за додаткову оплату» (premium rate 

service). 

 Послуга телеголосування. 

Послуга телеголосування дозволяє абонентам шляхом набору групи 

телефонних номерів проголосувати за ту чи іншу думку. При цьому може 

використовуватися спрощений або інтелектуальний алгоритм. 

При спрощеному алгоритмі кожному думку відповідає свій номер 

телефону, і виклик по даному номеру буде відповідати позитивному 

голосуванню. 

При ускладненому інтелектуальному алгоритмі послуги є тільки один 

телефонний номер для даного голосування. Вибір думки реалізується 

набором додаткової цифри з меню. 

 Послуга віртуальної приватної мережі. 

Послуга віртуальної приватної мережі (Virtual Private Network, VPN) 

надає користувачеві можливість організувати власну мережу на базі 

обладнання і ліній оператора зв'язку, при цьому користувач отримує повний 

контроль за призначенням номерів, прав і пріоритетів абонентів. 

 Послуга «центрікс великої зони». 

Аналогічна АТС та надає мережу загального користування групам 

географічно розподілених абонентів. У цьому випадку користувач має 

загальну віртуальну систему нумерації своїх абонентів незалежно від їх 

географічного місцезнаходження. 

 Послуга call-центру. 

Послуга реалізується за допомогою ручної операторської служби 

шляхом формування функціональних груп операторів. Основне призначення 

служб call-центру - прийом та обробка вхідних дзвінків, в тому числі: 

автоматичну відповідь, автоматичне визначення номера абонента, отримання 

додаткових відомостей про дзвінок для його маршрутизації, автоматична 

реєстрація вхідних дзвінків з вказівкою дій користувача і оператора, 
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забезпечення пріоритезації та векторизації викликів, фільтрація дзвінків, 

утримання вхідних викликів протягом заданого часу та ін. 

Важливим елементом послуги є автоматична підтримка функцій 

довідково-інформаційного характеру з реалізацією практично довільного 

сценарію діалогів, а також використання елементів аудіотексу. 

Послуга повинна забезпечувати інтелектуальну маршрутизацію дзвінків 

на основі аналізу номеру, інформації, отриманої від абонента в процесі 

обслуговування дзвінка, аналізу зацікавленості користувача в тій чи іншій 

інформації довідкової підсистеми, наявності та рейтингів операторів, а також 

на основі жорстких алгоритмів маршрутизації, заданих адміністратором 

системи. 

Важливим елементом послуги є підтримка функції зворотного виклику і 

функції автоматичного розпізнавання, прийому і обробки факсимільних 

повідомлень. 

 

Послуги інтелектуального білінгу 

 Послуга «виклик по телефонних картках». 

Послуга полягає в наданні абоненту доступу до основних і додаткових 

послуг, у тому числі до міжміського та міжнародного телефонного зв'язку, за 

унікальним пін-кодами телефонних карток. У стандартному варіанті 

використовуються передплачені (дебетові) картки. 

Дана послуга передбачає набір номерів картки та телефону, як правило, 

в тональному режимі набору, проте є можливість імпульсного режиму. Крім 

того, за наявності функції автоматичного розпізнавання номера абонент може 

зареєструвати часто використовувані номери телефонів вихідного зв'язку і 

отримувати з них доступ до послуги без набору пін-коду. Система 

автоматично визначить номер його телефону і, якщо він зареєстрований і 

пов'язаний з конкретною іменною телефонною карткою, надасть необхідну 

послугу. Оскільки послуга відноситься до інтелектуального біллінгу, облік 
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вартості здійснюється спеціальними автоматизованими системами 

розрахунків. 

 Послуга «удосконалений безкоштовний виклик». 

Послуга «удосконалений безкоштовний виклик» (freephone) в частині 

реалізації збігається з послугою «універсальний номер доступу» (виклик 

направляється по деякому логічному телефонному номеру і повинен бути 

маршрутизований на конкретний мережевий номер). Відмінність полягає в 

тому, що плата за виклик з абонента не стягується. 

Використання даної послуги при побудові мереж дозволяє надавати 

повноцінний безкоштовний номер доступу. У випадку, коли вихідний 

дзвінок місцевого зв'язку є безкоштовним, дана послуга фактично є послугою 

довідкової служби або служби підтримки. 

 Послуга виклику за додаткову плату. 

Послуга виклику за додаткову плату (premium rate service) також 

заснована на послугах типу «універсальний номер доступу». 

З точки зору оплати за послугу, що випливає з її назви, за надання 

послуги (додатково до доступу до мережі зв'язку) завжди платить абонент. 

Досить ефективним є надання платних розважальних, консультаційних 

та інформаційних програм, зокрема послуг аудіотексу. 

 

Послуги передачі даних 

 Інформаційно-довідкові послуги. 

Одним з видів інформаційно-довідкових послуг є інформаційно-

пошукові послуги, які включають пошук об'єкта за сукупністю його 

характеристик або критеріям самого пошуку в явному чи непрямому вигляді, 

зазначеному кінцевим користувачем. 

 Послуга обміну електронними повідомленнями. 

Послуга обміну електронними повідомленнями, реалізована в мережі 

Інтернет, отримала назву «електронної пошти». 
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 Послуги конференцій. 

Послуги конференцій дозволяють одночасно багатьом користувачам 

мережі обмінюватися електронними повідомленнями на певну тему, 

використовуючи певні адреси електронної пошти (звані також форумами). 

До послуг внутрішньомережевого доступу відносяться послуги доступу 

до інформаційних ресурсів мережі, зокрема, для мережі Інтернет це доступ 

до Web-серверів, а також послуги доступу до серверів новин (news groups). 

 Послуги внутрішньомережевого доступу. 

 Інтернет-сервіси. 

До Інтернет-сервісів зазвичай відносять послуги провайдера з 

розміщення на своєму сервері Web-сайтів приватних користувачів або 

юридичних осіб. 

Надані ресурси підрозділяються як по можливостям програмного 

забезпечення, доступного користувачеві (наприклад, використання баз 

даних), так і за обсягом дискового простору, що виділяється користувачеві на 

сервері. Подібні послуги також називають хостінгом. 

 

Додаткові транспортні послуги 

Існує комплекс послуг, який відноситься до взаємодії мереж і надання 

додаткових послуг однієї мережі для іншої. Такі послуги можна віднести до 

послуг міжмережевого доступу. 

 

До додаткових транспортних послуг відносять: 

 Послуги доступу до мережі пакетної комутації. 

Послуги доступу до мереж пакетної комутації, зокрема до мережі 

Інтернет, діляться на послуги комутованого (dial-up) і постійного доступу. 

У разі реалізації послуги на принципі dial-up абонент зі свого 

комп'ютера, підключеного через модем до терміналу мережі комутації 

пакетів, з'єднується з модемним пулом транспорту (маршрутизатором) 
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провайдера мережі з комутацією пакетів. При цьому модемний пул зазвичай 

має груповий (багатоканальний) номер мережі комутації каналів. 

При постійному доступі «точка-точка» модем комп'ютера кінцевого 

користувача підключений по прямому фізичному або ефірному каналу до 

мережевого модему, підключеному до маршрутизатора провайдера.  

 

 Послуги пакетної телефонії. 

Визначається як передача мови по мережі пакетної комутації. У мережах 

пакетної комутації використовуються різні протоколи передачі даних: TCP / 

IP, Frame Relay, PPP, ATM. Для кожного з цих протоколів можлива передача 

мови поверх даних. 

В Інтернет-телефонії є три можливості передачі мовної інформації по 

мережі, а саме: 

 від комп'ютера, оснащеного відповідними технічними засобами і 

програмним забезпеченням, до аналогічного комп'ютера; 

 від комп'ютера по мережі пакетної комутації через спеціальний 

шлюз до мережі комутації каналів, а потім до телефонного 

апарату; 

 від телефонного апарата до шлюзу, потім через мережу Інтернет та 

через інший шлюз до мережі комутації каналів до телефонного 

апарату абонента, що викликається. 

При визначенні Інтернет-телефонії як додаткової послуги в разі 

з'єднання двох комп'ютерів, мережа Інтернет виконує свої основні функції, в 

той час як у двох інших випадках має місце транспортна послуга. 

 

Додаткові послуги: 

Послуга віртуальної другої лінії (Virtual Second Line, VSL) полягає в 

тому, що дає можливість абоненту відповісти на вхідний дзвінок, не 

перериваючи існуючого. 
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Очікування дзвінків в Інтернеті (Internet Call Waiting, ICW) дозволяє 

сповістити користувача під час сеансу зв'язку з Інтернет про надійде 

телефонний виклик, а далі керувати відповіддю на цей виклик, 

використовуючи одну з наступних опцій: відповісти на виклик, 

перенаправити виклик на голосову пошту, поставити виклик на очікування 

або ігнорувати виклик. 

Послуга управління профілем абонента Інтернету (Internet Customer 

Profile Management, ICPM) дозволяє абоненту, з'єднаному з мережею 

Інтернет, управляти профілем послуги безпосередньо з Web-сторінки, 

аналогічно тональному наборі з клавіатури звичайного телефонного апарату. 

 

Складні і сукупні послуги 

Складні послуги складаються з декількох послуг, кожна з яких має свої 

функції та властивості, і їх спільне надання (в пакеті) визначається 

технологічними або маркетинговими причинами. 

Сукупна послуга  - послуга, не тільки володіє функціями і властивостями 

декількох послуг, але одночасно має нові функції і опції. Сукупну послугу не 

можна отримати простим об'єднанням функцій і опцій складових її послуг. 

Однак користувач може сприймати сукупну послугу як суму відомих йому 

послуг і продовжувати користуватися відомою йому послугою, не 

підозрюючи, що вона стала частиною сукупної послуги. 

 

Універсальна пошта  

До сукупних послуг, які об'єднують можливості різних мереж і засобів 

доступу, відноситься універсальна пошта (УП). УП об'єднує в собі 

можливості і функції голосової, електронної та факсимільної пошти, SMS для 

мобільного зв'язку, пейджерного зв'язку та інших видів зв'язку. 

 Основні функції УП - прийом, зберігання та видача автоматично або за 

запитом абонента різних типів повідомлень, що прийшли на його ім'я. 
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 В УП немає різниці, в якому вигляді прийшло повідомлення, оскільки є 

можливість за замовленням абонента перевести це повідомлення в будь-яку 

зручну для нього форму і передати йому на той термінал, яким він 

користується в даний час. При цьому абонент має можливість отримати на 

вказаний термінал саме повідомлення або тільки сповіщення про 

надходження повідомлення на його ім'я. 

 

Послуга контакт-центру 

Являє собою сукупність послуг call-центру, об'єднаних з послугами 

мережі Інтернет і мереж рухомого зв'язку. 

Своєрідність даної послуги визначається тим, що до операторів центру 

надходять виклики і повідомлення не тільки від ТфЗП, але і запити та 

повідомлення з мережі Інтернет і мереж рухомого зв'язку. 

З точки зору мережі зв'язку контакт-центр об'єднує в собі послуги 

декількох центрів, що мають єдине інформаційне поле. 

Послуга контакт-центру - це можливість абонента отримати уніфіковане 

і високоякісне інформаційно-довідкове або інформаційно-замовлене 

обслуговування, що надається кваліфікованою групою навчених операторів, 

вибираючи при цьому найбільш прийнятний для нього вид спілкування з 

даним центром, заснований на тих чи інших важливих для абонента 

перевагах засобів зв'язку. 

 

Надання сукупних послуг 

Розглянемо надання сукупних послуг з точки зору маркетингу. 

Припустимо, що спочатку надавалися три послуги У1, У2, У3. Кожна з 

цих послуг мала користувачів в певному сегменті ринку, кількість яких 

визначимо відповідно як N1, N2, N3 (рис. 1.1, а) 
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Рис. 1.1 Розподіл користувачів в сегментах ринку: 

а - за окремими послугами; б - за сукупними послугами 

 

Для визначеності припустимо, що в кожному сегменті У1, У2 і У3 є 

потенційні користувачі інших послуг, тобто сегменти мають перетин. 

Кількість потенційних користувачів в кожному сегменті позначимо як 

nij, де i - номер сегмента базової послуги, а j - номер сегмента суміжної 

послуги. 

При наданні сукупної послуги (рис. 1.1, б) може існувати новий сегмент 

ринку, в якому користувачам потрібна лише сукупна послуга (СУ), що є 

логічною сукупністю У1 У2, У3. Кількість користувачів у цьому сегменті 

визначимо як Nc. 

Якщо оператор надавав всі послуги окремо, то при наданні сукупної 

послуги кількість користувачів збільшиться тільки на Nc. 

Однак економічний ефект від надання поряд з окремими послугами 

сукупної послуги буде визначатися з урахуванням всіх потенційних 

користувачів. 

Висновки 

Отримання кінцевим користувачем основних послуг (універсальних 

послуг), що представляють собою мінімум телекомунікаційного 

обслуговування на мережі загального користування з гарантованою якістю і 
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за доступними цінами, регулюється законодавством всіх цивілізованих країн. 

Всі послуги можна розділити на додаткові послуги, складні, сукупні та 

інтелектуальні послуги, які в свою чергу класифіуються за двома 

принципами. Один з яких – за принципом їх надання. 

Запитання для контролю 

1. Яка основна умова ефективності діяльності оператора? 

2. Перерахуйте та охарактеризуйте основні види послуг з додатковою 

інтелектуальної комутацією? 

3. Що таке складні та сукупні послуги? 
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2. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ТАРИФІКАЦІЇ ТА БІЛІНГУ 

ПОСЛУГ 

2.1 Термінологія. Аналіз вимог до систем. IETF та 3GPP вимог до 

тарифікації 

            Напрямок розвитку систем тарифікації, пов’язаний  з розвитком 

мереж надання послуг та їх характеристиками. Аналіз характеристик 

контенту і їх відмінності в залежності від мережі наведений в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. Аналіз характеристик контенту і їх відмінності в залежності від 

мережі 

№ 

п/п 

Категорія 2G/2.5/2.75G Характеристика 3G Інтернет  контент 

1 Тип контента Мова  

Картинки 

Текст 

Аудіо чи звук 

Лише мова, аудіо 

Картинки 

Анімації 

Не відформатований 

текст 

Відформатований 

текст 

Мультимедійний, 

комбінований.  

Більш різноманітний. 

2 Схема 

кодування 

(кодек) 

Голосові кодеки 

[11] 

HulfRate -11.4 

kbit/s 

22.8kbits: 

Full Rate(FR)  

FR AMR 

(Adaptive 

Multirate) 

AMR-WB 

(Wideband) 

Depends  

Кодування тексту 

залежить від типу 

Mpeg 1 звуковий 

рівень 3 (Mp3, для 

відтворення звуку) 

Mpeg 2 Розширене 

кодування звуку 

(для звичайного/ 

універсальне 

відтворення  звуку) 

HTML (для 

відформатованого 

тексту) 

JPEG (нерухомі 

картинки) 

MPEG 4 (картинки, 

Більше схему кодування: 

VoIP codec: 

64k G.711.u/1 

32k G.726-32 

8k - G729 

6.3k - G723.1 

5.3 - G723.1 

H.323 [12]12 

Передача потокового аудіо 

звуку: 

Mpeg1/2/3/,ADPCM/IMA/M

ACE/ 

MetaSound/MetaVoice – 16-

192 kbit.s bit rate range 



27 

терміну. 

-GSM Термінали 

UNICODE 

GSM/GPR

S- ASCII 

які рухаються) 

MPEG 7 (для 

метаданих) 

MPEG 21 ( потокова 

інфраструктура/ 

Streaming 

Framework). 

ITU-T codec- H.323  

IETF -  SIP/SDP Рухомі 

картинки  

MPEG 4/7/21 Flash 

3 Якість 

обслуговуван

ня (QoS) 

Швидкість 

передачі 

голосового 

сигналу в GSM  

залежить від 

кодеку  – 5.6-22.8 

кбіт/с.  

Послуга GPRS: 

Діалоговий  

Аудіо – 4-25 

кбіт/с. 

Данні –  <8 кбіт/с. 

Потоковий  

Аудіо – 32-128 

кбіт/с. 

Відео – 32-384 

кбіт/с. 

Данні – FTP, не 

регламентовано 

Інтреактвний  

-Голосові 

повідомлення 4-

13 кбіт/с.    

- Веб браузінг –не 

регламентовано 

[13]  

Швидкість передачі 

100 кбіт/с (для 

звукової інформації) 

Швидкість кадрів 25 

кадр/с (кінокартини) 

Розмір картинки 

100*200 пікселей 

(для нерухомих і 

картинок анімацій) 

Глибина кольору: 24 

біта (для нерухомих 

зображень і 

анімацій) 

Моно (для 

загального і 

голосового 

звучання) [14] 

За рахунок пропускної 

здатності каналу і 

відповідного кодека, 

механізму буферезації.  

Розмір картинок і швидкість 

залежать від відповідного 

кодеку і програмних засобів 

користувача, необмежена 

кількість 

4 Прийнятна 

затримка 

Голосовий 

трафік: 

Затримка 100 -

200 ms 

Діалоговий  

Аудіо (Голос) – 

< 150 мс 

Данні(Телнет) – 

Відсутня диференціація – 

best effort.  

Доставка пакетів 

забезпечується протоколами 
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Послуга GPRS: 

Діалоговий  

Аудіо (Голос)–

<150 мс 

Данні (Телнет)–

<250 мс. 

Потоковий  

Аудіо – <10 с. 

Відео – <10 с 

Данні (FTP) <10с 

Інтреактвний  

-Голосові 

повідомлення -<1 

с    

Веб браузінг – 

4с/сторінка [4] 

<250 мс. 

Потоковий  

Аудіо – <10 с. 

Відео – <10 с 

Данні (FTP) <10с 

Інтреактвний  

-Голосові 

повідомлення -<1 с    

Веб броузінг– 

4с/сторінка [4] 

верхнього рівня (TCP, STCP, 

UDP) 

5 Цифрове 

управління 

авторськими 

правами 

Data Right 

Management  

Open Mibile 

Allence (DRM 

OMA) версия 1 і 

2 

 Правила не 

прикріплені 

 Правила існують, 

але не в 

примусовому 

порядку 

 Правила існують, і  

повинні 

виконуватися 

технічно в 

примусовому 

порядку    

 Регіональне 

кодування 

Системний підхід: 

- MPEG 21 

-Information Right 

Managment (на базі RMS) 

- сертифікати доступу 

- Забезпечення 

доступу до 

інформації - паролі 

доступу 
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6 Масштабован

ість 

Відсутнє Збільшення розмірів 

даних між 

користувачем і 

сервером (векторна 

графіка) 

Збільшення розмірів 

малюнків незалежно 

від їх джерела і їх 

типа 

Bit map/bmp і 

векторні дозволяють 

збільшувати рівень 

деталізації 

ідтворення/презента

ції 

Контент Маштабований і 

залежить від типу формату. 

Обмежень нема. 

Порівняльний аналіз 6-ти категорій контента показую: 

- по-перше, в Інтернеті, мобільний користувач має доступ до 

контентів, що апріорі більш різноманітні та мають ширші параметри; 

- по-друге, користувач може впливати на адаптивність контента; 

- по-третє, поширеність різного програмного забезпечення 

породжує кількість контента та послуг, що користувач може отримати 

в мережі. 

Слід відмітити, що в Інтернеті та мережах мобільних операторів має 

місце тенденція появи персоналізованих послуг (інша назва розширених 

послуг. Ці послуги враховують характеристики та особливості користувача, 

такі як параметри термінального обладнання, належність до відповідної 

привілейованої групи користувачів тощо.  

 Основними напрямками удосконалення систем тарифікації є 

підвищення гнучких моделей тарифікації, що особливо актуально при тісній 

інтеграції мереж Інтернет і мереж мобільних операторів.  

В таблиці наведено традиційне визначення понять тарифікації, білінгу і 

обліку.   
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Порівняння термінологій в ТКМ та Інтернеті  

Таблиця 2.2. Порівняння термінологій в ТКМ та Інтернеті  

Терміни Визначення в «телекомунікаційній мережі» Визначення в  «Інтернет мережі» 

Тарифікація/ 

Сharging 

Функція мережі, за допомогою якої інформація, 

що дозволяє визначити використання ресурсу і  

відноситься до оплачуваної події, збирається, 

приводиться у відповідний формат і 

передається до білінгової системи, а також 

здатна монетизувати тарифікаційні параметри і  

виконувати контроль рахунку абонента під час 

користування послугою. 

Функція, що генерує немонетарну 

вартість послуги і специфічні 

параметри, що відносяться до 

тарифу послуги  

Білінг/Billing Функції, за допомогою якої дані по тарифікації 

трансформуються у рахунки відповідно до 

оплати. 

Функція, що переводить 

немонетарні витрати в монетарні 

одиниці і генерує остаточний 

рахунок для користувача. 

Облік/Accou

nting 

Процес пропорційного розподілення оплати  

між середовищем надання послуги, 

обслуговуючою мережею і користувачем. 

Функція, що збирає дані про 

споживання ресурсів, включає 

контроль збору даних, транспорт і 

зберігання даних. 

 

Функціональність обліку в IETF частково включає функції тарифікації 

телекомунікаційної мережі, надалі ТКМ. В ТКМ термін «облік» не 

використовується в IETF з початку її роботи. Терміни IETF «зняття плати» та 

«білінг» відображають термін 3GPP «білінг».  

У зв’язку з різними моделями розвитку послуг в Інтернеті та в 

мобільних мережах, до них висувають різні вимоги, які формуються двома 

організаціями: IETF і 3GPP. 

Системи тарифікації, білінгу і обліку розробляються у відповідних 

групах стандартизаційних організацій : 

 SA5 в 3GPP і форум UMTS 

(http://www.3gpp.org/ftp/tsg_sa/WG5_TM/) 
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 Робоча Група по Аутентифікації, Авторизації і Обліку (AAA WG) 

в IETF (Internet Engineering Task Force) 

 Рабоча група AAAARCH IRTF розробляє відповідні 

функціональності та схеми управління обліком (www.aaaarch.org). 

Питання облікову послуг в Інтернеті також розлядаються 

Європейськими організаціями: 

 IST проекти M3I. Мета проекту M3I - вирішити ефективне 

управління ресурсу через використання різних тарифікаційних 

моделей 

 Moby Dick, визначає AAAC архітектуру для мереж IP.  

 Internet NG. Ведення механізмів QoS для Інтернету, описана 

система обліку заснована на постачальнику контента. 

 

Вимоги IETF адресуються в робочі групи, що формують рекомендації до 

стандартів – RFCs. IETF висвуаю вимого на трьох рівнях.Вимоги IETF до 

моделі тарифікації 

 

Характеристики IETF вимог до моделі тарифікації 

 Користувачі “цінять” гнучкість замовлення вищої QoS, навіть 

якщо користувачі мають платити щохвилинно за користування 

послугою. 

 ISPs вимагають введення нових моделей тарифікації, що беруть в 

рахунок утилізацію і спільність мережевих ресурсів для того, щоб 

http://www.aaaarch.org/
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бути здатним застосувати схеми з ефективним мережевим 

управлінням і попереджати втрати пропускної здатності, 

розширюючи в цьому випадку мережеву ємність. Тобто 

провайдерам необхідно “вимірювати” мережевий трафік і затрати 

мережевих ресурсів. 

 Сервісні провайдери вимагають механізми тарифікації, що будуть 

базуватися на сервісному і контентному вживанні. Ця вимога 

висуває потребу інтегрованій архітектурі, що буде доступний 

cервісним провайдерам забезпечити аутентифікацію, контроль 

трафіка, тарифікації за кількістю контента.  

 Недолік рекомендацій IETF полягає у  відсутності вимог до 

процесу розподілу доходу серед  учасників надання послуги 

(наприклад, ISPs, постачальнків послуг і программ). Це 

обумовлено прийнятою бізнес моделлю, яка відрізняється від тої 

що працює в ТК середовищі. 

Для імплементації даних вимог  група AAAARCH близько 

співпрацювала з AAA WG. Результатом стало визначення і детальний опис 

оперативної моделі обліку для кожного виду мережі доступу. 

Функціональна модель IETF (AAA WG) 

 

 

Рис. 2.1. Головна функціональна модель для збору і обробки інформації, 

пов'язаної з використанням ресурсу і складання рахунків користувачів 
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 Основні функції: 

 Вимірювання - функція збирання всіх даних, пов'язаних із 

споживанням 

 Облік - збір і зберігання облікових даних, також включає 

резюмування тимчасової інформації, усунення дубльованих даних, 

і генерування та обробку записів сесії.  

 Білінг - підготовкою рахунка та виставлення до сторони, яка 

відповідальна за оплату. 

Вимірювання - функція збирання всіх даних, пов'язаних із споживанням 

(наприклад, об'єм обміняних даних) ресурсів мережі, і виконується 

пристроями мережі.  

Робоча група  Real-time Traffic Flow Measurement (RTFM), організована 

IETF, має головне завдання - і розвиток і вдосконаленої Моделі Виміру 

Параметрів Потоку Трафіка(Traffic Flow Model). Модель включає наступні 

компоненти : 

 MANAGER: Менеджер вимірювання трафіку це програма, 

яка налаштовує атрибути "метрики"  і “meter reader” 

 METERS: Метрики включають атрибути потоку (кількість пакетів, 

бітів, т.д.) і фіксуються у визначених точка, що визначаються 

персоналом  

 METER READER – виконує функцію лічильника даних 

і  транспортує   лічильників функції аналізу программ  до функції 

для аналізу програм/ процесів 

 ANALYSIS APPLICATION: аналізує роботу прикладного процесу 

щодо використання ресурсів  і передає інформацію та формую Звіт 

з метою подальшого удосконалення управління процесом і 

мережею  
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Рис. 2.2. Модель виміру потоку трафіка 

Функціональна модель IETF- функція обліку 

Функція обліку, яку виконуєт обліковий сервер, відповідає за збір і 

зберігання обліковх даних. Облік включає резюмування тимчасової 

інформації, усунення дубльованих даних, і генерування та обробку записів 

сесії. Окрім того, записи сесії і з прив'язка з ID. 

Облік  може відправляти записи до інших об'єктів/ учасників процесу, 

наприклад у випадку роумінга. 

Атрибути обліку залежать від прикладної моделі тарифікації (наприклад, 

єдина ставка, сесійно-орієнтована, заснована на часі, заснована на об'ємі 

даних, і т.п.).  

Згідно з рекомендаціями “RTFM: New Attributes for Traffic Flow 

Measurement,”, ці атрибути містять ідентифікатор користувача, тип послуги, 

об'єм переданих  даних, час початку і зупинки для сесії, резервовані ресурси 

мережі протягом сесії, і т.п.  Packet Arrival time.  Packet Direction (Forward or 

Backward) - Packet Sequence number (for protocols with sequence numbers) - 

Packet Flags (for TCP at least) 

У випадку, якщо різні організації залучаються до процесу обліку, 

облікові дані і записи сесії зазвичай перетнуть “адміністративні" кордони.   

 

Функціональна модель IETF- функція білінгу 

Функція білінгу має справу з підготовкою рахунка і виставою до 

сторони, яка відповідальна за оплату. Ця функція отримує записи сесії або 

обробляє облікові дані від функції обліку за допомогою протокол передачі 

наприклад SMTP, FTP, або HTTP.  Готує інвойс згідно політики складання 
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рахунків (наприклад, враховуючи спеціальну знижку для користувача, 

доповнення щомісячного грошового збору, і т.п.). 

AAAARCH  запропонувала введення гнучку модель на основі правил. 

Архітектура отримала назву NeTraMet Архітектура RTFM базується на 

протоклі SNMP, який здійснює збір MIB атрибутів. 

 

Паралельно IETF, 3GPP розробляло вимоги до тарифікаційних 

систем в операторських мережах, представлені на рисунку нижче.  ( 

 

Характеристики 3GPP вимог до моделі тарифікації 

У такій системі тарифікації, користувачі/абоненти вимагають один 

єдиний рахунок за використання голосу, мультимедіних і послуг даних, 

запропонованих оператором мережі і/або незалежним контен провайдром. Ця 

вимога має на увазі, що оператор мережі стає відповідальним за збір даних 

по тарифікації  всіх субьєктів і складання рахунків користувачів.  

Мобільні оператори вимагають гнучку архітектуру тарифікації, що 

враховує різні тарифікаційні моделі, наприклад, засновані на часі, рівні QoS, 

єдиній ставці, одноразовій платі, за обслуговування, а також можливість 

впровадження нових моделей з урахуванням параметрів профілю 

користувачів. 
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Функціональна модель 3GPP, наведена нижче, описує процес взаємодії 

тарифікаційної, білінгової та облікової функцій в мережах операторів зв’язку.  

 

Рис. 2.3. Функціональна модель 3GPP 

Функція тарифікації збирає відомості, пов'язані з відповідною подією від 

декількох вузлів мережі. Інформація по тарифікації, згенерована вузлами 

мережі, структурована у формі запису даних по тарифікації (charging data 

record - CDR) і передається через стандартні протоколи в тарифікаційну 

систему. 

Також функція тарифікації відповідальна за подальшу обробку і 

зберігання тимчасово генерованих  CDR,  кореляцію будь-яких  записи і 

переміщення їх  у функцію білінгу.  

CDRs переміщаються у функцію білінгу через протокол передачі, такий 

як FTAM (File Transfer, Access and Management), FTP, або TFTP (Trivial File 

Transfer Protocol).  

Підсистема тарифікації мережі оператора взаємодіє з ІТ системами пред 

–за допомогою шлюзу тарифікації (charging gateway functionality - CGF) і 

шлюзу збору даних по тарифікації (charging collection functionality - CCF). 

Функція білінгу обробляє записи, що прибувають від функціонального 

об'єкту тарифікації згідно відповідним тарифам, що зберігаються у реєстрі 

(HLR), головний реєстрі, який запам'ятовує детальну інформацію, пов'язану з 

кожним абонентом, або у білінговій системі, і обчислює тарифи, по яких 

користувач буде оплачувати рахунки. 

Функція білінгу обробляє записи, що надходять від функціонального 

об'єкту тарифікації згідно відповідним тарифам, що зберігаються у реєстрі 
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(HLR) HLR - домашній реєстр абонента, який збергіає детальну інформацію, 

пов'язану з кожним абонентом. Також дана інформація може зберігатисяу 

білінговій системі, що формує рахунки користувача. 

В разі роумінгу користувачів, функція обліку відповідальна за 

розподілення плати між домашньою мережею, обслуговуючою мережею і 

користувачем, - виконую розрахунок частки кожного оператору. 

Записи білінгових операцій, у випадку роумінга, пересилаються до 

оператора домашньої мережі, використовуючи процедуру перенесення 

облікового запису і з відповідним  форматом (transferred account procedure - 

TAP). Передача записів TAP між гостьовою і домашньою мобільними 

мережами, можливо виконати безпосередньо, або через систему обліку.  

 У відкритому ринку, де багато незалежних об'єктів (мобільний 

оператор, мережа і прикладні/сервісні постачальники) залучаються до 

процесу службового постачання, добре конкретизовані функції звітності 

будуть розподіляти їх дохід автоматично.  

 

2.2 Тарифікаційні моделі та їх характеристики.  Класична задача 

тарифікації  

Аналіз тарифікаційних моделей  

Тарифікаційна модель є ключовим фактором в наданні послуги як для 

оператора так і для користувача. Для користувача важливо в першу чергу 

обізнаність в методі тарифікації і ціни. Модель тарифікації впливає на дохід 

оператора при наданні послуг,  тому тарифікаційна система є ключовою, без 

неї оператор не може вести економічну діяльність. До тарифікаційна системи 

висуваються жорсткі вимоги, включаючи чи надійність, підтримку різних 

моделей тарифікації, інші. 

В таблиці 2.3 наведений опис традиційних моделей тарифікації, які 

найчастіш використовуються в практиці.  
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Таблиця 2.3. Опис традиційних моделей тарифікації 

Назва моделі Характеристика 

 

Тарифікаційн

а модель 

Тарифікація 

по лічильнику 

часу 

Модель використовуються Інтернет провайдерами, 

мобільними та фіксованими оператори зв’язку. 

Використання ресурсу вимірюється за рівними часовими 

інтервалами (або іншою мірою) - 
iT , тариф за 

iT  дорівнює 

Tr , прибуток від надання послуги -
sR . Дана 

використовується при тарифікації послуги в мережах 

моделі в мережах 2nd і 3rd покоління. 

 


i

is TTrR , 

 

Фіксована 

ціна 

Необмежений доступ до послуг за фіксовану ціну. 

Перевага такої моделі в тому, що непотрібно збирати і 

обробляти інформацію про всі послуги, прибуток 

провайдеру відомий наперед, оператор зменшую витрати 

на білінгву систему і посередніх систем. Недоліки, такої 

моделі в тому, що можуть виникати перевантаження в піки 

використання послуг абонентами, а також не гнучкість, що 

негативно впливає на лояльність користувача. 

TrRs   

Тарифікація 

за к-тю 

пакетів  

Використовується в пакетних мережах ( K , кбіт)  для 

виміряння використаних ресурсів [21], наявності системи 

підрахунку пакетів в мережі . 

Переваги полягають у тому, що можна виміряти утилізація 

ресурсів і сервісів. Недоліком є ціна технічного рішення. 

На сьогоднішній день така система впроваджена в 

технології GPRS в мережах GSM.  

 


i

is KTrR

 

Тарифікація 

за  ємність 

каналу   

Кошти беруться тільки за очікувану пропускну полосу C , і 

відсутня додаткова тарифікація, якщо швидкість 

перевищила очікувану. Тарифікація передбачає 

використання фільтрації на інтерфейсі користувач-мережа. 

 

sR
, якщо 

заданоїCC 
 

Ціна в межах 

операторської 

мережі /Edge 

Pricing 

 

В даній моделі плата береться за трафік  на границі мережі, 

і не враховує маршрут трафіку, адресат і отримувач 

трафіку. В свою чергу взаєморозрахунок між мережами 

відбувається на основі використаних ресурсів на границі 

мереж. Ціноутворення на границі залежить від збору 

локальної інформації для тарифікації 

 

 

Тарифікація 

на умовах 

диференціації 

Модель базується на тому, що  абонент підписується на 

певний клас передачі з відповідною ціною для різних 

послуг ( S ). Дохід від послуги є функцією від класу 
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класів 

сервісів/Paris-

Metro 

Charging 

послуги. Диференціація класу може бути спрощена на 

перший, другий, третій як і є в мережах «метро в Парижі». 

Модель описана в роботі [23]. Модель актуальна в 

мобільних мережах GPRS і UMTS. Перевага моделі в тому, 

що дає гнучкість вибору для користувача в тому числі 

контроль витрат. Недолік моделі в її математичній 

складності, щодо опису поведінки користувача і і мат. опис 

реалізації класифікації трафіка на основі заголовку 

фрейма..  

)_( SКлас

ФункціяRs 

  

 

 

Тарифікація 

но основі 

ринкових 

торгів за 

необхідну 

якість / 

Market Based 

Reservation 

Charging 

Аналіз тарифікаційної моделі наведений в роботі [24] і 

традиційно приписуються Mackie-Mason/Макки-Масон. 

Модель базується на концепції публічних аукціонів за 

полосу пропускання або мерцеві ресурси. Користувач 

подає цінову заявку-пропозицію що впливає на якість 

послуги яка надається прикладної програмою мережі. Ця 

модель може бути використана  в мобільних мережах, 

надаючи послуги користувачам, що платять більше . 

Переваги – підвищення доходу. Недолік - складність 

реалізації. 


i

is STrR )(max

 

 

В наступній таблиці (2.4) наведена оцінка впровадження тарифікаційних 

моделей Перевести на : 

Таблиця 2.4. Оцінка впровадження тарифікаційних моделей 

Тарифікаційн

а 

модель 

Вартість 

реалізації 

Накладні в 

мережі 

Накладні на 

передплатників 

Забезпеченн

я 

поліпшення 

QoS 

Metered 

Charging 

Високий/Середні

й 

Низький Низький Ні  

Тарифікація 

фіксованої 

ціни (Fixed 

Price 

Charging) 

Середній/Низьки

й 

Низький Низький Ні  

Тарифікація 

пакету (Packet 

Charging) 

Високий Високий Низький Ні  

Очікувана 

ємність 

тарифікації 

(Expected 

Capacity 

Charging) 

Середній/Високи

й 

Низький/Середні

й 

Середній Так  
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Edge Pricing 

(гранична 

ціна???) 

Середній/Низьки

й 

Низький/Середні

й 

Низький Ні  

Paris-Metro 

Charging 

Середній Високий Середній/Високи

й 

Так  

Тарифікація  

резервувань 

на базі аналізу 

ринка (Market 

Based 

Reservation 

Charging) 

Середній/Високи

й 

Високий Середній/Високи

й 

Так  

 

Сучасні задачі в системах тарификації  

Задачі тарифікації мультимедійних послуг розглядаються в роботах [15, 

23-26]. У роботі [15] запропоновано формалізувати тарифікацію 

мультимедійної послуги за допомогою представлення прикладних програм 

набором простих послуг .  

 

 

В роботі [28] визначені оптимальні умови роботи тарифікаційної 

системи (2.2):  

 ][][ lctot RECEC  (2.2) 

де 
totC - втрати на обслуговування послуг, ][ cCE  - втрати  при контролі 

балансу рахунку користувача, ][ lRE  - втрати зерез додаткове навантаження на 

систему при контролі балансу рахунку користувача,  - випадкові загальні 

втрати системи.  

),()...,(..)2,()1,()( 2221 CktSwCitSwCtSwCtSwtA kkii 
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Он-лайн тарифікаційна система працює оптимально при мінімальному 

значенні
totC . Дилема полягає в тому, що при мінімізації ][ cCE  підвищується 

][ lRE , що показано в роботах [72, 73]. 

Відмітимо, що вираз (2.2) справедливий для стаціонарного режиму 

системи тарифікації, тобто коли ресурсу мережі достатньо для 

обслуговування заявок, що надходять. 

У [23] показано, що в процесі тарифікації треба враховувати, що 

послуга складається із субпослуг. У випадку, якщо в процесі надання послуг 

використовується он-лайн тарифікація, що потребує резервування коштів на 

рахунку абонента, максимальна сума резервування коштів дорівнює 

максимальному платежу за використання послуги в IP мережі  [15] та може 

бути розрахована за формулою (2.2): 





k

i

i tSQXitARs
1

))(,())((  (2.1) 

Де ))(( tARs - максимальна сума резервування коштів на рахунку 

абонента. 

Тобто щоб запобігти втрат в тарифікаціній системі, задача зводиться до 

контролю коштів на рахунках абонентів при он-лайн тарифікації. У роботах 

[27, 28] описується алгоритм здійснення контролю рахунку абонентів для 

мінімізації втрат оператора. Алгоритми TICA 1.0, TICA2.0 базуються на 

моделях статистичного прогнозування, наприклад рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4 Алгоритм контролю балансу на рахунку користувача 
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У реальній ситуації складно спрогнозувати поведінку користувача при 

роботі зі складними прикладними програмами. Інше рішення задачі полягає в 

повідомленні тарифікаційної системи щодо змін в мультимедійній сесії 

користувача, що призводить до підвищення навантаження на систему 

тарифікації 

У новій системі обробки викликів і тарифікації, на блок PCRF 

покладені задачі формування пріоритетів і розв’язання конфліктів. 

Рішення щодо сповіщення системи тарифікації про всі тарифікаційні 

події базується на методах тарифікації послуг, що включають інтерфейси, 

протоколи та алгоритми, щодо збору, зберігання, форматування, 

тарифікаційної інформації. Активація тарифікаційної інформації будується 

на тригерних тарифікаційних подіях [65].  

Методи тарифікації послуг є актуальною науково-технічною задачею, 

що висвітлюється в технічних специфікаціях тарифікаційних систем і 

телекомунікаційних систем управління [27, 71, 74].  

Проведений аналіз міжнародних (європейських і американських) 

патентів [83-85], що відповідають міжнародній класифікації МПК, вияв 

патенти, в яких пропонуються нові або удосконалюються сучасні методи 

тарифікації в бездротових широкосмугових мережах [75-84].  

У патенті [75], автор запропонував метод офф-лайн тарифікації, що 

враховує локальний час користувача(ів) при офф-лайн тарифікації. 

Необхідність такої інновації полягає в тому, що програмно-пакетний 

комутатор (в системах NGN або IMS), який встановлює з’єднання, 

обслуговує територіальну зону в більше, ніж один часовий пояс. Метод 

включає отримання сигналу виклику від мережі доступу, що обслуговує 

термінал користувача. Сигнал виклику містить ідентифікатор мережі 

доступу. Далі, метод включає визначення інформації щодо розташування 

мережі доступу на основі ідентифікатору. На основі інформації 

розташування мережі доступу має місце встановлення локального часу 

користувача. Після цього, відбувається генерація тарифікаційного 
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повідомлення для виклику та вставка часової мітки в повідомлення на основі 

визначенного локального часу користувача. 

Тарифікаційне повідомлення, яке включає часову мітку, передається до 

біллінгової системи, що забезпечує гнучку тарифікацію і біллінг на основі 

реального часу абонента. 

Винахід, описаний в [76], дозволяє гнучко, в залежності від інформації 

в базі даних користувача, створити конфігурацію для системи тарифікації 

відповідно до послуги, що надається користувачу. За винаходом, тип 

тарифікації, що використовується для відповідного типу послуги та абонента, 

зберігається в базі даних користувача на сервері. При виклику послуги сервер 

посилає інформацію – адресу тарифікаційної функції та тип тарифікації, до 

функції управління викликами. Остання визначає адресу тарифікаційної 

функції для відповідного серверу прикладної програми та перенаправляє 

адресну інформацію даному серверу. Метод реалізується для систем 

управління на базі IMS [75]. 

У роботі [76] запропонований розподілений метод тарифікації для 

систем управління мультимедійними послугами, що надаються в пакетних 

мережах. Метод дозволяє користувачам провести переговори щодо 

розподілення оплати компонентів мультимедійного сесії під час 

встановлення сесії або модифікації параметрів сесії. Метод включає передачу 

повідомлення до терміналу абонента на початку процедури виклику, що 

містить першу пропозицію співвідношення оплати послуги між 

користувачами, та отримання наступного повідомлення, яке включає змінену 

пропозицію співвідношення оплати послуги між користувачами. Також 

метод передбачає обробку другого повідомлення – прийняття або відмови від 

правил розподіленої тарифікації користувачами та системою управління 

послугами, дозвіл на подальше узгодження правил тарифікації між 

користувачами сесії.  
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3. БІЛІНГ ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ 

3.1 Поняття білінгу, суб’єкти та об’єкти розрахунків. Види білінгу 

Визначення білінгу 

В рамках усталеної термінології розрахунки за послуги називають 

«білінгом» (billing) - виставлення рахунку, під цим розуміється весь 

технологічний процес розрахунків між оператором і користувачем, а також 

між операторами. 

Процес білінгу складається із сукупності декількох основних 

технологічних функцій: 

 фіксування наданої послуги, 

 її тарифікація, 

 обробка тарифікованих послуг, 

 виставлення рахунку, 

 отримання оплати. 

Важливе місце в процесі білінгу займають розрахунки оператора з 

іншими суб'єктами, які беруть участь тим або іншим чином у наданні послуг 

або у взаєморозрахунках між оператором і кінцевим користувачем. 

 

Взаєморозрахунки 

Процес взаємодії оператора з кінцевими користувачами, а також 

продавцями послуг заснований на генерації звітів по наданим послугам та 

виставленні рахунків. 

Процес взаємодії оператора з іншими операторами, які надають послуги 

даному оператору, так і отримують їх від нього, проводиться за допомогою 

порівняння результатів звітів і білінгу вцілому у кожного з них. Такий процес 

одержав назву крос-білінгу. При цьому зазвичай оператор, який надає 

послуги, виставляє рахунок (або надсилає звіт), а оператор, який одержує 

послуги, проводить крос-біллінг. 
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Суб’єкти розрахунків 

Основними суб'єктами взаєморозрахунків є оператор зв'язку і кінцевий 

користувач, або абонент. 

Важливою особливістю взаємовідносини між операторами і 

користувачами є розподіл кінцевих користувачів на: 

 індивідуальних; 

 корпоративних. 

Корпоративним називається такий користувач, який здійснює 

взаєморозрахунки з оператором за декількох користувачів, при цьому 

корпоративний користувач не обов'язково є юридичною особою. Оператор 

зв'язку, надаючи послуги кінцевому користувачеві, в свою чергу 

користується послугами інших операторів. Таким чином, в структурі надання 

послуг з'являються нові учасники, з якими оператор також повинен 

здійснювати взаєморозрахунки. 

Бізнес-процес надання послуги містить ще один важливий елемент - 

просування і продаж послуги кінцевому користувачеві. Оператору зв'язку не 

завжди економічно доцільно самостійно здійснювати ці функції, тому 

існують спеціалізовані організації, основною сферою діяльності яких є саме 

продаж послуг. Такі спеціалізовані організації часто називають «дилерами». 

Напрямок розрахунків між операторами і продавцем послуг залежить від 

форми договорів між ними. У випадку, якщо продавець діє за договором 

комісії чи доручення та грошові кошти приходять на рахунок оператора, 

продавець виставляє рахунки на виплату комісійної винагороди. Якщо 

продавець діє від свого імені, то на підставі білінгу йому виставляються 

відповідні рахунки. 

Крім оператора та користувача суб'єктами взаєморозрахунків 

вважаються всі партнери оператора з надання послуг і розрахунків з 

користувачами. 
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Один з варіантів реалізації процесу взаєморозрахунків - позиціонування 

партнера як користувача. Для такого користувача створюються особовий 

рахунок і тарифний план. 

При проведенні розрахунків з партнером вибираються всі CDR, що 

надійшли або надіслані йому за білінговий період, CDR перераховуються за 

погодженим з ним тарифного плану, а результати відображаються на його 

особовому рахунку. В результаті формується звіт із взаємин оператора з 

даним партнером і виставляється рахунок за надані послуги. При 

використанні крос-білінгу перевіряються звіти та рахунки, що прийшли 

оператору. 

КнопкаПослуги

Користувачі Система 

білінгу

Дилери

оператора

Банк

Пункти продажу 

карток

Абонентська 

служба

Бухгалтерія

Адміністрація 

оператора

КнопкаПослуги

Інший оператор Оператор

 

Рис. 3.1. Взаємодія між суб'єктами взаєморозрахунків 

 

Технологія взаєморозрахунків 

Технологія взаємодії операторів і кінцевих користувачів заснована на 

п'яти основних процесах: 

 попередньому; 

 авторизації та аутентифікації; 

 фіксації послуги; 
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 тарифікації послуги; 

 розрахунку з користувачем. 

На попередньому етапі здійснюється збір інформації про потенційного 

користувача і партнерах та занесення цієї інформації в систему білінгу. 

Цей етап для різного типу систем може виконуватися на основі як 

реально укладених договорів, так і «віртуальних» договорів у вигляді 

відкритої оферти. 

При укладенні договору користувачеві в системі білінгу відкриваються 

особові та поточні рахунки, в яких відбиваються основні атрибути договору. 

У рамках договору зазвичай визначаються атрибути користувача для 

його подальшої аутентифікації при наданні послуги в цілому або для 

кожного виду. У рамках договору також визначаються індивідуальні 

домовленості між оператором і користувачем за тарифами на послуги. 

 

На етапі аутентифікації (тобто визначенні прав користувача по доступу 

до системи надання послуг) перевіряється, чи є у користувача в тій чи іншій 

формі домовленості з оператором на надання послуг. 

 

На етапі авторизації визначаються можливості користувача по оплаті 

послуги. Аутентифікація і авторизація реально присутні завжди, однак для 

різних систем вони можуть бути реалізовані безпосередньо системою білінгу 

або обладнанням, що надає послугу на основі інформації з абонентської 

служби і системи білінгу. На даному технологічному етапі дії проводяться з 

рахунками платіжних інструментів (карт), лицьовими (Lb) та / або поточними 

рахунками (Tb). 

 

На етапі фіксації надання послуги виконується запис про надану 

послугу. У записі вказуються дані про те, хто і коли скористався послугою, 

тривалість надання послуги, обсяг інформації, переданої в результаті надання 

послуги, та інші параметри. На цьому етапі формується запис деталізації 
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виклику (Call Detail Records, CDR). Абревіатура CDR зазвичай 

використовується в традиційній телефонії для позначення запису про надану 

послугу. Узагальнюючи цю абревіатуру для різних видів мереж, під 

абревіатурою CDR (Connection Detail Records) розуміють деталізовану запис 

про з'єднання - під поняттям «з'єднання» використовується більш широкий 

клас подій, ніж «телефонний» виклик. 

Етап фіксації послуги може включати в себе процес перетворення 

формату запису про надану та зафіксовану послугу до єдиного формату 

системи білінгу. 

 

Етап тарифікації послуги для різних технологічних схем може 

проводитися як одночасно з фіксацією послуги, так і після неї. 

Підставою для тарифікації є CDR і індивідуальних домовленості між 

оператором і користувачем про вартість одиниці послуги в залежності від 

сукупності певних параметрів, наприклад, дня тижня, часу доби і т.д. 

Сукупність цих домовленостей називається тарифним планом, а 

домовленість з конкретним користувачем - індивідуальним тарифним планом 

(Individual Tariff Plan, ITP). 

Виходячи з цього, на етапі тарифікації на підставі CDR і ITP формується 

транзакція (TR) - розрахунковий запис вартості послуги. 

 

Етап розрахунків з користувачем за надані послуги включає в себе 

технологічний цикл обробки транзакцій з відображенням їх сум на особових 

і/або поточних рахунках, виставлення рахунків та отриманням коштів від 

користувачів. 

Таким чином, на основі TR, Lb, Tb формуються звіт (Rb), рахунок (In) і 

рахунок фактура (BIn). 

Етап розрахунків включає в себе всі додаткові технологічні процеси з 

обслуговування користувачів, контролю і безпеки. 
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Об'єкти бізнес-процесу біллінгу 

Основою білінгу як глобального бізнес-процесу є його логічна 

інформаційна модель, яка описує дані, задіяні в бізнес-процесі. Всі дані 

представляються як факти про сутності і зв'язки. 

Сутність - це безліч індивідуальних об'єктів, причому всі ці об'єкти різні. 

Будь-яка сутність може посилатися на інші сутності, забезпечуючи їх 

включення в розглянутий бізнес-процес. 

Якщо між деякими сутностями існує зв'язок, то факти з однієї сутності 

посилаються або деяким чином пов'язані з фактами з іншої сутності. 

 

Об'єкт «лицьовий рахунок» (Lb) 

Для визначення кінцевого користувача в процесі білінгу в загальному 

випадку використовується лицьовий рахунок. Лицьовий рахунок 

характеризується атрибутами, зазначеними в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1.Атрибути лицьового рахунку 

Атрибут Характеристика 

Номер рахунку Послідовна нумерація 

Атрибути користувача ПІБ, адреса, контактна інформація* 

Банківські атрибути Банк, номер рахунку ** 

Номер терміналу Номер телефону. IP-адреса 

Вид взаєморозрахунків Порядок сплати за послуги 

Номер індивідуального тарифного плану 
Вартість послуг у порівнянні з базовими 

тарифами 

Стан рахунку Гроші на рахунку 

Заборгованості по рахунку за період або 

об’єм послуг за період 

На яку суму були надані послуги за 

розрахунковий період 

Дебіторська заборгованість 
Яку суму заборгував користувач за попередні 

періоди 

Параметр корпоративності 
Визначає приналежність користувача до 

індивідуальних чи корпоративних клієнтів 

Головний особовий рахунок Номер єдиного корпоративного рахунку 

Службові параметри та характеристики 

Характеристики підключення користувача та 

робочі параметри для проведення статистичних 

розрахунків 

* Для користувачів — юридичних осіб: назва організації. 

** Звичайно для юридичних осіб. 
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Об'єкт «поточний рахунок» (Tb) 

Поточний рахунок може бути як різновидом особового рахунку, так і 

самостійним об'єктом у випадку, якщо користувач характеризується не своїм 

номерів терміналу, а наприклад, деяким паролем доступу або видом послуги. 

Так, поточний рахунок Tb, детермінований за паролем доступу, матиме 

атрибути, зазначені в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2. Атрибути поточного рахунку 

            Атрибут            Характеристика 

Номер рахунку Послідовна нумерація 

Пароль доступу 
Деяка випадкова і неповторювана  послідовність цифр 

чи букв 

Логін Умовне ім’я в системі білінгу * 

Вид взаєморозрахунків Порядок сплати за послуги і тип валюти оплати 

Номер тарифного плану Вартість послуг у порівнянні з базовими тарифами 

Стан рахунку Гроші на рахунку 

Заборгованості по рахунку за період 

або об’єм послуг за період 

На яку суму були надані послуги за розрахунковий 

період 

Дебіторська заборгованість або 

віртуальний залишок  

Яку суму заборгував користувач за попередні періоди 

або яка сума лишилась на рахунку від попередніх 

періодів  

Параметр корпоративності 
Визначає приналежність користувача до 

індивідуальних чи корпоративних клієнтів 

* Зазвичай використовується в мережах пакетної комутації замість номера телефону. 

Об'єкт «послуга» і CDR 

Об'єкт «послуга» містить код послуги, її опис, і правила її надання. 

Об'єкт CDR визначає весь спектр характеристик наданої послуги. Атрибути 

цього об'єкта зведені в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3. Атрибути послуги 

Атрибут Характеристика 

Вид (код) послуги 
Вказується код послуги відповідно до прийнятої 

класифікації 

Дата, час початку надання послуги Фіксується з моменту реального початку послуги 

Тривалість По контексту 

Адрес реального чи віртуального 

з’єднання 
Номер телефону абонента, IP-адреса або ін. 

Об’єм переданої інформації 
Для мереж з пакетною комутацією обсяг трафіку 

в байтах 

Номер потосного, особового рахунку 
Номер поточного (особового) рахунку 

визначається в разі використання пароля доступу 
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Номер терміналу, логін користувача По контексту 

Службова інформація 
Характеристики технічних засобів, через які 

надавалась послуга, наприклад номер каналу 

 

Об'єкт «транзакція» 

Об'єкт «транзакція» має ті ж атрибути, що і CDR, але до них додаються 

атрибути «вартість послуги» та ряд додаткових атрибутів. 

Таблиця 3.4. Атрибути транзакції 

Додаткові атрибути Характеристика 

Вартість трафіку за часом Вартість трафіку згідно з базовими тарифами і 

індивідуальним тарифним планом користувача 

Вартість трафіку за обсягом Те ж 

Додаткова інформація Окремі характеристики з інших об'єктів, наприклад 

номер тарифного плану 

 

Об'єкт «базові тарифи»  

Об'єкт «базові тарифи» визначає максимальну вартість послуг, яку може 

запропонувати оператор на ринку, і звичайно служить основою для 

вироблення і пропозиції індивідуальних тарифних планів для груп або 

окремих користувачів. 

Атрибути цього об'єкта: код послуги, код послуги по довідниках 

оператора, тип тарифікації (за трафік, за з'єднання, за обсяг інформації або 

сукупність цих параметрів), а також вартість тарифікаційної одиниці. В 

залежності від того, є біллінг моно-або мультивалютним, можуть існувати 

кілька базових тарифів для кожного типу валюти. 

 

Базові тарифи для додаткових послуг 

Для додаткових послуг зв'язку базові тарифи можуть будуватися на 

основі тарифу за одноразове надання послуги або, якщо користувач 

«підписується» на надання послуги на певний строк, містять деяку величину 

абонентської плати за стандартний обсяг послуги та тариф за перевищення 

цього обсягу. 
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Об'єкт «тарифні плани» (ТР) або «індивідуальні тарифні плани» 

(ITP) 

Об'єкт «тарифні плани» є однією з найбільш важливих сутностей для 

здійснення комерційної діяльності оператора зв'язку. 

Часто замість «тарифні плани» говорять «індивідуальних тарифні 

плани», підкреслюючи, що вони є індивідуальною домовленістю між 

оператором і кінцевим користувачем з усіх аспектів тарифікації наданих 

послуг. 

Найбільш часто використовуваний спосіб організації тарифних планів - 

надання кінцевому користувачеві знижок в порівнянні з базовими тарифами 

за багатьма характеристиками послуг, що надаються. 

 

Види знижок: 

 знижки по днях і часу надання послуги (знижки по днях і 

годинах); 

 затримки початку тарифікації (максимальний час безкоштовного 

користування послугою); 

 інтервал тарифікації (мінімальний відрізок часу, до якого 

округляється таріфікуєма тривалість надання послуги) - 

похвилинна, по n секунд, посекундна; 

 інтервал переходу з одного мінімального часу округлення 

інтервалу на інший в рамках одного сеансу надання послуги, 

наприклад, перші дві (одна, три) хвилини - похвилинна 

тарифікація, потім по n секунд (посекундна) тарифікація; 

 мінімальний обсяг надання послуги, після якого змінюється 

інтервал тарифікації або знижка; обсяг може вимірюватися як у 

часових, так і у вартісних одиницях і т.д. 
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Об'єкт «звіт» 

Є іменним об'єктом і відображає обсяг і вартість усіх послуг наданих за 

даним особовим або поточним рахунком за заданий період часу 

(розрахунковий або білінговий період). 

Звіт може бути загальним або деталізованим і містить: розкодовки 

найменування наданої послуги, часу надання послуги, тривалості, обсягу, 

вартості тарифікаційної одиниці у відповідності з індивідуальним тарифним 

планом. Звіт також може містити сумарні показники трафіку та/або вартості 

за розрахунковий період. 

 

Об'єкти «рахунок» і «рахунок-фактура» (In, Bin) 

Ці об'єкти є пов'язаними, оскільки відображають один і той же показник 

- загальну вартість послуг, наданих кінцевому користувачеві протягом 

розрахункового періоду. 

Різниця між ними полягає в тому, що рахунок вказує, яку суму кінцевий 

користувач повинен сплатити за надану послугу, а рахунок-фактура є 

підтвердженням оплати кінцевим користувачем вказаної суми. 

 

Види білінгу 

Існує три види білінгу: 

 off-line, 

 on-line, 

 hot-line. 

 

Off-line білінг 

При off-line білінгу технологія нарахування за послуги здійснюється в 

два етапи. 

На першому етапі в реальному часі фіксуються тривалість з'єднання або 

обсяг переданої та/або прийнятої інформації, час з'єднання, атрибути 
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користувача і призначення (напрямок) з'єднання або вид послуги. Ці дані 

фіксуються в стандартному записі CDR. 

На другому етапі ці дані збираються за певний проміжок часу, 

тарифікуються на підставі індивідуального тарифного плану та 

підсумовуються для кожного користувача (групи користувачів) за 

розрахунковий період. Зазвичай це декада, п'ятнадцять днів, але частіше 

місяць. Такий вид білінгу отримав назву off-line (відкладений біллінг). При 

off-line білінгу основних і додаткових послуг оператор повинен або 

відображати в CDR вид послуги, що надається, або, якщо це неможливо, 

просто фіксувати сам факт її використання, беручи за це фіксовану плату. 

 

On-line білінг 

Щоб якось контролювати заборгованість користувача в реальному часі, 

оператори повинні значно скорочувати час розрахункового періоду. У цьому 

випадку необхідно використовувати такий вид білінгу, при якому CDR 

надходить в систему відразу після закінчення надання послуги. Зазвичай час 

надходження коливається в межах від хвилини до години. Такий вид білінгу 

отримав назву on-line білінгу. 

При цьому виді білінгу оператор в певних межах може контролювати 

заборгованість користувача і навіть проводити «псевдодебетові» розрахунки. 

Так, раніше робили деякі оператори мобільного зв'язку, коли, отримуючи від 

користувача авансову плату, контролювали величину кредиту з точністю до 

одного-двох дзвінків. 

 

Hot-line білінг 

Ще один вид білінгу, що дозволяє в реальному часі контролювати 

заборгованість користувача або його дебетовий залишок - hot-line білінг 

(«гарячий» білінг). 

При hot-line білінгу CDR взагалі не накопичуються. Тарифікація 

ведеться протягом часу надання послуги. При цьому в реальному часі 
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порівнюється вартість наданої послуги  із залишком на рахунку користувача 

(при дебетових принципах розрахунку) або з різницею між максимальною та 

поточною заборгованістю (при кредитних розрахунках). 

При hot-line білінгу виключається можливість отримання послуги на 

суму більше обумовленої. 

Важливою особливістю hot-line білінгу є можливість введення для 

розрахунків з користувачами карткових інструментів оплати. 

 

3.2 Інструменти та технології оплати послуг. Універсальний білінг  

Способи оплати та принципи взаєморозрахунків 

Процес оплати основних та додаткових послуг електрозв'язку до 

недавнього часу був кредитним, тобто оплата стягувалася за певний період 

по вже наданим послугам. 

Така форма оплати визначалася не тільки відображенням існуючих 

економічних відносини між операторами і кінцевими користувачами, але і 

технологічними можливостями устаткування оператора. 

Оплата проводилася за право використання (наприклад, абонентська 

плата за міський телефон) і/або за трафік (час використання каналів зв'язку). 

У тих випадках, коли обладнання не дозволяло фіксувати CDR, операторові 

нічого не залишалося робити, як брати фіксовану плату за право 

користування, ніяк не обмежуючи трафік. 

Взаємовідносини оператора і кінцевого користувача будувалися на 

основі договорів, в яких фіксувався телефонний номер терміналу 

користувача і величина користувальницької плати. 

 

Страховий депозит 

Єдиною мірою впливу оператора на кінцевого користувача з метою 

переконати його сплатити свою заборгованість було відключення його від 

мережі зв'язку, зокрема відключення телефону. 
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З появою, нарівні з фіксованого, мобільного зв'язку такі способи впливу 

на кінцевого користувача виявилися недостатніми, і оператори перейшли від 

простої кредитної оплати до кредитної оплаті з формою взаєморозрахунків у 

вигляді сплати за страховий депозит. 

Страховий депозит служив певною гарантією погашення кредиту за 

надані послуги. Однак з точки зору фінансового та податкового 

законодавства такий принцип розрахунку виявився малоефективним. 

 

Авансування надання послуги 

Іншою гарантією оператора при кредитному способі оплати може 

служити авансування надання послуги. При авансовому способі 

взаєморозрахунків кінцевий користувач сплачує деяку обумовлену величину, 

наприклад середньомісячну вартість послуги, а потім виплачує різницю між 

вартістю наданих послуг і авансом. 

Зарахування авансу, як у оператора, так і у користувача, у вартість 

наданих послуг відбувається на момент проведення взаєморозрахунків. 

Таким чином, за весь період взаєморозрахунків аванс у оператора не може 

бути зарахований в дохід, а у користувача - у витрату. Це є певним недоліком 

з точки зору оптимізації оподаткування, однак з точки зору певних гарантій 

оплати такий спосіб взаєморозрахунків досить ефективний. 

 

Дебетові способи розрахунків 

Ще більш ефективною гарантією є дебетові способи розрахунків, в яких 

оператор, як і при авансових взаєморозрахунках, отримує оплату вперед, але 

при цьому вартість наданих послуг не може перевищувати величину 

депозиту. 

При цьому з депозиту може відніматися як величина 

користувальницької плати, так і плата за трафік або обсяг наданих послуг. 
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Дебетовий принцип простий - спочатку оплата, а потім гарантоване 

надання послуги на цю суму. Тепер уже оператор повинен гарантувати, що, 

отримавши оплату вперед, він надасть послуги з обумовленими цінами. 

 

Типи розрахунків 

Кредитні принципи розрахунків отримали назву post-paid (оплата після), 

а дебетові принципи - pre-paid (передоплата). 

Існують і комбіновані кредитно-дебетові способи розрахунків, 

наприклад, при наданні комплексу послуг, коли один вид послуг оплачується 

по дебетовому способу, а інші по кредитовому. 

На рис. 3.2. для прикладу наведена спрощена схема взаєморозрахунків 

при обох способах оплати. Як видно з рисунка, в обох випадках користувач 

укладає з оператором в реальному або віртуальній формі деякий договір. При 

оплаті post-paid цей договір укладається з конкретною юридичною або 

фізичною особою, а при оплаті pre-paid договір може бути укладений у 

вигляді віртуального (знеособленого) договору - відкритої оферти, а також 

звичайного договору. 

Рахунок-

фактура

Договір post-paid на 

надання послуги

Аванс
Страховий 

депозит

Договір pre-paid 

звичайний або у вигляді 

відкритої оферти на 

надання послуг

Рахунок

ОплатаНадання послуги

Рахунок Оплата Рахунок
Рахунок-

фактура

 

Рис. 3.2. Спрощена схема взаєморозрахунків 
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Класифікація білінгу 

Таким чином, біллінг можна розділити по виду: 

 off-line, 

 on-line, 

 hot-line, 

a також за типом: 

 post-paid, 

 pre-paid, 

 p/pre-paid (псевдодебетовий). 

 

Інструменти та технології оплати. Пластикові картки 

Пластикові таксофонні картки досить давно застосовуються в 

телефонному зв'язку, причому саме в зв'язку з можливістю реалізації в 

таксофоні «гарячого» білінгу. У цьому випадку для телефонного зв'язку 

можна говорити про систему розподіленого білінгу в порівнянні з системами 

централізованого білінгу. 

Таксофонні картки можуть бути кількох видів: резисторні (або 

аналогічного типу), магнітні, електромагнітні, смарт-картки і скретч-картки. 

Відмінність карток всіх типів від скретч-картки полягає в тому, що 

скретч-картка є візуальним носієм інформації, в той час як решта карток - 

«електронними носіями». При використанні електронних карток для оплати 

інших послуг зв'язку необхідно обладнати всі термінали доступу пристроями 

зчитування інформації з цих карт, що здорожує користувальницькі 

термінали. У разі, якщо користувальницькі термінали є пристроями 

колективного доступу, таке подорожчання їх вартості відіграє меншу роль, 

ніж у випадку терміналів індивідуального користування. 

 

Карткова система розрахунків 

В карткових системах розрахунків кожна картка може бути одночасно 

інструментом авторизації, аутентифікації і інструментом оплати. 
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При цьому телефонні картки можна розділити на два типи. 

Перший тип - «електронний гаманець», коли на картці присутній в 

явному вигляді електронний номінал картки, який зменшується по мірі 

використання картки. 

Другий тип - картки, які служать тільки для аутентифікації та 

авторизації. В останньому випадку позначений на картці номінал є 

довідковим і визначає початкову суму, яка зберігається на поточному 

рахунку картки в системі білінгу. 

 

Авторизація і аутентифікація карток 

При аутентифікації та авторизації за допомогою вказаних типів карток в 

систему білінгу повинен передаватися пароль (ПІН-код). Відмінна риса 

аутентифікації та авторизації по всіх картках, за винятком скретч-карток, це 

наявність в терміналі зчитувального пристрою, що сприймає цей пароль і 

передає його в систему білінгу. Для скретч-карток пін-код повинен вводити 

користувач самостійно набором на клавіатурі свого терміналу зазначених на 

картці цифр пін-коду. 

Ручне введення пін-коду є певним недоліком скретч-карток, що впливає 

на безпеку користування скретч-карткою. З іншого боку, необхідність 

пристрою, що зчитує для решти типів карток значно обмежує їх 

застосування, оскільки в даний час оснащення всіх терміналів, з яких можуть 

надаватися послуги зв'язку, є досить проблематичним, хоча принципово 

можливим. 

Таким чином, незалежно від того, який вид картки використовується для 

аутентифікації та авторизації, з їх допомогою можна здійснювати розрахунки 

за послуги з того чи іншого принципу взаєморозрахунків. 

 

СТК та УТК 

Визначаючи форму оплати за скретч-картками як карткову систему 

оплати, необхідно розуміти, що картка в цьому випадку є лише візуальним 
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 носієм інформації. 

У цій термінології дебетові телефонні картки (pre-paid) часто називають 

СТК (сервісними телефонними картками). З метою узагальнення цю 

абревіатуру можна трактувати як сервісні телекомунікаційні картки, тобто як 

дебетові картки для оплати послуг як в мережі комутації каналів, так і в 

мережах пакетної комутації. При цьому ніщо не заважає використовувати ці 

карти як кредитні і виникає нове поняття телекомунікаційних універсальних 

карток (УТК), придатних для всіх способів оплати. 

Переваги СТК в тому, що користувач отримує безумовні права на 

отримання послуг на оплачену суму, а оператор фактично передоплату. 

Важлива особливість СТК - можливість отримати послугу з будь-якого 

терміналу мережі шляхом авторизації картки, а не номеру (адреси) 

терміналу, що значно підвищує мобільність користувача. Іншою особливістю 

СТК є можливість вторинних операцій з картками, тобто можливість 

поповнення однієї картки за рахунок іншої та проведення внутрішніх 

розрахунків. 

УТК несуть в собі всі переваги СТК і додаткові можливості як 

спрощених, так і складних форм кредитної оплати (обмеження кредиту, 

можливості додаткових знижок чи надбавок при перевищенні певного порогу 

кредиту і т.д.). Виходячи з можливості кредитних розрахунків, кредитні УПК 

необхідно віднести до категорії іменних карт, тобто користувач повинен 

укласти з емітентом карток договір, що визначає умови погашення кредиту. 

Дебетові УПК (СТК) не є іменними картками, а їх використання проводиться 

«за пред'явленням». 

 

Телебанкінг 

Телебанкінг є однією зі складових білінгу, при цьому послугу 

телебанкінгу можна віднести до додаткових послуг розрахунків з 

користувачами. 



61 

Під терміном «телебанкінг» зазвичай розуміється надання в рамках 

системи білінгу інформаційно-довідкових послуг та управління іменними і 

«представницькими» рахунками користувача в системі білінгу. 

Функціями телебанкінгу кінцевий користувач може скористатися з того ж 

терміналу, з якого надається послуга. Незалежно від виду терміналу та 

мережі зв'язку, авторизація та аутентифікація кінцевого користувача 

здійснюється або за номером терміналу, або за паролем, зокрема шляхом 

набору пін-коду. 

З появою дебетових систем «гарячого» білінгу, коли вартість наданої 

послуги списувалася з рахунку користувача в реальному часі, потреба в 

отриманні інформаційних послуг про стан рахунку різко зросла. 

Поява карткових способів оплати дала можливість змінити і доповнити 

технологію поповнення рахунку користувача в оператора. 

Інформаційно-довідкові послуги про стан рахунку, вартості послуги, яка 

вже надана або може бути надана, були першопричиною перенесення даної 

послуги з банківської сфери в білінгові телекомунікаційні системи. Оскільки 

технологія поповнення рахунку була зрозуміла, на наступному етапі 

з'явилася необхідність управління рахунком, що включає в себе більш 

складну технологію. 

 

Початкові можливості по управлінню рахунком 

Спочатку кінцевий користувач мав наступні можливості по управлінню 

рахунком: 

 списувати кошти на оплату послуг електрозв'язку даної компанії-

оператора безпосередньо з поточного рахунку (дебетової картки), 

в тому числі в режимі hot-line; 

 переводити всю суму з поточного рахунку (у вигляді 

Непоповнювальної дебетової картки) на особовий рахунок номера 

телефону (IP-адреси користувача), з якого, в свою чергу, 

здійснюється оплата послуг електрозв'язку. 
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Надалі з'явилася нова більш універсальна технологія, яка дає можливість 

користувачеві за допомогою клавіатури свого терміналу, а також за 

допомогою комп'ютера по мережі Інтернет, керувати станом свого поточного 

рахунку (Fb). При цьому номер Fb міг збігатися з номером картки (в окремих 

випадках номером і серією картки) або не бути «картковим» рахунком. 

Основна умова для можливості використання даного Fb в рамках 

запропонованої технології полягає в можливості доступу до нього за 

допомогою цифрового пароля (пін-коду). 

 

Можливості універсального телебанкінгу 

 списувати кошти на оплату послуг зв'язку даної компанії-

оператора безпосередньо з поточного рахунку (рахунку дебетової 

картки); 

 переводити всю суму з поточного рахунку (у вигляді 

Непоповнювальної дебетової картки) на особовий рахунок номера 

телефону (IP-адреси користувача), з якого, в свою чергу, 

здійснюється оплата послуг електрозв'язку; 

 переводити повністю або частково будь-які засоби з одного 

поточного рахунку (карти) на інший в рамках суми знаходиться на 

даному рахунку; 

 переводити повністю або частково будь-які засоби з поточного 

рахунку на особовий рахунок користувача, з якого виробляється 

подальша оплата послуг електрозв'язку (наприклад, на особовий 

рахунок заданого номера мобільного телефону) або з якого 

здійснюється оплата послуг третіх компаній. 
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Рис. 3.3. Структурна схема поповнення та розрахунків 

 

Бізнес-процеси 

Бізнес-процеси телебанкінгу включають в себе: 

 емісію універсальних карт (далі - емісія); 

 підтримку технологічних функцій (функції); 

 розрахунки з продавцями карток (дилерами) (розрахунки 1); 

 розрахунки з третіми компаніями (розрахунки 2); 

 інформаційно-довідкове обслуговування (ІДО). 

 

Узагальнений зміст бізнес-процесів показано в табл 3.5. 
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Таблиця 3.5. Узагальнений зміст бізнес-процесів 

Бізнес-процес Узагальнений зміст бізнес-процесу 

Емісія 
Генерація карток, підготовка інформації до друку карток, 

підтримка і контроль життєвого циклу карток 

Функції Реалізація всіх технологічних функцій переказу коштів 

Розрахунки 1 
Підготовка даних для розрахунків з дилерами, контроль 

оплати, статистична звітність 

Розрахунки 2 
Підготовка даних для розрахунків із третіми компаніями, 

контроль взаєморозрахунків, статистична звітність 

ІДО 

Інформаційно-довідкове обслуговування кінцевих 

користувачів і розбір їх претензій, інформаційно-довідкове 

обслуговування персоналу і партнерів 

 

Користувачами системи телебанкінгу є власник карти, адміністратори 

емітента та адміністратори продавців і партнерів. 

Всі користувачі оперують двома об'єктами, які беруть участь у бізнес-

процесах, це скретч-картки і транзакції. 

 

Атрибути об'єкта «картка»: 

 номер картки; 

 серія картки; 

 пароль доступу (пін-код); 

 перевірочне значення секретного коду; 

 номінал картки; 

 дата генерації картки; 

 тип картки; 

 термін використання; 

 тривалість використання; 

 поточний залишок на картці в доларах; 

 поточний залишок на картці в рублях; 

 дата і час продажу; 

 дата і час першого використання. 
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 відображення подій: блокування генерації, надходження на склад, 

продаж, активізація картки, закінчення життєвого циклу картки; 

 відображення блокувань: порушення життєвого циклу картки, 

операторська блокування, адміністративна блокування. 

 

Атрибути об'єкта «транзакція» 

 унікальний ідентифікатор транзакції; 

 ознака адресації поповнення; 

 номер телефону - призначення платежу; 

 номер картки - призначення платежу; 

 серія картки - призначення платежу; 

 ініціатор активації; 

 номер доступу; 

 номер картки, з якої здійснено переклад; 

 серія картки, з якої здійснено переклад; 

 сума переказу в умовних одиницях; 

 сума переказу в грошових одиницях за поточним курсом; 

 дата продажу картки: 

 сума переказу в грошових одиницях за курсом продажу картки; 

 дата, час здійснення транзакції. 

 

Реалізація технології телебанкінгу 

Реалізація полягає у введенні і обробці атрибутів цих об'єктів, що 

дозволяє користувачам проводити взаєморозрахунки між собою і 

операторами, а операторам вести статистичний та бухгалтерський облік. При 

реалізації конкретних систем кількісний і номенклатурний склад атрибутів 

об'єктів може змінюватися, але якісний склад повинен бути достатній для 

підтримки даної технології. 
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На основі універсальної технології телебанкінгу можна реалізувати 

центри розрахунків користувачів за широкий спектр товарів і послуг за 

єдиною карткою для групи операторів і продавців товарів і послуг. Однак 

коли кожен оператор починає емітувати свою картку, то пошук потрібної 

картки для даного оператора скрутний для користувача. При цьому 

надійність оператора як фінансового партнера нічим не підтверджена. У 

цьому випадку в конкуренції виграють ті оператори, які можуть розгорнути 

більш ефективну мережу продажу карток, ніж ті, які пропонують кращі 

тарифи або більш високу якість послуг. З іншого боку, використовуючи 

єдину картку, оператор економить кошти на розгортання пунктів прийому 

платежів. 

 

Роумінг карток 

Поняття «роумінгу» (блукання) прийшло з термінології мобільного 

зв'язку і позначає можливість мобільного телефону з мережевим номером, 

що належить певному оператору, при переміщенні цього телефону в інше 

географічне місце працювати в мережі іншого оператора. 

Для цих цілей між операторами укладають роумінгову угоду. Коли 

мобільний телефон авторизується в мережі нового оператора, автоматично 

визначається, до якого оператора належить даний мережевий номер, і 

відбувається запит до системи білінгу цього оператора на отримання дозволу 

на роумінг. При позитивній відповіді системи білінгу через цей мережевий 

номер можна отримати послуги в мережі нового оператора. 

Ці послуги білінгуються відповідно до роумінгових угод, а в 

подальшому між операторами мобільного зв'язку проводяться відповідні 

взаєморозрахунки. 

Принципи роумінгу виявилися корисними при білінгі користувачів, що 

використовують карткові засоби оплати широкого спектру послуг зв'язку. 

Користувачеві зручно використовувати один засіб оплати послуг, зокрема 

УТК, при переміщенні його з основного місця знаходження в будь-яке інше. 
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Крім того, оператори намагаються максимально розширити свою присутність 

у різних регіонах. Таким чином, використання користувачами тієї ж карти, по 

якій користувач оплачував послуги в своєму регіоні, в інтересах обох сторін. 

Необхідними і достатніми умовами для використання УТК при роумінгу 

користувачів є максимальне поширення карткової системи оплати. При 

відсутності в оператора регіонально розподіленої системи надання послуг 

йому доцільно мати партнерів в інших регіонах, які могли б надати послуги 

по його телекомунікаційної картці. 

Для вирішення цього завдання застосовуються принципи роумінгу 

тільки не для мережевих номерів, а для телекомунікаційних карток. Проте 

дана відмінність виявляється важливим фактором для реалізації технології 

карткового роумінгу, а саме технології авторизації. Мережевий номер 

терміналу в явному вигляді вказує на приналежність користувача до мережі 

оператора (код країни і регіональний код ABC), в той час як авторизаційний 

пароль (ПІН-код) зазвичай не містить цього коду. Тому введення в пін-код 

коду оператора, аналогічного коду ABC, з'явилося б найбільш простим 

способом роумінговій авторизації користувача. Однак при вже існуючій 

досить широкій мережі карткового білінгу перехід на нові принципи був би 

економічно невиправданим. Альтернативою є використання технології, 

аналогічної розрахунками по банківських картах, а саме, використання 

єдиної платіжної системи для авторизації карток. 

З урахуванням потреби в картковому роумінгу і тенденцій розвитку 

систем зв'язку можна запропонувати і більш прості і дешеві технології 

роумінгу. Основна ідея лежить в розділенні потоків авторизації для місцевих 

і роумінгових карток. Таке розділення потоків дає можливість без зміни 

технології авторизації для місцевих карток передбачити будь-яку технологію 

для роумінгових карток. Дане рішення не зачіпає pозподілену систему 

надання і білінгу послуг всередині мережі зв'язку одного оператора, оскільки, 

використовуючи єдину схему генерації паролів доступу, оператор може 
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авторизувати свої картки без прив'язки до регіону, в якому вони будуть 

використовуватися. 

У міжрегіональному роумінгу карток в мережах різних операторів між 

цими операторами повинні існувати роумінгові угоди, аналогічні угодам між 

операторами мобільного зв'язку, з доповненням про спосіб поділу потоків 

авторизації. Такі угоди можуть передбачати два способи роумінгу з 

попереднім повідомленням і автоматичний. 

 

Попереднє повідомлення 

Полягає в тому, що користувач, перш ніж переїхати в інший регіон, де 

він збирається оплачувати послуги зв'язку за наявною карткою, повідомляє 

про це свого оператора. Таке повідомлення може проводитися в службовому 

режимі через системи авторизації даного оператора. Необхідною умовою 

такого повідомлення буде ввести код регіону, в якому користувач хоче 

розраховуватися за послуги зв'язку наявною карткою. У цьому випадку йому 

буде вказаний серійний номер доступу оператора, який буде надавати йому 

послуги зв'язку. Після повідомлення картка користувача з наявною на ній 

сумою переноситься в білугову\ систему необхідного оператора. Таке 

перенесення картки з однієї системи білінгу в іншу веде до збільшення 

навантаження на канали зв'язку, оскільки перенесення здійснюється в рамках 

коротких сеансів. При поверненні користувача проводиться аналогічна 

процедура з поверненням залишку. Білінгові системи обох операторів 

повинні мати можливість здійснювати крос-біллінг за роумінговими 

картками, який є підставою для проведення взаєморозрахунків. 

 

Автоматичний роумінг 

Відрізняється від роумінгу з попереднім повідомленням тим, що 

перенесення картки з однієї системи білінгу в іншу здійснюється 

автоматично при зверненні в неї користувача для авторизації картки. У тому 

випадку система білінгу повинна пізнати таку картку як роумінгову, а не 
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вважати помилковим введення її ПІН-коду. Найбільш простим виходом є 

поділ потоку авторизації звичайних і роумінгових користувачів, зокрема за 

номером доступу до послуги. У тому випадку, коли система білінгу 

розпізнала роумінгову картку, вона може запросити у користувача додаткову 

інформацію про оператора-емітента даної картки. Часто для цих цілей 

служить серія картки. Для операторів, що укладають роумінгову угоду, не 

складає труднощів відобразити в серії картки вказівку на її емітента. Знаючи 

емітента картки, білінгова система одного оператора зв'язується з білінгової 

системою емітента і запитує необхідні атрибути картки. Аналогічна ситуація 

з технологією роумінгу за запитом. 

Діаграма дій і станів картки в білінгових системах наведена в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6. Діаграма дій і станів картки в білінгових системах 

Етап 
Тип 

процедури 
Процедура Стан картки в ОБС 

Стан картки в в 

РБС 

1 Дія 
Запит абонента на 

авторизацію 
Активна Відсутня 

2 Дія 
Запит РБС в ОБС про 

наявність та стан картки 
Активна Відсутня 

3 Стан 
 

Перехід зі стану 

«активна» в стан 

«заблокована» 

Відсутня 

4 Дія 
Перенос атрибутів картки з 

ОБС в РБС 

Блокована (з 

зазначенням місця 

знаходження) 

Присутня, але не 

активна 

5 Стан 
Запит у абонента додаткових 

атрибутів картки 
Заблокована 

Присутня, але не 

активна 

6 Дія Активація картки Заблокована Активна 

7 Стан 
Отримання і тарифікація 

послуг в РБС 
Заблокована 

Активна і 

використовується  

8 Дія 
Запит абонента на 

авторизацію в ОБС 
Заблокована Активна 

9 Стан 
 

Перехід зі стану 

«заблокована» в стан 

«активна» 

Заблокована 

1

0 
Дія 

Перенесення атрибутів 

картки з РБС в ОБС 

Активна з 

зазначенням місця 

надходження 

Заблокована з 

вказівкою місця 

повернення 

1

1 
Стан 

Отримання і тарифікація 

послуг в ОБС 

Активна і 

використовується 
Заблокована  
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Операторський роумінг всередині мережі 

Більш проста організація роумінгу між білінговими системами одного 

оператора. Оскільки в цьому випадку оператор є єдиним емітентом карток, 

він може за отриманим паролем (пін-коду) визначити, до якої регіональної 

білінгової системі відноситься картка. 

Після цього в необхідну білінгову систему по каналах зв'язку 

направляється запит на авторизацію. Необхідні атрибути картки 

переносяться в білінгову систему за місцем авторизації, а в білінговій 

системі, до якої надійшов запит, робиться відмітка про місце знаходження 

картки. Згодом дана картка або повертається в первісну білінгову систему 

відразу після надання послуги, або зберігається в новій біліговій системі до 

наступної авторизації. 

При використанні оператором технології єдиного центру розрахунків 

доцільно повернення картки відразу по наданні послуги, а в разі, якщо центр 

розрахунків є і єдиною білінгвою системою, іншого способу просто немає. 

Якщо умовно виділити окремі функціональні блоки системи надання 

послуг (СНП), систему білінгу і систему авторизації, то операторський 

роумінг всередині мережі можна представити у вигляді трьох можливих 

функціональних рішень. 

Перше рішення - це взаємодія двох білінгових систем: центральної і 

регіональної (регіон А). Це випадок є спрощеним випадком автоматичного 

міжоператорського роумінгу. 

Друге рішення - аналогічне розподілене надання послуг, але з 

відсутністю окремої регіональної білінгової системи (регіон С). 

  І третє рішення - безпосереднє підключення регіонального, в тому 

числі роумінгового, користувача до централізованої системи авторизації, 

надання та білінгу послуг (регіон В). 



71 

СНП СНП

СНП

Центральна 

білінгова 

система

Регіональна 

білінгова 

система

Блок 

авторизації
Блок 

авторизації

Блок 

авторизації

Блок 

авторизації

Регіон АЦентральний регіон

Регіон В
Регіон С

Авторизація

А
в
то

р
и

за
ц

ія

А
в
то

р
и

за
ц

ія

А
в
то

р
и

за
ц

ія

 

Рис. 3.4 Функціональні рішення операторского роумінгу всередині 

мережі 

 

Універсальний білінг 

Технічний прогрес і ринкові умови взаємодії операторів і кінцевих 

користувачів в єдиному правовому полі висувають свої вимоги до процесу 

білінгу. 

Можна виділити чотири основні тенденції: 

 значне розширення номенклатури послуг, що надаються, в тому 

числі одним оператором; 

 значне розширення принципів і засобів оплати за послуги 

електрозв'язку; 

 розширення міжоператорської взаємодії та міжоператорських 

розрахунків; 

 постійно підсилюється конкуренція між операторами, які надають 

або однотипні послуги, або ті ж послуги, але різними 

технологіями. 

Автоматизовані системи розрахунків (АСР), або системи білінгу повинні 

задовольняти принципам універсальності, а саме: 
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 універсальності розрахунків за всією номенклатурою існуючих 

послуг і простим можливостям їх розширення при зміні 

номенклатури; 

 універсальності по всім існуючим принципам і засобам 

розрахунків; 

 універсальності взаєморозрахунків між операторами та 

партнерами; 

 універсальності адаптації системи розрахунків до тарифної 

політики оператора. 

На основі технологій і принципів, розглянемо детальніше кожну з 

вищевказаних тенденцій. 

 

Універсальність розрахунків за всією номенклатурою існуючих послуг і 

прості можливості їх розширення зі зміною номенклатури 

Номенклатура існуючих і перспективних послуг обумовлена 

використанням як мереж з комутацією каналів і мереж з пакетною 

комутацією, так і різних видів зв'язку - телефонного, радіозв'язку, 

супутникового і т.д. З іншого боку, весь комплекс послуг традиційно 

поділяється на основні та додаткові послуги. Таким чином, говорячи про 

номенклатуру послуг, необхідно враховувати практично всі галузі надання 

послуг. 

До найбільш поширених послуг можна віднести: 

 основні та додаткові послуги традиційного телефонного зв'язку, в 

тому числі місцевої та міжміського зв'язку, таксофонного зв'язку, 

додаткові види обслуговування, доступ до мереж пакетної 

комутації; 

 основні та додаткові послуги мобільного зв'язку; 

 міжміський зв'язок на основі ІР-телефонії; 

 послуги мереж передачі даних; 
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 послуги мережі Інтернет, в тому числі комутованого та постійного 

доступу до мережі. 

 

Універсальність по всім існуючим принципам і засобам розрахунків 

Припускає використання в якості засобу розрахунків як кредитових 

(post-paid) і дебетових (pre-paid) засобів, так і змішаних принципів 

розрахунків, у тому числі реальних або віртуальних карток. 

Оскільки дебетові та карткові засоби розрахунків припускають білінг в 

процесі надання послуги (hot-line), то універсальність білінгу по всім 

принципам і засобам розрахунків виражається простою формулою: 

 

Uni-paid = pre-paid (hot-line) + post-paid (hot-line, on-line, off-line). 

 

При використанні в якості засобу розрахунків телефонних карток в 

універсальних системах білінгу передбачаються додаткові опції (послуги) 

білінгу, а саме: 

 автоматичне (здійснюване самим користувачем) і ручне 

(здійснюване за допомогою телефоністки служби сервісу) 

поповнення коштів з однієї картки на іншу або на особовому 

рахунку користувача; 

 розрахунки за картками за різні послуги в одній системі білінгу; 

 автоматичне і ручне інформування користувача про залишок 

коштів на картці (особовому рахунку), історії витрачання коштів і 

т.д. 

 

Універсальність взаєморозрахунків між операторами та партнерами 

Один з найважливіших факторів білінгу, що визначає захищеність 

оператора, це прозорість, об'єктивність і актуальність взаєморозрахунків, що 

дозволяє оператору оптимально будувати власний бізнес і гнучко управляти 

їм. Це стосується як взаєморозрахунків між операторами, які надають один 
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одному телекомунікаційні послуги, так і роумінгових взаєморозрахунків. У 

цей перелік необхідно включити взаєморозрахунки операторів з фінансовими 

організаціями та продавцями, які включаються в технологічний процес 

просування та продажу послуг. 

Наявність крос-білінгу з усіма операторами та партнерами дозволяє 

оператору ефективніше будувати свою фінансову політику і мати законний 

захист від необгрунтованих фінансових претензій з боку цих організацій. 

Управління та оптимізація маршрутизації трафіку, виходячи з 

мінімізації відношення ціна/якість, може також здійснюватися на основі 

універсальної білінгової системи. 

 

Універсальність адаптації системи розрахунків до тарифної політики 

оператора 

Під тарифною політикою оператора мається на увазі вибір оптимальних 

тарифів для кінцевих користувачів, виходячи з попиту та пропозиції 

аналогічних послуг в рамках сегментів ринку телекомунікацій, в яких працює 

даний оператор. Для оптимізації своєї тарифної політики оператор повинен 

мати гнучкий інструмент налаштування своєї системи білінгу на обрану 

тарифну політику. Такими інструментами в універсальній системі білінгу є 

базові тарифи та індивідуальні тарифні плани. 

Основною вимогою до базових тарифів є їх багатовалютність, а також 

можливість ведення базових тарифів не тільки для кінцевих користувачів, але 

і для міжоператорських розрахунків. При цьому слід зазначити, що при 

використанні hot-line білінгу оператор має можливість в реальному часі 

відстежувати власну заборгованість іншим операторам, а також їх 

дебіторську заборгованість. 

Індивідуальний тарифний план повинен мати можливість відображати 

весь спектр домовленостей між оператором і кінцевим користувачем, а саме, 

враховувати знижки (надбавки) по днях, часу доби, сукупності послуг, 
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напрямками і типам з'єднань, обсягом наданих послуг, всім типам 

тарифікаційних інтервалів і затримок тарифікації. 

 

Універсальний біллінг характеризується наступною сукупністю якісних 

характеристик 

 можливість розрахунків між оператором і користувачем за 

надання останньому широкого спектру послуг; 

 можливість білінгу послуги в універсальному форматі: за факт її 

надання, за час користування послугою, за обсяг інформації, 

переданої за час користування; 

 можливість тарифікації за заданим широкому спектру 

індивідуальних параметрів тарифікації; 

 можливість надання послуг як на основі кредитних, так і 

дебетових принципів розрахунків; 

 можливість використовувати для розрахунків з користувачами 

грошові документи, аналогічні банківським пластиковим карткам; 

 надання користувачу можливості самостійного управління своїм 

рахунком в системі білінгу; 

 можливість використання для взаєморозрахунків з іншими 

операторами та партнерами крос-білінгу; 

 можливість стику з системами забезпечення діяльності оператора 

(з системами управління підприємством). 

Висновки 

На основі універсальної технології телебанкінга можна реалізувати 

центри розрахунків користувачів за широкий спектр товарів і послуг по 

єдиній картці для групи операторів і продавців товарів і послуг. УТК дає 

можливість користувачеві замість безготівкової оплати через банк або 

готівкову оплату самому операторові купити УТК і пред'явити її операторові 

віддалено, через мережу зв'язку. 
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Основний принцип побудови універсальних білінгових систем є 

прозорість, об'єктивність і актуальність взаєморозрахунків, що дозволяє 

оператору оптимально будувати власний бізнес і гнучко управляти їм. 

Вимоги які висуваються до універсальних білінгових систем, описуються 

формулою, яка виражає універсальність білінга:  

Uni-paid = pre-paid (hot-line) + post-paid (hot-line, on-line, off-line). 

Запитання для контролю 

1. Назвіть суб’єкти та об’єкти взаєморозрахунків. Як вони взаємодіють 

між собою?  

2. Перерахуйте п’ять основних принципів, які повинні задовольняти 

універсальні системи білінгу. 

3. о таке телебанкінг та які можливості універсального телебанкінгу? 
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4. СИСТЕМИ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ ЗВ’ЯЗКУ 

4.1 Архітектура універсальної білінгової системи (УБС) 

4.1.1 Концепція побудови УБС 

Будь-яка системна архітектура складається із трьох взаємозалежних 

компонент – прикладної архітектури, архітектури даних і технічної 

архітектури. 

Системна архітектура визначає правила формування компонент і 

взаємодії між ними, включаючи розподіл функцій між апаратною й 

програмною частинами й вимоги до апаратних ресурсів для функціонування 

системи. Системна архітектура передбачає також опис функцій системи, 

зовнішніх умов її функціонування, формування вимог до її програмних і 

інформаційних компонентів, вимоги до інформаційної структури [4]. 

У рамках концепції надання послуг електрозв'язку та їх білінгу доцільно 

використовувати однакові рішення до функціональних вимог щодо 

архітектури всіх систем, що беруть участь в цьому процесі. Для побудови 

системної архітектури білінгових систем можна використовувати рішення 

систем надання послуг в інтелектуальній мережі зв’язку (ІМЗ). 

При побудові білінгових систем необхідно виділити два рівні, які 

називаються інформаційним (ІР) і клієнтським (КР) рівнями [2]. До ІР 

відносяться процеси аутентифікації та авторизації користувачів, одержання 

інформації про надані послуги, у тому числі в реальному часі, а також 

процеси оброблення цієї інформації в частині тарифікації послуг, ведення 

рахунків користувачів і рахунків крос-білінгу, генерації звітів.  

До КР віднесемо наступні процеси: 

 взаємодії з користувачами щодо підключення їх в систему білінгу 

на підставі договорів або платіжних інструментів; 

 проведення фінансових міжоператорських взаєморозрахунків, а 

також фінансових взаєморозрахунків з користувачами 
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 операторська взаємодія з користувачами по розгляду претензій; 

 ведення обліку платіжних інструментів;  

 інтеграція систем білінгу в структуру взаємодії бізнес-процесів у 

рамках системи управління підприємством оператора зв'язку.  

Якщо використовувати такий підхід до реалізації процесу білінгу, то 

функції ІР можна вважати найбільш близькими до функцій надання послуг, 

що реалізовуються в ІМЗ [4].  

Концепція ІМЗ заснована на типовій послідовності наборів можливостей 

(Capability Sets, CS), що описують конкретні аспекти цільової архітектури. 

Згідно з принципами наступності, концепція УБС буде мати відповідні 

функціональні особливості та принципи реалізації системи. 

 

Функціональні особливості УБС полягають в наступному: 

 CS для УБС поширюються на всю область основних і додаткових 

послуг, який називають набір можливостей білінгу (Billing 

Capability Sets, BCS), BCS описується формулою Uni-paid; 

 принципи, на яких будується УБС, дають можливість реалізації 

універсального білінгу в усьому спектрі існуючих мереж з 

комутацією каналів, пакетною комутацією, а також на всіх типах 

обладнання, що використовується. 

 

Необхідно також враховувати наступні принципи реалізації УБС:  

 УБС повинна мати спеціальні шлюзи з усіма системами надання 

послуг;  

 УБС повинна мати можливість взаємодії на основі специфікованих 

протоколів з центральним та периферійними вузлами надання 

додаткових послуг. Така взаємодія має здійснюватися як по 

трактам сигналізації з використанням загально канальної 

сигналізації №7, так і по мовним трактам. 
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4.1.2 Концептуальна модель УБС 

 Абстрактна концептуальна модель ІМЗ, відповідно до рекомендацій 

ITU-T1.312/Q.120.1, складається з чотирьох площин (рис. 4.1). Вона враховує 

аспекти, що відносяться до послуг, і аспекти, пов'язані з мережею, на базі 

якої надаються послуги [5, 6]. 
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Рис. 4.1. Концептуальна модель УБС 

Незважаючи на те, що моделі ІМЗ та УБС мають свої відмінності, це 

рішення дозволяє просто й логічно побудувати концептуальну модель 

білінгової системи. 

Перша площина (рис. 4.1) – площина послуг (Service Plane, SP) – у цій 

площині нема інформації про те, як саме здійснюється надання послуг 

білінгу даною системою. 
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Друга площина – глобальна функціональна площина (Global 

Functional Plane, GFP) – описує можливості УБС, які необхідні для 

впровадження послуг. У цій площині УБС розглядається як єдине ціле і 

запроваджуються базові процеси оброблення подій (Basic Event Process, ВЕР) 

і незалежні від послуг конструктивні блоки (Service-Independent Building 

Block, SIB).  

Третя площина – розподілена функціональна площина (Distributed 

Functional Plane, DFP) – описує функції, які реалізуються вузлами УБС. У цій 

площині УБС розглядається як сукупність функціональних елементів, які 

породжують інформаційні потоки.  

Четвертий рівень – фізична площина (Physical Plane, РР) описує вузли 

УБС з функціональними елементами і протоколами взаємодії в них. 

Кожна з компонент послуги складається з набору функціональних 

компонент, які виконуються в певній послідовності. Необхідно враховувати, 

що навіть однорідні компоненти будуть різноманітними для мереж з 

комутацією каналів і пакетною комутацією, а також для основних і 

додаткових послуг, що надаються цими мережами. 

У реальній площині послуг кожна компонента може бути пов'язана як з 

однією, так і з різними послугами білінгу, тому доцільно виділити прості і 

складні частини. Позначимо послугу білінгу як SB, просту компоненту як 

SBf, а складну компоненту як SBF. У цьому випадку складна компонента 

SBFij буде поєднанням простої компоненти SBfi, що визначає вид та тип 

білінгу, і простий компоненти SBfj як однієї зі складових білінгу, оскільки 

кожна з послуг може бути реалізована як однією, так і сукупністю 

компонент, то SBm – (SBFij). При цьому можна відзначити, що на реальній 

площині послуг буде відображена вся сукупність послуг SB = (SBm).  

Розглядаючи площину послуг (рис. 2.1), можна виділити на ній 

функціональні компоненти FFk, які можуть бути реалізовані сукупністю 

простих операцій, маючи на увазі, що SBm = {FFk}.  
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Глобальна функціональна площина (GFP) в рамках концептуальної 

моделі має наступні основні елементи: 

 базовий процес оброблення подій (ВЕР); 

 незалежні від компонент послуг конструктивні блоки (SIB); 

 точки ініціації (POI) і точки завершення (POR).  

 

Базовий процес оброблення подій (ВЕР) являє собою спеціалізований 

конструктивний блок. Оскільки під подією мається на увазі як оброблення 

запитів для формування CDR, так і оброблення CDR, то для оброблення події 

необхідні дві базові процедури: для запитів – BRqP (Basic Request Process) і 

для записів – BRP (Basic Records Process). Блоки SIB забезпечують виконання 

стандартних мережних функцій багаторазового використання. Базовий 

процес оброблення подій є спеціалізованим SIB, який взаємодіє з іншими 

блоками за допомогою точок ініціації та завершення. По завершенні цієї 

послідовності здійснюється вплив на процес оброблення CDR, що залежить 

від точки завершення. У результаті такої взаємодії може бути ініційована 

компонента послуги. Таким чином, BRP описує процес оброблення CDR, що 

надходять з вузла надання послуг, або формування CDR в процесі надання 

послуг. У випадку оброблення послідовності запитів, в результаті якої 

формується CDR, точки ініціалізації та завершення для послідовності SIB 

можуть ставитися як до кожного запиту, так і до їх послідовності. Реакцією 

на запит може бути передавання як логічної функції, так і функції 

управління. Послуги, визначені як перші на площині моделі BC, поділяються 

на компоненти і на площині GFP об'єднуються в сукупність SIB, яка визначає 

глобальну логіку послуги (Global Service Logic, GSL) (рис. 4.1). 

На рис. 4.2 показаний приклад процесу взаємодії GSL і BRP, який 

здійснюється через точки POI і POR. 
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Рис. 4.2 Приклад взаємодії GSL та BRP 

 

У розподіленій функціональній площині визначаються загальномережні 

функції у вигляді окремих функціональних об'єктів (Function Element, FE). 

Специфіковані на площині GFD блоки SIB реалізуються на площині DFP у 

вигляді послідовності функціональних об'єктів (Function Element Array, FEA), 

в результаті чого виникають інформаційні потоки (Information Flows, IF). 

У свою чергу, функції поділяються на чотири основні категорії: 1 – 

функції,управління подіями; 2 – функції управління послугами; 3 – функції 

взаємодії між функціями 1 і 2 категорій; 4 – функції, що забезпечують 

послуги (експлуатаційна підтримка та адміністрування мережі) [7].   

До функцій управління подіями (Event Control Function, ECF) відносять: 

 функцію управління запитами (Request Control Function, RqCF); 

 функцію управління доступом до запитів (Request Control Agent 

Function, RqCAF), яка забезпечує системі отримання доступу в 

мережу, тобто є інтерфейсом між системою надання послуг та 

RqCF; 

 інтегровану функцію управління записом (Integrated Records 

Control Function, IRCF), при цьому «інтегрована» – підкреслює 

можливість обслуговування CDR з різних мереж; 

 інтегровану функцію управління доступом до запису (Integrated 

Records Control Agent Function, IRCAF), яка забезпечує системі 
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отримання доступу в мережу, тобто є інтерфейсом між системою 

надання послуг та IRCF; 

 функцію взаємодії з адміністративним рівнем користувачів (User 

Administration Interaction Function, UAIF), яка підтримує діалог з 

допоміжним рівнем; 

 функцію взаємодії з користувачем (User Interaction Function, UIF), 

яка через SSF підтримує діалог з користувачами-клієнтами; 

 функцію доступу до спеціалізованих ресурсів систем надання 

послуг (Integrated Specialized Resources Function, ISRF), яка 

забезпечує доступ мережних об'єктів до різних категорій 

мережних засобів. 

До другої категорії відносять функцію управління послугами (Service 

Control Functin, SCF), що визначає логіку послуг і управляє послугою, 

пов'язаною з процесом, що виконується, а також здійснює взаємодію між 

користувачем і функцією ISRF. 

До третьої категорії відносять: 

 функцію комутації послуг (Service Switching Function, SSF), яка 

забезпечує інтерфейс між SCF і ECF; 

 функцію підтримки цих послуг (Service Data Function, SDF), яка 

управляє доступом послуг до баз даних мережі і забезпечує 

контроль даних, при цьому забезпечуючи логічний зв'язок функції 

SCF з даними. 

До четвертої категорії – забезпечення послуг – відносять: 

 функцію середовища створення послуг (Service Creation 

Environment Function, SCEF),  яка використовується для 

специфікації, створення, тестування і завантаження  програм 

логіки послуг, а також для перетворення формату повідомлень при 

 організації діалогу з користувачем; 

 функцію доступу до системи експлуатаційної підтримки та 

адміністрування послуг (названою робочою станцією) (Service 



84 

Management Access Function, SMAF), яка забезпечує інтерфейс до 

функції SMF; 

 функцію експлуатаційної підтримки та адміністрування послуг 

(Service Management Function, SMF), яка забезпечує надання та 

адміністративне управління послугами. 

Інтерпретація схеми взаємозв'язків, що визначає архітектуру 

розподіленої функціональної площини, може бути представлена рис. 4.3. 

SDF SCEF

ISRF UIF

SCF SCF UIAF

IRCF IRCFIRCFIRCAF IRCAF

SDF SCEF

ISRF UIF

SCF SCF UIAF

RqCF RqCFRqCFRqCAF RqCAF

a) б)

 

Рис. 4.3 Схема взаємодії розподіленої функціональної площини 

(а – для записів, б – для запитів) 

 

Фізична площина описує пункти мережі, функціональні елементи, що 

містяться в них, та протоколи взаємодії. На цьому рівні визначаються фізичні 

об'єкти, способи відображення функціональних об'єктів на фізичні і 

описуються способи реалізації мережних елементів УБС (рис. 4.4) [2]. 

Для центрального вузла (Central Billing Service Node, CBSN) можна 

виділити наступні основні види пунктів: 

 SSP (Service Switching Point) – пункт комутації послуг, який 

забезпечує комутаційні функції локальної мережі, що об'єднує всі 

основні пункти та зовнішні шлюзи: шлюзи GO on-line і off-line 

(GOt – для виходу через мережу комутації каналів і GOi – через 

мережу пакетної комутації) та шлюзи GH hot-line (GHt – для 
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виходу через мережу комутації каналів і GHi – через мережу 

пакетної комутації); 

 SCP (Service Control Point) – пункт управління послугами; 

 SDP (Service Data Point) пункт підтримки даних; 

 SMP (Service Management Point) – пункт адміністрування послуг; 

 SCEP (Service Creation Environment Point) – пункт середовища 

створення послуг; 

 SMAP (Service Management Access Point) – пункт експлуатаційної 

підтримки та адміністрування послуг.  
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Рис. 4.4 Фізична площина 

 

Розподіл мережних функцій по пунктах УБС має такий вигляд: 

Пункт комутації послуг (SSP) реалізує функцію комутації послуг (SSF) і 

функцію керування подіями (ECF), зокрема: 

 забезпечує зв'язок між пунктами в межах одного центру білінгу, а 

також між основним і допоміжним рівнями; 
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 через GHi і GHt забезпечує передачу CDR від SSP ГІС і вузлів 

маршрутизації мережі пакетної комутації в SCP, а також 

управління через ці шлюзи діалогом з користувачем через IVR 

ГІМ; 

 через GOi і GOt забезпечує передачу CDR від вузлів комутації та 

маршрутизації телекомунікаційної мережі; 

 через GCi і GCt обмін запитами і записами між SCP CBSN і SCP 

PBSN, а також обмін між SMP, SCEP, SMAP центрального вузла 

послуг і SCP периферійних вузлів. 

Пункт управління послугами (SCP) виконує функції надання послуг, 

оброблення даних CDR, управління послугами (SCF) і підтримки даних 

(SDF). SCP CBSN має прямий доступ до пункту підтримки даних SDP CBSN, 

a SCP PBSN може приєднуватися до неї через відповідні шлюзи. 

Пункт підтримки даних містить дані, необхідні для надання 

індивідуалізованих послуг, зокрема індивідуальні тарифні плани, а також для 

перетворення форматів даних з метою їх передавання різним користувачам. 

Доступ до SDP CBSN з SCP PBSN може бути отриманий або через відповідні 

шлюзи, або через пункт управління послугами (SCP), або пункт 

адміністрування послуг (SMP).  

Пункт забезпечення послуг виконує функції SMF, SMAF і функцію 

середовища створення послуг SCEF, може керувати базами даних, тестувати 

мережу, керувати навантаженням і проводити вимірювання різних 

характеристик системи білінгу. 

Пункт середовища створення послуг служить для розробки, 

формування, тестування та впровадження послуг в пункті адміністрування 

послуг (SMP). 

Пункт експлуатаційної підтримки та адміністрування послуг забезпечує 

доступ до пункту адміністрування послуг (SMP)[3, 5-7]. 

Розподіл основних функціональних пунктів по вузлах надання  послуг 

та їх взаємозв'язки показані на рис. 4.5. 
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Рис. 4.5 Розподіл пунктів та їх взаємозв’язки 

4.1.3 Розподілена структура УБС  

Важливим аспектом розгляду структури УБС є визначення можливості 

розподілу її елементів по мережі зв'язку. Для надання широкого спектру 

послуг білінгу одночасно для користувачів різних мереж зв'язку 

пропонується використовувати два типи вузлів послуг: центральний (CBSN) і 

периферійні (PBSN). В частині реалізації процесу знімання та оброблення 

CDR немає необхідності в розподілі вузлів надання послуг білінгу по вузлах 

телекомунікаційної мережі, оскільки цей процес не залежить від 

розташування вузла білінгу. Єдиним обмеженням є продуктивність вузла. 

Проте це обмеження може бути знято реалізацією розподіленої обробки 

інформації. 

Більш важливим фактором при вирішенні питання рознесення вузлів є 

необхідність оброблення запитів в реальному часі. Запити, що формують 

CDR, приходять з вузлів надання послуг. Тому для реалізації процесу 

оброблення запитів в реальному часі необхідно або мати швидку мережу 

передавання цих запитів, або розміщувати PBCN в периферійних вузлах ГІМ. 

На відміну від CBSN, в PBSN достатньо мати лише пункти SSP і SCP. В 

окремих випадках в периферійних вузлах ГІМ може бути пункт підтримки 

даних (SDP) у повному або обмеженому обсязі [5, 6]. У PBSN відсутні 
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пункти SMP, SCEP, SMAP. Реалізація функцій цих пунктів у PBCN 

здійснюється дистанційно через відповідні шлюзи на основі відповідних 

запитів та повідомлень. Аналогічним чином здійснюється доступ до SDP 

CBSN за відсутності його на PBSN. 

CBSN і PBSN підключаються до мереж зв'язку через систему 

відповідних шлюзів. Шлюзи розрізняються за типом мережі, з якою вони 

взаємодіють, і кожен з них може здійснювати взаємодію з мережею зв'язку 

по виду реалізованої функції, а саме за запитами або записами. 

Для практичної реалізації УБС необхідно розглянути принципи 

взаємодії між вузлами надання послуг білінгу і вузлами мережі зв’язку та 

надання послуг. 

4.1.4 Принципи взаємодії 

В частині оброблення CDR УБС взаємодіє тільки з вузлами комутації 

та маршрутизації телекомунікаційної мережі, а отже, не залежить від 

способів побудови мережі і взаємодії між цими вузлами. Під час оброблення 

запитів від вузлів надання послуг аналогічна ситуація зберігається для CBSN 

і PBSN в рамках цих вузлів, однак є кореляція зі способами побудови 

телекомунікаційної мережі в разі їх взаємодії, у тому числі в залежності від 

«розвиненості» мережі. Припустимо, що телефонна мережа не однорідна, 

тобто побудована на основі широкого спектру комутаційних систем та 

каналів зв'язку. Проте або комутаційні системи повинні мати програмно-

апаратні засоби для накопичення CDR, або всі виклики з АТС, які не мають 

таких коштів, повинні з’єднуватися за допомогою комутаційного вузла, який 

має ці кошти. Наявність відповідних програмно-апаратних засобів 

передбачає доступ до них по каналах зв'язку. Таким чином, шлюз GOt SSP 

(рис. 4.5) може бути реалізований на основі канального модему, а обмін 

інформацією між цим шлюзом та програмно-апаратними засобами 

накопичення CDR може здійснюватися за протоколом Х.25. Що стосується 

комутатора мобільної мережі, то для передачі файлу CDR може бути 
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використаний також протокол Х.25, а для передачі CDR в режимі on-line за 

наявності мережі ЗКС № 7 – протокол INAP [2, 5, 6]. 

Для збору CDR з серверів доступу мережі пакетної комутації шлюз GOi 

SSP (рис. 4.5) повинен підтримувати протокол NetFlow, оскільки дана 

технологія використовується більшістю виробників. Крім того, багато 

виробників серверів доступу використовують власні протоколи обміну для 

знімання CDR сумарного трафіку (наприклад, IP Accounting для апаратури 

фірми Cisco). 

У частині оброблення запитів надання послуг телефонної або рухомої 

мережі SCP білінгу повинен мати шлюз GHt. Якщо SSP УБС і SSP ГІМ 

мають єдину локальну мережу, для оброблення запитів білінгу послуг 

телефонної та рухомої мереж з шлюзами, достатньо підтримувати протокол 

TCP/IP. Для білінгу послуг мереж пакетної комутації, наприклад 

комутованого доступу в Інтернет або IP-телефонії, шлюз GHi повинен 

підтримувати протокол Radius [8]. 

Важливе питання при розгляді питань взаємодії процесів оброблення 

викликів – питання внутрішньої взаємодії між пунктами CDSN, тобто 

взаємодії між серверами надання послуг і серверами додатків. Відповідно до 

більшості відомих стандартів (наприклад, NAGTAP2 для білінгових систем) 

ці сервери легко об'єднуються в локальну мережу на основі протоколу 

TCP/IP. 

4.2  Функціональні компоненти білінгових систем 

У попередньому розділі були визначені основні технологічні принципи 

універсального білінгу, які повинні бути реалізовані представленою в цьому 

розділі концептуальною моделлю. В основі такої моделі лежить створення 

логіки послуг, яка, в свою чергу, заснована на виборі моделі послуги як з 

точки зору поставленої задачі, так і з точки зору можливості реалізації 

послуги коштами, що є в розпорядженні УБС, та обладнання, що надає 

послуги зв'язку, що визначається набором функціональних компонент. 
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Кожна з функціональних компонент повинна бути визначена в трьох 

областях: в області функціональних властивостей, в області допустимих 

значень вхідної  інформації (описів точок входу – POI) і в області 

допустимих значень вихідної інформації (описів точок виходу – POR).  

Виходячи з викладених вище принципів побудови універсальної УБС, 

площина послуг її інформаційного рівня (ІР) повинна мати наступні основні 

технології реалізації функціональних компонент: 

 авторизація користувача за номером термінала або паролем 

доступу; 

 генерація платіжних інструментів та їх підтримка; 

 ведення рахунків платіжних інструментів; 

 генерація поточних і особових рахунків; 

 ведення особових рахунків користувача; 

 ведення поточних рахунків користувачів; 

 створення CDR (для режиму hot-line); 

 знімання і попереднє оброблення CDR (для режимів on-line та off-

line); 

 тарифікація CDR (для всіх режимів білінгу); 

 генерація звітів (для всіх режимів білінгу). 

Крім того, ІР системи універсального білінгу в рамках створення і 

підтримки послуг повинна забезпечити взаємодію з КР, статистичне 

оброблення накопиченої інформації, моніторинг системи білінгу, програмно-

технічну підтримку. 

Перераховані вище компоненти можуть відрізнятися для білінгу послуг 

різних мереж зв'язку як в частині утримання однотипних операцій, з яких 

вони складаються, так і послідовності виконання цих операцій. 

На клієнтському рівні (КР) система універсального білінгу повинна 

забезпечити такі технології: 

 організацію взаєморозрахунків з користувачами та партнерами; 

 ведення бухгалтерського обліку; 
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 підтримку адміністративних та інформаційних служб оператора; 

 підтримку технічних служб оператора. 

4.2.1  Аутентифікація та авторизація 

Під аутентифікацією розуміють приналежність користувача до системи 

надання послуг, а під авторизацією користувача мається на увазі перевірка 

прав користувача на одержання послуг, що виконується за номером 

термінала або паролем доступу. 

Для режимів on-line та off-line при наданні послуги здійснюється 

аутентифікація при записі CDR в системах комутації (номер телефону) або в 

системах маршрутизації (IP-адреса), а потім авторизація при обробці CDR в 

SCP системи білінгу. У режимі hot-line аутентифікація та авторизація повинні 

здійснюватися самою білінгової системою при створенні CDR. При цьому 

аутентифікація та авторизація можуть здійснюватися як у вигляді єдиної 

операції, так і послідовно. При послідовному запиті спочатку визначається 

приналежність абонента до даної системи надання послуг, а потім, коли 

абонент здійснює запит послуги, в рамках авторизації визначається його 

права на користування даною послугою (тобто відкрита чи ні послуга для 

використання даними абонентом) і фінансові можливості абонента для 

отримання запитуваної послуги. У випадках, коли відразу відомі і абонент, і 

запитувана послуга, аутентифікація та авторизація виконуються одночасно. 

Аутентифікація проводиться за запитами з ГІМ, при цьому у випадку 

аутентифікації за номером телефону (що справедливо як для систем з 

комутацією каналів, так і для систем IP-телефонії) цей номер пересилається з 

ГІМ у SCP УБС. Якщо система взаємодії ГІМ з обладнанням оператора не 

передбачає автоматичного розпізнавання номера абонента, то аутентифікація 

за номером телефону в режимі hot-line неможлива. 

Розрізняють два типи аутентифікації за паролем доступу в режимі hot-

line. Для мереж з комутацією каналів і ІР-телефонії авторизація за паролем 

доступу здійснюється набором числового пароля (пін-коду). Для надання 
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dial-up доступу до мережі Інтернет аутентифікація може здійснюватися 

передачею так званого логіна і пароля. При цьому для користувачів, раніше 

зареєстрованих в системі (наприклад, шляхом укладення договору з 

оператором), введені логін і пароль порівнюються зі збереженими в системі. 

Для користувачів, які вперше оплачують послугу по карті, аутентифікація 

реалізується шляхом передавання номера платіжного документа, при цьому 

логін відповідає номеру платіжного документа, а пароль - пін-коду. При 

цьому, якщо кожній з послуг відповідає свій номер доступу або свій шлюз, то 

аутентифікація та авторизація здійснюється одночасно. 

Аутентифікація і авторизація здійснюється з використанням функцій 

RqCF, RqCAF, UIF, ISRF і ISRF.  

Аутентифікація за паролем доступу для послуг мереж з комутацією 

каналів може бути представлена сукупністю наступних операцій: 

 прийом пароля доступу; 

 аналіз пароля доступу (наприклад, шляхом запиту до бази даних); 

 відповідь про результат аутентифікації. 

Аутентифікація послуг мереж з пакетною комутацією може містити 

додаткову операцію, якщо пароль доступу представлений сукупністю логіна і 

пароля. У цьому випадку, наприклад, додатковою проміжною операцією 

може здійснюватися пошук пароля доступу за логіном і паролем. 

4.2.2 Ведення рахунків  

При реалізації універсальної логіки послуг необхідна наявність в УБС 

засобів відображення стану поточних взаєморозрахунків як по платіжних 

інструментах, так і по договорах з користувачами та партнерами. Такими 

засобами є рахунки користувачів і партнерів в системі білінгу. Для 

універсальної логіки послуг необхідна багаторівнева система рахунків (рис. 

4.6), яка може бути надлишкова для випадків, наприклад, відсутності 

розрахунків за платіжними інструментами, або у випадках, коли оператор 

надає одну послугу. Для універсального білінгу доцільно використовувати 
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запропоновану систему рахунків. 

Верхній рівень - особові рахунки (Lb). Особові рахунки можуть бути 

персональні (Lbp), тобто містити всі атрибути користувача персони, або 

неперсоніфіковані (Lbu) такі, що не містять цих атрибутів. Аналогічний 

поділ можна запровадити і для платіжних інструментів: персональні (Сp) для 

кредитних платіжних документів і «на пред'явника» (Сu) для дебетових. 

 

 
 

Рис. 4.6. Багаторівнева система рахунків 

 

Особові персоніфіковані рахунки несуть в собі дві функції. Перша 

функція - це відображення стану взаєморозрахунків з абонентами, а саме, 

якою є загальна заборгованість користувача за надані послуги до початку 

поточного розрахункового періоду, а також історія цих взаєморозрахунків з 

усього спектру наданих послуг. Друга функція - це розшифровка витрат 

користувача по кожному виду послуг. Рахунки Lbp відкриваються на підставі 

укладених договорів з користувачем. Особові персоніфіковані рахунки 

можуть бути як кредитними, так дебетовими і змішаними. При цьому треба 

мати на увазі, що змішані особові рахунки не можуть бути одночасно 

кредитними і дебетовими за однаковими видами послуг. 
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Особові неперсоніфіковані рахунки відображають тільки розшифровку 

витрат користувача по кожному виду послуг. Взаєморозрахунки з 

користувачем відображаються на поточному рахунку дебетового платіжного 

інструменту. 

Поточні рахунки платіжних інструментів також розрізняються за своєю 

функцією. Так, якщо поточні кредитові рахунки служать тільки для 

підтвердження прав користувача, то дебетові поточні рахунки поєднують цю 

функцію з функцією взаєморозрахунків, зокрема за послугою поповнення 

інших дебетових рахунків та поповнення Lbp, а також ведуть історію цих 

взаєморозрахунків з усього спектру послуг, що надаються. 

Рахунки другого рівня  –  це поточні рахунки (Тb), які поділяються як 

за видом послуг, що надаються (Ts), так і за видом взаєморозрахунків: 

кредитні (Tsc) і дебетові (Tsd). Поточні рахунки Tsd, крім суми витрат на 

надання даної послуги, мають додатковий параметр «сума передоплати», 

який дозволяє поповнювати окремі поточні рахунки як з рахунків платіжних 

інструментів, так і з особових персоніфікованих рахунків. Поточні рахунки 

взаємопов'язані з особовими рахунками (рис. 4.6).  

4.2.3 Генерація рахунків 

Процес створення рахунків має три аспекти: генерація рахунків 

платіжних інструментів, генерація особових рахунків, генерація поточних 

рахунків.  

Кожен з рахунків має набір атрибутів, що дають певну надмірність. Вона 

необхідна для перевірки області допустимих значень атрибутів при їх зміні. 

Крім того, надмірність атрибутів суб'єкта дозволяє отримувати довідкові дані 

без додаткового аналізу транзакцій, проведених за розрахунковий період, 

тобто збільшити продуктивність взаємодії між основним і допоміжними 

рівнями УБС.  
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Особові та поточні рахунки платіжних інструментів (рахунки 

платіжних інструментів) є сутностями УБС. При цьому номер поточного 

рахунку часто може бути одночасно номером платіжного інструменту. 

Поточний рахунок платіжного інструменту для УБС повинен містити 

наступні атрибути: 

1. Номер рахунку (номер платіжного документа). 

2. Пароль доступу (у відкритому або зашифрованому вигляді). 

3. Особовий рахунок користувача (при генерації відсутній). 

4. Валюта розрахунків. 

5. Тип рахунку (кредитовий, дебетовий). 

6. Вид рахунку (індивідуальний, корпоративний). 

7. Тип дебетового рахунку (який поповнюється і не поповнюється). 

8. Дата активації рахунку. 

9. Сума на рахунку на дату активації. 

10. Загальна сума поповнення. 

11. Залишок на рахунку на поточну дату. 

12. Дата закінчення останнього розрахункового періоду. 

13. Загальна сума поповнення рахунку до початку останнього 

 розрахункового періоду. 

14. Залишок (заборгованість) на рахунку на кінець останнього 

розрахункового періоду. 

15. Сума поповнення протягом терміну поточного розрахункового 

періоду. 

16. Сума витрат за поточний розрахунковий період.  

 

Особові рахунки користувачів є також сутностями УБС. 

Персональний особовий рахунок повинен містити наступні атрибути: 

1. Номер персонального особового рахунку. 

2. Реквізити власника. 

3. Перелік дозволених послуг. 
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4. Номери тарифних планів по послугах. 

5. Номери взаємопов'язаних поточних кредитових і дебетових 

рахунків, а також   номер платіжного документа. 

6. Валюта розрахунків. 

7. Вид рахунку (індивідуальний, корпоративний). 

8. Дата активації рахунку. 

9. Загальна заборгованість (залишок) на кредитових (дебетових) 

поточних рахунках до початку розрахункового періоду. 

10. Залишок на рахунку на поточну дату. 

11. Дата закінчення останнього розрахункового періоду. 

12. Дата наступного розрахункового періоду. 

13. Заборгованість (залишок) на кредитових (дебетових) поточних 

рахунках  за останній розрахунковий період.  

 

Особові неперсоніфіковані рахунки користувачів повинні містити  

наступні атрибути: 

1. Номер особового рахунку . 

2. Номер взаємопов'язаного платіжного інструменту. 

3. Перелік дозволених послуг. 

4. Номери тарифних планів по послугах. 

5. Номери взаємопов'язаних поточних дебетових рахунків. 

6. Валюта розрахунків. 

7. Вид рахунку (індивідуальний, корпоративний). 

8. Дата активації рахунку. 

9. Витрати по кожному з взаємопов'язаних поточних рахунків. 

10. Сумарні витрати по всіх взаємопов'язаним поточними рахунками в 

реальному часу. 

 

Поточні рахунки користувачів (так само, як і рахунки платіжних 

інструментів та  особові рахунки) є сутностями УБС. Поточні рахунки 
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поділяються на кредитові і дебетові. У свою чергу, дебетові поточні рахунки 

поділяються на дебетові поточні рахунки з контролем і без контролю 

залишку на рахунку. 

Кредитні поточні рахунки (КПР) і дебетові поточні рахунки з 

контролем залишку (ДПР-К) взаємопов'язані з персоніфікованими особовими 

рахунками, а поточні рахунку без контролю залишку (ДПР) взаємопов'язані з 

неперсоніфікованими особовими рахунками. У загальному випадку поточні 

рахунки мають наступні атрибути: 

1. Номер поточного рахунку. 

2. Номер взаємопов'язаного особового рахунку. 

3. Перелік дозволених послуг за видом шлюзу. 

4. Валюта розрахунків; 

5. Вид рахунку (індивідуальний, корпоративний). 

6. Дата активації рахунку. 

7. Для КПР - загальна заборгованість до початку розрахункового 

періоду; для ДПР-К і ДПР - вартість загального обсягу послуг у 

реальному часі. 

8. Для КПР - різниця між заборгованістю і максимальним кредитом 

на початок розрахункового періоду; для ДПР-К - залишок на 

рахунку в реальному часі.  

9. Деталізація п. 7 по послугах. 

Генерація поточних рахунків проводиться автоматично при генерації 

особових рахунків.  

Генерація та ведення рахунків платіжних документів, особових і 

поточних рахунків реалізується з використанням функцій IRCF, IRCAF, 

UAIF, SDF. 

4.2.4 Створення, зчитування і обробка CDR 

У всіх режимах CDR формується обладнанням, що надає відповідні 

послуги. Проте в режимі on-line та off-line CDR формуються без участі УБС, 
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оскільки обладнання функціонує в режимі надання послуг тільки своїм 

користувачам, номери терміналів (або IP-адреса) яких «прописані» в цьому 

обладнанні. Оскільки авторизація користувачів здійснюється самим 

обладнанням, то взаєморозрахунки з ними можуть проводитися тільки на 

основі post-paid (on-line, off-line) або p/pre-paid (on-line) білінгу. При 

реалізації hot-line білінгу є можливість реалізації як post-paid, так і pre-paid 

білінгу, при цьому авторизація проводиться самою білінговою системою. Для 

режиму pre-paid білінгова система при визначенні можливості надання 

запитуваної користувачем послуги додатково повинна перевіряти стан 

рахунку користувача (або стан його рахунку платіжного інструменту). 

Таким чином, при формуванні CDR виконується не менше двох запитів 

до SCP УБС, а саме, на етапі підключення користувача до системи надання 

послуг - запит на визначення його приналежності до УБС, а на етапі вибору 

користувачем виду послуги - запит на можливість її надання відповідно до 

стану рахунку. В результаті даних запитів формується CDR, який в 

загальному випадку має наступні атрибути: 

 вид (код) послуги (вказується код послуги відповідно до прийнятої 

класифікації); 

 дата, час початку надання послуги (фіксується з моменту 

реального початку послуги); 

 тривалість; 

 обсяг вхідної інформації (для послуг мереж пакетної комутації); 

 обсяг вихідної інформації (для послуг мереж пакетної комутації); 

 номер рахунку платіжного інструменту, з якого здійснюється 

оплата послуги; 

 номер особового рахунку користувача (або номер рахунку 

інструменту оплати, на який перераховується сума, при наданні 

послуг з поповнення рахунку); 

 номер терміналу користувача; 

 сума, яка перераховується; 
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 службова інформація (характеристики технічних засобів, через які 

надавалася послуга, наприклад, номер каналу, причина 

роз'єднання і т.д.).  

Як видно з переліку атрибутів CDR, закладена в них інформація 

надлишкова як для конкретного виду послуг, що надаються, так і для засобів 

оплати, які можуть бути використані. Однак такий формат CDR дозволяє 

використовувати його як єдиного формату CDR універсального білінгу. 

Треба відзначити, що такий формат CDR дозволяє надавати додаткові 

послуги білінгу з поповнення рахунків абонента за допомогою платіжних 

інструментів. 

У режимі on-line і off-line білінгу CDR можуть утворюватися стороннім 

обладнанням, що підключається до вузла УБС в рамках одного вузла 

телекомунікаційної мережі або знаходиться в інших вузлах 

телекомунікаційної мережі. У цих випадках для введення CDR в УБС 

необхідно не тільки отримати ці CDR з вузла телекомунікаційної мережі, а й 

перетворити їх до виду, стандартного для УБС. 

Сучасне телекомунікаційне обладнання має відповідні засоби 

накопичення CDR за заданий період часу. Тому мета УБС - з'єднатися з 

даним устаткуванням через відповідний шлюз (див. пункт. 2.1.4) по каналу 

зв'язку і зчитати цю інформацію. Незважаючи на те, що в даний час існують 

певні стандарти форматів CDR для кожного типу обладнання (наприклад, 

ANSI 124), завдання перетворення різних форматів у формати УБС не може 

бути реалізоване однією універсальною програмою і вимагає використання 

набору типових програм. 

Таким чином, в процесі збору та оброблення інформації про надані 

послуги в режимах on-line і off-line беруть участь дві функціональні 

компоненти: 

 компонента збору, яка здійснює збір нових файлів CDR і їх 

накопичення, зберігаючи при цьому формат CDR, що 

використовується виробником обладнання; 
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 компонента попереднього оброблення, яка перетворює запис CDR 

в необхідні для тарифікації дані про дзвінок, при цьому 

використовуючи дані про користувачів та послуги в термінології 

УБС. 

Дані, отримані в результаті попереднього оброблення, зберігаються в 

УБС і можуть бути використані як для тарифікації, так і для збору 

статистичної інформації. 

4.2.5 Тарифікація 

Тарифікація CDR є розрахунком вартості наданої послуги відповідно 

до тарифів оператора та індивідуальних домовленостей між оператором і 

кожним користувачем про порядок розрахунку вартості послуг, що 

надаються на основі вищевказаних базових тарифів. Такі домовленості  

фіксуються у вигляді індивідуальних тарифних планів (ІТР). Тарифікація 

CDR на основі ІТР здійснює перехід від CDR до транзакцій, де в порівнянні з 

записом CDR є додатковий атрибут, що визначають вартість наданої послуги 

для даного користувача. ІТР забезпечуються функціями SDF і SCF. 

Для спрощення подальшого статистичного оброблення або розгляду 

претензій користувача без звернення до первісної інформації в записі 

транзакції часто вказують номер тарифного плану, за яким здійснювався 

розрахунок послуги. Тарифний план є багатовимірної функцією знижки 

(надбавки) вартості одиниці послуги (∆s) в порівнянні з базовими тарифами, 

аргументами якої є: момент надання послуги (день d, час t), параметр послуги 

р, тривалості надання послуги ∆t, обсяг переданої чи отриманої інформації 

∆i). Таким чином, індивідуальний тарифний план (ТIТP) функціонально 

виражається формулою (4.1) як: 

ITP ( , , , , ),T F d t p t i  
    (4.1) 

де під параметрами послуги маються на увазі, наприклад, зони та напрямки 

при наданні послуг міжміського зв'язку, вхідний або вихідний трафік і т.д. 
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4.2.6 Генерація звітів 

Як зазначалося вище, об'єкт «звіт» є іменним об'єктом і відображає 

обсяг і вартість всіх послуг, наданих по даному особовому рахунку за 

заданий період часу (розрахунковий період). Звіт може бути загальним або 

деталізованим. У загальному випадку в звіті по персоніфікованому 

особовому рахунку вказується сумарна заборгованість користувача за 

категоріями послуг наданих в кредит і дебетовий залишок по передплаченим 

послугам. У загальному звіті для неперсоніфікованого особового рахунку 

вказується як залишок передоплати, так і вартість наданих послуг.  

Деталізований звіт може генеруватися як за платіжними документами 

(картками), так і по особових рахунках.  

Звіт за платіжними документами передбачає наступну деталізацію: 

 дату активації платіжного документа (або дата видачі 

попереднього звіту); 

 суму на рахунку на дату активації (або на дату видачі 

попереднього звіту); 

 суми поповнення рахунку та дата їх поповнення за вказаний 

період; 

 суми переказу коштів на інші рахунки та їх дати; 

 суму надання послуг за звітний період.  

Деталізований звіт по особових рахунках звичайно містить: 

 дату розрахункового періоду; 

 розшифровку найменування наданої послуги; 

 час надання послуги; 

 трафік (тривалості надання послуги); 

 обсяг переданої (прийнятої) інформації; 

 вартість тарифікаційної одиниці відповідно до індивідуального 

тарифного плану.  
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Звіт також може містити сумарні показники трафіку та/або вартості за 

розрахунковий період.  

Результати звіту є підставою для виставлення рахунку користувачу на 

оплату. 

4.3  Логіка послуг 

Створення логіки послуг визначається функцією середовища створення 

послуг (SCEF) на основі функції керування подіями (ECF) і з використанням 

функції підтримки цих послуг (SDF). Таким чином, створена в SMP та 

інформаційно-підтримувана SDP логіка послуг реалізується в пункті 

управління послугами SCP. 

Є два напрями створення логіки послуг як основи концептуальної 

моделі. Перший полягає у розробці індивідуальної логіки кожної послуги і 

доопрацювання її при необхідності створення нової послуги. Другий напрям 

полягає в побудові такої логіки послуги, який дозволяє, створивши деяку 

універсальну логіку, шляхом виключення з неї окремих компонент 

отримувати необхідний спектр послуг. 

Важливим аспектом при створенні логіки послуги є достатність 

сукупності засобів реалізації. Рівень послуг представляється у вигляді 

різноманіття функціональних компонент, з яких утворюється компонента 

послуги, і різноманіття компонент послуги, з яких утворюється послуга. 

При реалізації логіки послуг білінгу, окремі функціональні компоненти 

можуть бути підготовчими, тобто заздалегідь готують інформацію та її 

структуру для реалізації логіки послуги. Якщо звернутися до реалізації 

логіки послуг hot-line білінгу, то в якості підготовчої функціональної 

компоненти (FF) використовується функція генерації рахунків платіжних 

документів, неперсоніфікованих особових рахунків та індивідуальних 

тарифних планів. Для логіки послуг on-line та off-line білінгу характерне 

використання як попередньої функціональної компоненти – функції 

створення персоніфікованих особових рахунків, поточних рахунків, а також 



103 

тарифних планів. Окремі функціональні компоненти створюються 

автоматично в процесі білінгу з прив'язкою до вже створених 

функціональних компонент.  

Отже, при створенні логіки послуг орієнтуються на сукупність 

функціональних компонент (FF) та їх взаємозв'язки. При цьому, оскільки 

кожен тип взаємозв'язків (орієнтованих відносин) припускає інверсії, тобто 

можливість реалізації цих відносин у двох напрямках, необхідно 

дотримуватися наступних правил: 

 напрямок зв'язку вибирається після аналізу сукупності запитів від 

однієї FF до іншої і повинен відповідати напрямку запиту або 

напрямку передавання інформації; 

 якщо в запитах існують обидва напрямки, то проводиться подвійна 

орієнтація зв'язків з присвоєнням відповідного номера; 

 для неорієнтованих зв'язків типу «спорідненість» або «асоціація» 

здійснюється орієнтація зв'язків від кожного FF до кожного. 

Кожна FF декларує свою систему відносин fk в заданій множині, 

причому серед цих відношень можуть бути незалежні, еквівалентні і 

пересічні. Тому для їх оптимізації необхідно вибрати певну систему 

відношень, яка вміщувала б у себе всі відношення, декларовані FF.  

Така система відношень найбільш прозора при поданні компонент 

послуги у вигляді орієнтованого графа, вершинами якого будуть 

функціональні компоненти. Це означає, що вихідні структури SF можуть 

бути представлені у вигляді кінцевої множини орієнтованих графів виду 

( , )k k kf f f
G V U , яким відповідає матриця суміжності kf

ijr , при цьому 1kf

ijr  , 

якщо існує орієнтована дуга в fk типі відношень, що з'єднує і-у вершину з j-ю, 

і дорівнює 0 в іншому випадку. 

Пару типів відношень будемо вважати еквівалентними, якщо pk
sf

ij mnr r  

для всіх  ³ ( )m n M x , де ( ) ( ) ( )p pk k
s sf f

M x X X X X    . 
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Пару типів відношень будемо вважати незалежними, якщо pk
sf

ij ijr r  для 

всіх і та j. 

Ці вирази дозволяють звести всі відношення між функціональними 

компонентами або до еквівалентних, або до незалежних. При опису логіки 

послуги зазвичай намагаються привести всі відношення до незалежних, що є 

досить жорсткою умовою, яка призводить до появи нових видів відношень. 

Перший приклад описує логіку послуги, що складається з компоненти 

hot-line pre-paid з авторизацією як за паролем доступу, так і за номером 

терміналу, з додатковою компонентою послуги у вигляді поповнення 

персоніфікованих особових рахунків з рахунку платіжного документа (рис. 

4.7). Така послуга білінгу може бути використана, наприклад, оператором 

стільникового зв'язку, який надає послуги радіотелефонного зв'язку по 

договорах з абонентами за умови передоплати, а також таксофонного 

радіотелефонного зв'язку по дебетових  скретч-картках з одночасною 

можливістю поповнення особових рахунків з  такої ж картки.  

Другий приклад описує логіку послуги, що складається з компонент 

послуги on-line post-paid, з авторизацією за паролем доступу та додатковою 

компонентою послуги у вигляді поповнення персоніфікованих рахунків з 

рахунку платіжного інструменту (рис. 4.8). Така послуга білінгу може бути 

використана, наприклад, провайдером послуг Інтернету, який надає послуги 

комутованого доступу в кредит, але з умовою погашення цього кредиту 

шляхом авансового платежу з рахунків платіжної картки.  

Звернемося до першого прикладу (рис. 4.7). Попередніми 

функціональними компонентами в цьому випадку будуть функції створення 

індивідуальних тарифних планів (FF6), рахунків платіжних інструментів (FFi) 

і персоніфікованих особових рахунків (FF2) на основі укладених договорів з 

абонентами. При укладенні договору з абонентом, в якому абоненту 

присвоюється номер радіотелефону, вибирається індивідуальний тарифний 

план, а також визначається перелік надаваних йому послуг, що автоматично 

визначає перелік поточних рахунків (FF4) по кожному виду послуг. Для 
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абонентів, які будуть користуватися таксофонним радіотелефонним зв'язком 

по картках, генерація неперсоніфікованих особових рахунків (FF3) 

проводиться автоматично при першій авторизації карти. Автоматична 

генерація поточних рахунків (FF5) проводиться при першому наданні даного 

виду послуги. Наприклад, поточні рахунки місцевого і міжміського зв'язку 

генерується при першому наданні цих послуг. 

При авторизації абонента за номером телефону (FF13) визначається 

приналежність абонента (FF13-FF2), а після вибору послуги - його права на 

надання послуги (FF14) як з точки зору переліку послуг, так і балансу його 

особового рахунку (FF14-FF8). При балансі рахунку, достатньому для надання 

послуги, послуга надається і тарифікується (FF15) у процесі надання. 

Формується транзакція (FF16), яка запам'ятовується в таблиці транзакцій 

(FF14). В поточному рахунку відбивається накопичувальна вартість послуги, а 

в особовому рахунку баланс зменшується на вартість наданої послуги. 

При авторизації за паролем доступу (FF13), перше звернення за 

отриманням послуги проводиться до FF1, а наступні до FF3. Авторизація для 

функції поповнення завжди проводиться до FF1, при цьому переказ коштів як 

з рахунку передплачених інструментів на аналогічний рахунок, так і з 

рахунку передплаченого інструменту на персоніфікований особовий рахунок 

проводиться в рамках компоненти FF17 та її взаємозв'язків з компонентами 

FF8 через компоненту FF7. 

Генерація звітів реалізується FF18, при цьому для отримання різного 

типу звітів по послугах або станах цих рахунків проводиться звернення до 

відповідних компонентів ведення рахунків, а для отримання деталізованих 

звітів - до компоненті FF12. 
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Рис. 4.7 Логіка послуги hot-line pre-paid 
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Рис. 4.8 Логіка послуги on-line post-paid 

 

При розгляді другого прикладу (рис. 4.8) звернемо увагу на нові 

функціональні компоненти та їх взаємозв'язок.  

Як і в першому прикладі, організовуються попередні функціональні 

компоненти у вигляді FF1, FF2, FF4, FF6. Серед функціональних компонент 

присутні аналогічні першому прикладу компоненти FF7, FF8, FF10, FF12, FF18. 

Ряд компонент, аналогічних за функціями, наприклад FF13 і FF15 присутні в 

модифікованому вигляді. Крім того, з'являються нові компоненти FF19, FF20, 

FF21. 
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Логіка надання послуги буде виглядати наступним чином: за допомогою 

FF19 (яка реально може бути представлена у вигляді двох компонент збору і 

попередньої оброблення) проводиться накопичення CDR в УБС, далі 

відповідно до даних FF8 проводиться авторизація модифікованою 

компонентою FF13, після чого реалізуються компоненти FF15 і FF20, на виході 

яких є транзакції, що направляються в FF12.  

Поповнення особових рахунків здійснюється шляхом переказу коштів 

від FF7 через FF21. І нарешті, генерація звітів проводиться стандартними 

методами за допомогою FF18.  

На основі зазначених підходів можна досить просто розробляти логіку 

не тільки простих послуг білінгу, але і в цілому сукупну послугу 

універсального білінгу. 

4.4  Підтримка надання послуг 

При розгляді концептуальної моделі УБС в ній виділені пункт 

експлуатаційної підтримки та адміністрування послуг (SMAP) і пункт 

адміністрування послуг (SMP). Опції SMAP повинні здійснювати системне і 

технологічне адміністрування послуг, а також проводити програмно-технічну 

підтримку. SMP, основною функцією якої є створення середовища послуг, в 

якості додаткової та природної функції бере на себе моніторинг 

функціонування як ІР УБС, так і всієї системи в цілому, а також статистичну 

обробку накопиченої інформації. 

Реалізація перерахованих вище функцій повинна забезпечуватися 

двома основними можливостями: інтеграцією обох точок у мережну 

структуру УБС і наявністю відповідних функціональних компонент окремо 

або в сукупності, що дозволяють вирішувати поставлені завдання.  

Інтеграція SMP і SMAP в мережну структуру УБС забезпечується 

підключенням їх до локальної мережі центрального вузла (CBSN), і 

заснована на використанні аналогічних можливостей з SCP CBSN з доступу 

до інших периферійних вузлів (див. рис. 4.4) та їх SCP. При цьому, існує 
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однозначна залежність від способу побудови телекомунікаційної мережі. 

Отже шлюзи, які використовуються для інтеграції SMP і SMAP в мережну 

структуру УБС, аналогічні шлюзам SCP. 

Розглянемо сукупність функціональних компонент, що забезпечують 

реалізацію заявлених функцій. Оскільки є явна аналогія з реалізацією логіки 

послуг, функціональні компоненти SMP і SMAP (які надалі будемо 

позначати як FFM) можуть бути розглянуті і трактуватися як додаткові 

послуги адміністрування (mSF). Питання реалізації інтерфейсів доступу до 

FFM вирішується двома варіантами. Перший і часто використовуваний в 

даний час варіант реалізує інтерфейси адміністративного рівня на 

інформаційному рівні УБС. Це дає можливість розділити рівні УБС не тільки 

по функціональним характеристикам, але і по функціям обслуговуючого 

персоналу. Однак у відповідності з тенденціями інтеграції в УБС, такий 

варіант менш прийнятний з точки зору оптимізації системи управління. У 

даній концептуальної моделі доцільно винести ці інтерфейси з 

інформаційного рівня (ІР) на клієнтський рівень (КР), щоб забезпечити 

єдність управління УБС, а також вирішити багато аспектів питань безпеки. 

Розглянемо необхідну і достатню сукупність функціональних компонент 

FFM для реалізації моніторингу точок і вузлів УБС (mSFM), а також збору та 

аналізу статистичної інформації (mSFS).  

Моніторинг несе в собі дві функції: перевірку працездатності окремих 

функціональних елементів і сукупність цих елементів і працездатності 

системи в цілому. Тому моніторинг має бути як мінімум трьорівневий. Для 

реалізації першого рівня моніторингу кожен функціональний елемент 

повинен виконувати діагностику працездатності. На основі аналізу 

результатів діагностики і повинні функціонувати FFMdr, де r – номер 

відповідної функції. Реалізація другого і третього рівня моніторингу 

заснована на стандартах, прийнятих для УБС. Відповідно до цих стандартів 

моніторинг може бути реалізований шляхом виконання локального або 

загального контрольного прикладу. Суть контрольного прикладу полягає в 
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подачі на вхід локального функціонального вузла або всієї системи 

заздалегідь відомого впливу, обробці цього впливу і порівняння отриманих 

результатів з еталонами, що зберігаються в SDP УБС. У цьому процесі 

повинні брати участь функціональні компоненти запуску локального 

контрольного (FFMlk) і системного контрольного (FFMs) прикладів і, крім 

того, функціональна компонента аналізу отриманих результатів (FFMa). 

Таким чином, mSFM = {FFMlk, FFMs, FFMa}. 

При розгляді mSFS необхідно звернути увагу на те, що дані для її реалізації 

вже є в SDR. Сукупність mSFS може бути реалізована на основі двох 

функціональних компонент, а саме, зборі статистичної інформації (FFMd) і 

обробці (процесінгу) (FFMp). 

Функціональна компонента оброблення статистичної інформації (FFMp) 

представляє собою набір стандартних алгоритмів визначення 

функціональних залежностей між параметрами білінгу. Таким чином, mSFS 

можна представити як сукупність {FFMd, FFMp}.  

Функції системного та технологічного адміністрування послуг можуть бути 

також представлені у вигляді додаткової послуги адміністрування (mSFN), 

яка складається з наступних функціональних компонент: компоненти 

експлуатаційної підтримки (FFMo) і компоненти адміністрування послуг 

(FFMm), а отже, mSFN також можна представити у вигляді сукупності 

{FFMo, FFMm}.  

На клієнтському рівні для доступу до кожної з функціональних компонент є 

відповідний інтерфейс, кожний з яких на першому етапі реалізує доступ до 

відповідної послуги адміністрування, а з нього до відповідної функціональної 

компоненти (рис. 4.9). 
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Рис.4.9 Взаємодія інформаційного та клієнтського рівнів 

4.5 Клієнтський рівень 

До КР відносяться всі функції автоматизованої взаємодії ІР з 

користувачем. На клієнтський рівень винесені також інтерфейси 

адміністративної взаємодії з інформаційним рівнем. Таким чином, 

клієнтський рівень УБС можна розглядати як деякий універсальний шлюз, 

через який користувач і адміністрація оператора взаємодіють з УБС. Під 

взаємодією служб КР та ІР мається на увазі як ручна взаємодія на основі 

інтерфейсів, так і автоматична взаємодія між УБС з функціональними 

автоматизованими системами оператора, наприклад, системою 

бухгалтерського обліку. Даний підхід справедливий і для інших побудов КР. 

Однак, для визначеності, зупинимося на конкретній реалізації цього рівня. 

До основних служб КР (крім адміністративної, про які розглядалися 

вище) необхідно віднести (рис. 4.10): 

 службу договорів, що призначена для оформлення договорів з 

користувачами та партнерами з надання послуг зв'язку; 

 абонентську службу розрахунків, яка призначена для реалізації 

технології взаєморозрахунків з користувачами та партнерами та 

здійснення контролю за  їх проходженням; 

 бухгалтерську службу розрахунків з користувачами, яка в частині 

білінгу здійснює взаєморозрахунки; 
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 службу продажів, яка здійснює технологію продажу платіжних 

інструментів, зокрема, на основі відкритої оферти; 

 склад платіжних інструментів, що здійснює їх облік.  

Інформаційно-довідкова служба здійснює відповідне обслуговування 

користувачів, у тому числі по їх взаємодії з іншими службами в процесі 

надання послуг та розрахунків.  

Кожна з перерахованих вище служб здійснює свої функції на основі 

обміну інформацією з ІР і, при необхідності, додаткової оброблення цієї 

інформації. З іншого боку, більшість цих служб безпосередньо взаємодіють з 

користувачем. Таким чином, представлення КР у вигляді шлюзу передбачає 

його розгляд як з позицій сполучення з ІР, так і з позицій обміну 

інформацією з користувачем, а також з урахуванням додаткової оброблення 

інформації обміну.  

 

Служба договорів. Взаємодія даної служби з користувачем 

здійснюється на основі реального контакту. Функціонування служби 

передбачає зберігання інформації за укладеними договорами та передавання 

на ІР необхідної інформації для генерації особових рахунків абонента, таких, 

наприклад, як номер і дата укладення договору, виділений мережний номер 

абонента, перелік наданих послуг і т.д. Крім того, дана інформація повинна 

мати індивідуальні домовленості між оператором і абонентом, такі, 

наприклад, як засіб розрахунків, принципи і форми здійснення розрахунків, 

індивідуальні тарифні плани і т.д. Після відповідної генерації особового 

рахунку з ІР, в службу надходять реквізити особового рахунку абонента, які, 

у свою чергу, заносяться до договору (рис. 2.10). При зміні атрибутів 

договорів, відображених в особових рахунках, проводиться корекція 

договору і особового рахунку. 

Абонентська і бухгалтерська служби розрахунків з користувачами. Дані 

служби здійснюють весь комплекс розрахунків з користувачами, при цьому 

абонентська служба підтримує технологію взаєморозрахунків, а 
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бухгалтерська здійснює ці взаєморозрахунки. Абонентська служба взаємодіє 

з користувачем в двох випадках: при повідомленні про факт надання послуг 

та про їхню вартість і при контролі стану взаєморозрахунків. Аналогічна 

взаємодія здійснюється даною службою і з партнерами. Бухгалтерська 

служба здійснює облік платежів та готує відповідні платіжні документи для 

розсилки абонентською службою. Виділення бухгалтерської служби зі 

складу бухгалтерії оператора є умовним і відображає лише специфіку 

взаємодії з УБС. 

Оператори абонентської служби здійснюють управління 

функціональною компонентою з генерації звітів за білінговий період і 

направляють інформацію про вартість наданих послуг по кожному 

особовому рахунку в бухгалтерську службу, яка формує рахунки на оплату. 

Сформовані рахунку разом зі звітами, які є деталізацією рахунку, 

спрямовуються користувачем для оплати. Кошти, отримані від абонентів по 

кожному особовому рахунку, відображаються в бухгалтерії і безпосередньо 

або через операторів абонентської служби розрахунків відбиваються на 

особових рахунках користувача в УБС. Протягом встановленого терміну 

оплати рахунків користувачами абонентська служба розрахунків здійснює 

контроль надходження коштів від користувачів і, у разі відсутності 

надходження коштів, управляє блокуваннями їх особових рахунків в УБС. 

 

Служба підтримки платіжних інструментів здійснює супровід 

платіжних документів (зокрема, скретч-карток) від моменту їх надходження 

на склад до моменту закінчення терміну дії. У попередньому розділі вже 

згадувалася функціональна компонента створення платіжних документів. У 

більшості випадків дана компонента, крім своєї основної функції, виконує й 

додаткову функцію, яка полягає в підготовці інформації для виготовлення 

платіжних документів, в окремому випадку скретч-карток. При дотриманні 

відповідних заходів безпеки платіжні документи виготовляються та 

надходять на склад, де оприбутковуються. Служба підтримки платіжних 
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документів забезпечує передачу їх у систему продажу, надходження коштів в 

рахунок оплати проданих документів та активізацію їх в системі білінгу. 

Служба стежить за правильним використанням платіжних документів, 

здійснює їх блокування та розблокування, а також через інформаційно-

довідкову службу здійснює розбір претензій користувачів. У сферу 

відповідальності служби входить видача користувачам звітів про витрачання 

ними коштів з платіжних інструментів.  В окремих  випадках і в межах своєї 

компетенції оператори служби можуть за вказівкою користувачів 

поповнювати і знімати кошти з рахунків. 

 

Рис. 4.10 Основні служби УБС 
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Інформаційно-довідкова служба призначена для інформування 

користувачів з широкого кола питань діяльності оператора. У контексті 

послуг білінгової системи (див. рис. 2.10) дана служба здійснює взаємодію з 

користувачем по каналах зв'язку як по розподілу викликів на інші служби 

клієнтського рівня, так і по самостійному обслуговуванню користувачів, що 

не вимагає доступу до конфіденційної інформації. 

4.6 Технічна архітектура УБС 

Відповідно до запропонованої площинної концепції, технічна 

архітектура універсальної УБС відображає в собі як мережну архітектуру 

(фізичну організацію структури мережі, протоколи та інтерфейси мережі), 

так і архітектуру програмно-апаратних засобів. Як згадувалося вище, УБС 

функціонує на основі універсального середовища, зокрема і мережу Інтернет. 

Це, у свою чергу, дозволяє поряд з клієнт-серверними технологіями 

реалізації технічної архітектури використовувати сучасні Інтернет-

технології. Функціональний розподіл універсальної системи на 

інформаційний та клієнтський рівень, а також необхідність інтеграції обох 

рівнів у систему управління підприємством, з  територіальним розподілом 

служб УБС, оптимальним чином може бути реалізовано на основі Інтернет-

технологій.   

Одним з варіантів такої реалізації є корпоративний портал. 

Корпоративний портал дає можливість організації роботи служб оператора в 

мережі таким чином, що стає можливим пов'язати в єдину інформаційну 

систему всі автономні служби оператора, генерувати та отримувати будь-яку 

інформацію, керувати її збором, зберіганням, розподілом у будь-який час і в 

будь-якому обсязі залежно від рівня доступу, скрізь, де є доступ до 

Інтернету, а також віддавати розпорядження, контролювати виконання 

рішень, контролювати хід роботи над різними проектами і багато іншого. 

При цьому важливим питанням є забезпечення відповідного рівня безпеки 
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корпоративної інформації на всіх етапах проекту. Особливо це важливо в 

контексті інтеграції УБС в єдину систему управління підприємством, коли у 

складі інфраструктури є різні інформаційні системи, бухгалтерські програми, 

фінансові, експертні системи, системи документообігу та системи управління 

адмініструванням, які часто не пов'язані між собою і до інтеграції 

використовувалися локально. 

Структура апаратних засобів. Під час обговорення фізичної площини 

реалізації УБС підкреслювалося, що вона відображає фізичні об'єкти, 

способи відображення функціональних об'єктів на фізичні і способи 

реалізації мережних елементів. Показаний на рис. 4.5 розподіл 

функціональних пунктів і їх взаємозв'язок в архітектурі вузлів УБС може 

бути реалізований у вигляді певної структури апаратно-програмного 

комплексу. На рис. 4.11 показана одна з можливих структур апаратно-

програмних засобів, що реалізують запропоновану концепцію. 

Як згадувалося вище, функції SSP виконують всі шлюзи з мережами 

комутації каналів і пакетної комутації, в тому числі сама ГІМ як шлюз 

«гарячого білінгу» з фіксованою та рухомою телефонною мережею. 

Сервер SCP забезпечує виконання послуг та обробку CDR (нагадаємо, 

що в  загальному вигляді CDR трактується як запис деталізації з'єднання - 

Connection Detail Records), генерацію транзакцій - TR (тарифіковані CDR), 

виконує функцію управління послугами та підтримки даних. Сервер SCP 

CBSN (верхнього рівня УБС) має прямий доступ до сервера підтримки даних 

(SDP), а також забезпечує взаємодію з SCP PBSN (нижнього рівня УБС). 

Сервер підтримки даних (SDR) містить бази даних, необхідні для 

функціонування УБС. Доступ до SDP з SCP нижнього рівня може бути 

отриманий або через відповідні шлюзи, або через сервер SCP або сервер 

забезпечення послуг (SMP). Різні сервери підтримки даних, у тому числі 

клієнтського рівня, можуть бути пов'язані один з одним. 

Сервер адміністрування послуг виконує функції SMF, SMAF і функцію 

середовища створення послуг SCEF. Даний сервер забезпечує управління 
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базами даних, моніторинг мережі, керування навантаженням і обробку 

статистики, а також вимірювання різних характеристик системи білінгу. 

Клієнтський рівень може бути реалізований як на основі 

автоматизованих робочих місць різних служб цього рівня, так і на основі 

web-інтерфейсів корпоративного порталу. Типова організація структури 

апаратно-програмних засобів будується на основі клієнт-серверної 

архітектури, до якої входить сервер клієнтського рівня, що має доступ до 

сервера баз даних. Організація доступу користувачів до операторів служб 

може бути реалізована на основі як традиційного телефонного зв'язку через 

РВХ, як показано на рис. 4.11, так і ІР-телефонії, що дає можливість 

використовувати АРМ або універсальний web-інтерфейс з мовною 

взаємодією як єдиний мовний та інформаційний термінал. 

Для прикладу на рис. 4.12 показана можлива структура апаратних 

засобів УБС для оператора стільникового зв'язку, який надає послуги 

місцевого, міжміського та міжнародного зв'язку, а також додаткові послуги, і 

здійснює білінг hot-line pre-paid, on-line псевдо pre-paid і off-line post-paid. 

Крім того, дана структура дозволяє обслуговувати деякого регіонального 

оператора фіксованого зв'язку в режимі off-line post-paid. 
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Рис. 4.11 Структура апаратно – програмного комплексу УБС 

 

 

Рис. 4.12 Приклад структури апаратного комплексу для оператора 

стільникового зв’язку 

 

На рис. 4.13 показана можлива структура апаратних засобів УБС для 

провайдера послуг Інтернету, який надає послуги комутованого і постійного 
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доступу в мережу Інтернет, а також додаткові послуги, і здійснює біллінг в 

режимах hot-line pre-paid off-line post-paid. 

 

 

Рис. 4.13 Приклад структури апаратного комплексу для Інтеренет-

провайдера 

 

Структура програмних засобів. Звертаючись до загальної структури 

програмних засобів універсальної УБС, необхідно підкреслити, що 

універсальна УБС - це білінгова система, здатна адаптуватися до широкого 

класу типів і видів білінга основних і додаткових послуг зв'язку. Структура 

програмного забезпечення універсальної УБС, з одного боку, повинна 

складатися з набору окремих програмних компонент (функціональних 

програмних модулів з універсальним інтерфейсом), а з іншого боку , повинна 

бути можливість додавання функціональних компонент без порушення 

працездатності УБС. При цьому мається на увазі, що вказана програмна 

компонента є функціонально закінченої програмою, що реалізована у вигляді 

окремого виконуваного або вбудованого файлу, а безліч програмних 

компонент, об'єднаних за критерієм приналежності до одного з спільних 

бізнес-процесів, визначається як підсистема УБС.  

На рис. 4.14 показана узагальнена структура програмного комплексу 

УБС. Структура має шість основних функціональних блоків: ядро 
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управління, СУБД інформаційного та клієнтського рівнів, програмні шлюзи, 

призначені для користувача і адміністративні інтерфейси. 

Треба відмітити,  що для певного класу середніх і малих УБС, СУБД 

КР і  СУБД ІР можуть  об'єднуватися в єдину СУБД. Визначення інтерфейсів 

КР користувацьких інтерфейсів слід розуміти в тому сенсі, що до категорії 

цих інтерфейсів відносяться і інтерфейси взаємодії УБС безпосередньо з 

користувачами (абонентами). Під «програмним шлюзом» (ПШ) в даному 

контексті розуміється його програмна підтримка, а поділ шлюзів на шлюзи з 

мережами комутації каналів (МКК) і на шлюзи з мережами пакетної 

комутації (МПК) в явному вигляді співвідносить даний ПШ з видом мережі, 

не дивлячись на те, що, наприклад, ПШ, що взаємодіє по каналу сигналізації 

ЗКС № 7 з мережею комутації каналів, ми відносимо до МКК, хоча обмін 

інформацією здійснюється у вигляді пакетів. 

 

 

Рис. 4.14 Узагальнена структура програмного комплексу УБС 

 

Ядро управління. Ядро УБС як функціональний блок управління є 
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сукупністю функціональних модулів (Management Functional Module, MFM) і 

керуючих модулів (Applications Manager Module, AMM) - безпосередніх 

диспетчерів алгоритму функціонування послуги.   

АММ охоплюють весь спектр алгоритмів послуг відповідно до формули 

універсального білінгу. При цьому кожен з них реалізує оригінальну або 

узагальнену послідовність функціональних компонент.  

Кожен MFM реалізує функціональну компоненту в цілому або її 

закінчений елемент. Таким чином, набір MFM повинен бути не менше, ніж 

набір функціональних компонент. З іншого боку, як зазначалося вище, кожна 

функціональна компонента може мати свою реалізацію для різних видів і 

типів білінгу, а також виду послуг даної мережі.  

Однак може існувати й інший підхід, коли деякий MFM реалізує 

загальну для компоненти даного виду функцію, і існує набір MFM, який 

реалізує тільки відмінну частину. 

Для прикладу розглянемо набір MFM для функціональної компоненти 

авторизації МКК. Як зазначалося вище, функціональна компонента 

авторизації (FFa) декларує свою систему відношень в області видів і типів 

білінгу, а також в галузі форматів інформації, що приходить з різних мереж. 

Так, для авторизації за номером терміналу для hot-line білінгу з МКК або 

МПК FFa отримує запит на авторизацію у вигляді деякої події, здійснює 

перетворення формату, здійснює пошук в базі даних, отримує відповідь, 

реагує на результат авторизації, формалізує і передає відповідь на запит . Для 

авторизації за номером терміналу для on-line (off-line) білінгу з будь-якої 

мережі (зокрема, для МКК це номер телефону, а для МПК - IP адреса) 

запитом на авторизацію є не  подія, а аналіз чергового CDR, при цьому 

формат інформації вже є  стандартним. Далі йде такий же запит до бази 

даних, пошук та отримання  формалізованої відповіді, реакція на результат 

авторизації. Як видно з наведеного прикладу, існує однаковий набір дій, які 

реалізуються в обох випадках і які можна виділити в єдиний функціональний 

модуль. 
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Другий приклад, який ілюструє даний підхід, це реалізація 

функціональної компоненти тарифікації. Розглянемо тарифікацію pre-paid 

hot-line і post-paid off-line для послуг МПК, зокрема комутованого (dial-up) і 

постійного доступу в мережу Інтернет. Для випадку pre-paid dial-up 

тарифікація проводиться за оплаченого часу доступу з виділенням (для 

корпоративного користування, тобто коли по одному особовому рахунку 

можуть отримувати послугу кілька користувачів) певних оплачених квантів 

часу з контролем залишку по відповідному особовому рахунку. Таким чином, 

функціональна компонента тарифікації повинна забезпечити: обробку запиту 

на тарифікацію в реальному режимі часу, реалізацію запиту до бази даних 

про стан рахунку, вибірку тарифного плану, виділення кванта часу, а по його 

закінченні запит наступного кванта, після закінчення надання послуги 

підготовку CDR в вигляді запису в транзакцію вартості наданої послуги. Для 

post-paid off-line постійного доступу до мережі Інтернет тарифікація 

проводиться за обсягами прийнятої та переданої інформації. Для виконання 

тарифікації програмним шлюзом вже підготовлено відповідний CDR, в якому 

вказані ці обсяги. Відповідний програмний модуль знаходить в базі даних 

тарифний план даного користувача і проводить відповідну тарифікацію, 

тобто тарифікує готовий CDR, перетворюючи його на транзакцію. Як видно з 

наведеного прикладу, є мало подібних функцій, які дозволяють уніфікувати 

дану функціональну компоненту у вигляді загального функціонального 

модуля. На рис. 4.15 для прикладу наведені окремі з розглянутих вище 

модулів. 

Програмні шлюзи. Основною функцією програмних шлюзів hot-line та 

off-line є підтримка взаємодії між ядром управління і програмно - апаратними 

засобами збору та оброблення інформації про здійснені з'єднання, що 

характеризують надання тієї чи іншої послуги, або з’єднаннях, які повинні 

відбутися. У термінах функціональних модулів ці програмні модулі взаємодії 

в режимі hot-line можна назвати модулями оброблення подій (Events 

Processing Module, ЕРМ), а для режиму off-line - модулями оброблення 
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записів (Records Processing Module, RPM), маючи на увазі, що через шлюзи 

hot-line проводиться обмін запитами, а через шлюзи off-line - обмін записами. 

 

 

Рис. 4.15 Взаємозв’язок функціональних, керуючих та інтерфейсних 

модулів 

 

Програмні шлюзи роумінгу здійснюють стик між центральними і 

периферійними УБС в режимах hot-line як у частині авторизації доступу та 

тарифікації послуг, так і в частині переведення рахунків коштів оплати з 

однієї УБС в іншу. У цьому випадку програмні шлюзи роумінгу 

представляють собою сукупність програмних модулів роумінгу відповідно 

для обміну запитами авторизації і тарифікації - MRP (Roaming Processing 

Module), а для переказу - ВРM (Banking Processing Module). 

Програмні шлюзи міжрівневої взаємодії здійснюють програмну 

взаємодію між інформаційним і клієнтським рівнями і реалізуються на основі 

програмних модулів МII (Interlevel Interface Module). 

Розглянемо більш детально окремі модулі.   

ЕРМ забезпечує в реальному часі обмін інформацією по авторизації та 

тарифікації послуг між обладнанням надання послуг та ядром управління 
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УБС. Змістовні аспекти даної інформації в основному розглянуті в прикладах 

за описом функцій управляючого ядра. Тут же необхідно відзначити, що 

програмна реалізація ЕРМ для мереж МКК і МПК часто відрізняється за 

типом протоколу, який використовується, так, зокрема, для МКК зазвичай 

використовується верхні рівні протоколу TCP/IP, а для МПК - протокол 

Radius. У цьому випадку можна говорити про модулі МКК як ЕРМс (cannel) і 

EPMb (burst) для МПК.  

RPM повинні забезпечувати знімання і попередню обробку CDR, які 

накопичуються в обладнанні, що надає послуги зв'язку. Незважаючи на певну 

стандартизацію форматів CDR, які накопичуються в устаткуванні, в 

загальному випадку RPM відрізняються як для стику з обладнанням різних 

мереж (відповідно, RPMc і RPMb), так і реально відрізняються навіть для 

різного обладнання одного типу мереж.  

RPM як правило, забезпечують обмін запитами між центральними і 

периферійними УБС, а в тому випадку, якщо в периферійній УБС відсутній 

запитуваний пароль доступу, то RPM звертається до центральної УБС за 

додатковою авторизацією. У цьому випадку RPM забезпечує безпечний 

доступ і далі функціонує як ЕРМ, забезпечуючи відповідне узгодження 

протоколів і форматів.  

ВРМ функціонує як модуль безпечного переведення рахунків з однієї 

УБС в іншу у випадку, якщо технологія функціонування УБС передбачає 

«міграцію» рахунків з однієї УБС в іншу. Додатковою функцією ВРМ є 

можливість відображення в базі даних рахунків історії їх міграції. Це 

дозволяє при отриманні запиту з іншої УБС на переказ рахунку, який вже 

переведений, вказати «адресу» УБС, до якої необхідно звернутися за даним 

паролем доступу до рахунку. Узгодження протоколів мережі обміну 

інформацією зазвичай проводиться на рівні апаратних засобів. На рис. 5.15 

показана сукупність модулів, що належать блоку програмних шлюзів. 

Бази даних інформаційного та клієнтського рівнів повинні містити 

сукупність постійної і змінної інформації, необхідної і достатньої для 
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функціонування універсальної УБС. У загальному випадку бази даних 

включають в себе інформацію про договори, клієнтів, про всі типи рахунків, 

CDR, транзакції, тарифних планах, звітах, виставлених платежах і 

розрахунках з ним, а також дані статистики, довідкові каталоги та іншу 

інформацію, необхідну для функціонування системи . Розподіл баз даних на 

інформаційний та клієнтський рівень є досить умовним (див. рис. 2.14). У той 

же час такий розподіл може носити принциповий характер при реалізації 

системи безпечного доступу до даних.  

Крім використання інформації з баз даних для реалізації своєї основної 

функції - білінгу, УБС використовує цю інформацію також для моніторингу 

працездатності та технічної експлуатації.  

Для доступу до інформації та оброблення даних служать адміністративні 

та призначені для користувача інтерфейси. Адміністративні і призначені для 

користувача інтерфейси є програмним засобом реалізації певного класу 

функціональних компонент за допомогою графічного відображення даних 

запиту і даних результату виконання зазначених компонент. По суті справи, 

це також певний клас програмних модулів, що визначений на множині 

взаємодій: апаратури системи з персоналом, системного ПЗ з персоналом, 

системного ПЗ з прикладним ПЗ, прикладного ПЗ з персоналом оператора 

зв'язку. 

Виходячи з функціонального призначення даних модулів, їх можна 

розділити на інтерфейсні модулі користувачів та інтерфейсні адміністративні 

модулі. Адміністративні інтерфейсні модулі (МІМ), у свою чергу, можна 

розділити на модулі адміністрування системи (MIMs), моніторингу (MIMm), 

збору і оброблення статистики (MIMt), генерації (MIMg), виконання функцій 

адміністрування платіжних документів (MIMp). Інтерфейси користувача 

(MIU) підрозділяються на інтерфейси генерації договорів (MIUc), генерації 

звітів (MIUr), генерації рахунків і контролю оплати (MIUb), контролю 

інструментів оплати (MIUr). 
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4.7 Система безпеки 

Питання безпеки УБС, як і інших подібних систем, є одним з 

найважливіших системних питань її реалізації та функціонування. Під 

безпекою апаратно-програмного комплексу звичайно розуміють отримання 

адміністрацією оператора повного контролю над процесами взаємодії в 

системі і процесами її обслуговування. Цей перший вид безпеки відноситься 

до внутрішньої безпеки системи. Другий вид безпеки – це «зовнішня» 

безпека, тобто захист від несанкціонованої дії зовнішніх користувачів, 

зокрема абонентів системи. 

Для реалізації внутрішньої безпеки використовується система безпеки, 

яка має наступні підсистеми: політики безпеки, підзвітності, гарантій, 

документації, служб.  

Політика безпеки визначається у сфері дискретного доступу до функцій 

програмного забезпечення та об'єктам, а також повторного використання 

об'єктів. Для регулювання доступу персоналу до різних функцій ПЗ в межах 

системи, підсистеми і кожного модуля створюється список груп 

користувачів. У межах окремої групи надається кінцевий набір функцій, 

дозволених або заборонених для використання конкретним працівником. 

Політика безпеки реалізується засобами як системного, так і технологічного 

забезпечення. 

Підзвітність заснована на єдиному механізмі аутентифікації, створення 

«периметра безпеки» та аудиті. Єдиний механізм аутентифікації будується на 

основі використання стандартної процедури, виділення «ролей» користувачів 

та адміністраторів та реалізації набору граничних критеріїв роботи 

користувача. Периметр безпеки характеризується засобами доставки, які 

використовуються, і контролем за виконанням правил доступу в межах 

периметра. 

Аудит як елемент безпеки поділяється на організаційний аудит, аудит 

системного та прикладного програмного забезпечення, а також онлайновий 
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аналіз проведених дій. 

Поняття гарантії в контексті безпеки забезпечує гарантії технічної 

архітектури системи та її цілісності, аналіз прихованих каналів інформації, а 

також тестування. 

Документація є складовим елементом системи безпеки, оскільки 

містить перелік правил, які необхідно дотримуватися для реалізації системи 

безпеки. 

Для проведення необхідних дій та заходів безпеки адміністрація 

оператора, як правило, організовує служби інформаційної безпеки та 

контролю і тестування.  

Для реалізації зовнішньої безпеки УБС може бути використаний 

аналогічний з внутрішньою безпекою комплекс засобів і заходів. При цьому 

ряд засобів і заходів може бути спільним для обох систем безпеки. 

Висновки 

Викладені у цій главі концепція та підходи до проектування 

універсальної білінгової системи дозволяють реалізувати єдину систему 

надання та білінгу послуг зв'язку, що реалізує свої функції на різнорідних 

мережах зв'язку. Це дозволить оптимальним чином реалізувати весь спектр 

сучасних телекомунікаційних додатків, що вимагають обліку та 

використання всіх розглянутих вище принципів універсальності. 

Запитання для контролю 

1. Охарактеризуйте технічну архітектуру універсальної білінгової 

системи? 

2. Що являє собою створення логіки послуги? Наведіть приклади 

логіки послуги. 

3. Поясніть що таке Концептуальна модель УБС? 

  



128 

5. ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ОБРОБКИ ВИКЛИКІВ ТА 

ТАРИФІКАЦІЇ  

5.1 Сучасні системи обробки та тарифікації викликів в мобільних 

мережах зв’язку  

Проблеми управління надання послуг пов’язані зі взаємодією процесів 

тарифікації та обробки викликів в сучасних телекомунікаційних мережах 

зв’язку, глибоко досліджені закордонними вченими P. Kurtansky в працях 

[37, 38], H. Oumina [39],  в книгах Camarillo [4], Khalid Al-Begain [5]. 

Теоретичні засади цих процесів розглянуті в роботах вітчизняних науковців 

Ільченка М.Ю. [3], Романова А.І.[40], Стеклова В.К. [41], Беркман 

Л.Н.[Ошибка! Источник ссылки не найден.], Вінницького В.П. [43],  

Зайченко О.Ю. [44].  

Задачі управління якістю надання послуг в сучасних мобільних мережах 

зв’язку вирішуються на різних рівнях.  

Перший тип задач – транспорт послуги, передбачає передачу послуги з 

гарантованою швидкістю передачі, затримкою, джіттером, коефіцієнтом 

втрат пакетів. Такі задачі вирішуються на 1-4 рівнях OSI, за допомогою 

протоколів маршрутизації [12, 45], методів пріоритетної обробки пакетів на 

проміжних вузлах і шлюзах – WFQ, CBQ, FIFO, LIFO, описані [46], 

алгоритмів розподілу ресурсу [21, 45, 47], гарантування якості при 

підвищення утилізації ресурсів [48, 49], методів оцінки моніторингу та 

технічних показників якості мережі [49, 50] в рамках систем мобільного 

зв’язку 2-го, 3-го, 4-го покоління [50-53]. 

Другий тип задач відноситься до управління якістю послуги на 5-му і 

вищих рівнях OSI. На цих рівнях вирішуються наступні задачі:  

 забезпечення встановлення з’єднання з заданим коефіцієнтом 

відмов і затримки;  

 узгодження рівня якості послуги з профілем абонента, станом 

його балансового рахунка та завантаженням мережі;  
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 управління якістю відповідно до запитів користувача; 

 управління форматом представлення інформації; 

 управління транспортним рівнем мережі для резервування 

необхідного ресурсу з метою гарантування якості подальшого 

обслуговування послуги; моніторинг параметрів якості, що 

впливають на тарифікацію послуг.  

Задачі встановлення з’єднання розглядаються в роботах [54-57]. У 

джерелі [55] досліджується затримка роботи кожної команди SIP протоколу 

[58, 59]. Автори статті виявили, що максимальне навантаження щодо 

обслуговування викликів в IMS системі припадає на функціональний блок 

обслуговування SIP викликів. У роботі [56] запропоновано модель 

продуктивності SIP протоколу, що базується на середній затримці очікування 

встановлення виклику і витраченій пропускній здатності для реалізації 

протоколу. Наведено порівняння теоретичної моделі з вимірами і 

підтверджено адекватність моделі.  

Зроблені висновки спонукають до більш детального вивчення варіантів 

реалізації з’єднання на базі SIP протоколу. Питання дослідження перевірки 

заданих параметрів якості при надходженні SIP запиту на з’єднання 

дослідженні в роботі [59]. У роботі показано важливість протоколу перевірки 

ресурсу мережі доступу для впровадження послуги – Resource Availability 

System (перевірки ресурсів системи). На основі результатів перевірки автори 

пропонують систему адаптації мультимедійного потоку, що пов’язана зі 

створенням адаптивного кодеку для передачі такого виду інформації.  

Питання узгодження якості послуги з профілем абонента, станом його 

балансового рахунка і перевантаженням мережі розглядаються в роботах [55, 

56, 61-64]. У [55] описується нова архітектура управління якістю та 

тарифікацією, що дозволяє гнучко і незалежно надавати доступ до послуг 

згідно до  сформованих правил.  

У роботі [54] пропонується удосконалення системи за рахунок 

можливості введення динамічного управління послугами та тарифікацією 
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шляхом переговорів. Користувач може задавати параметри тарифікації як 

діапазон вхідних параметрів для переговорного процесу. Наприклад, 

мінімальну та максимальну прийнятну ціну послуги. В залежності від 

заданих параметрів може бути впроваджена конфігурація, найближча до 

мінімальної  або до максимальної ціни. Після встановлення результуючої 

конфігурації, параметри відправляють до блоку прийняття рішень щодо 

активації послуги. Конфігурація може бути змінена в переговорному режимі 

на будь-якому етапі надання послуги через зміну ресурсів мережі або зміну 

початкових вхідних параметрів. Реалізація такого підходу базується: 

 по-перше, на модифікації обміну інформацією між 

користувачем, системою управління якістю та тарифікацією, 

мережею доступу; 

 по-друге, на модифікації алгоритмів роботи блоків 

впровадження послуг і прийняття рішень (PCEF, PCRF,) що 

описані авторами на базі діаграм станів системи; 

 по-третє, на створенні нового інтерфейсу взаємодії між блоком 

PCRF і підсистемою тарифікації OSC (система тарифікації), що 

пропонується для реалізації переговорного процесу між 

функціональними блоками в PCC. Також пропонується 

модифікація процедури встановлення сесії. Переваги такого 

підходу – в гнучкості присвоєння рівня якості обслуговування і 

адаптації відповідного тарифу. 

Автори даної статі [54] не розкривають реалізації своєї пропозиції щодо 

управління якістю та тарифікацією. Недоліки такого підходу:  

 відсутні правила формування  залежності тарифу від якості та 

стану мережі, обмеження переговорного процесу; 

 непрозорість отримання параметрів мережі, на основі яких 

будуються можливі конфігурації; 

 не визначені механізми впливу користувача на параметри 

тарифікації, а саме: принцип, протоколи і програмні засоби.  
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Основними елементами управління  пакетними послугами в сучасних 

системах є вузол GGSN (Gateway Service Node) – Обслуговуючий шлюзовий 

вузол, та SGSN (Serving GPRS Support Node) – Вузол обслуговування 

абонентів GPRS. Функції вузлів GGSN і SGSN детально описані [3]. 

Функціональна архітектура тарифікації пакетних послуг в мережах GSM 

зображена на рис. 5.1. 

 

Рис. 5.1. Функціональна архітектура тарифікації пакетних сервісів 

GPRS/UMTS 

Основною функцією шлюзу тарифікації є збір, зберігання, 

форматування та передача тарифікаційної інформації від вузлів GGSN і 

SGSN до білінгової системи. CGF підтримує два режими роботи. Перший 

режим – централізований, що підтримує передачу інформація від GGSN  і 

SGSN в один елемент. Другий режим – децентралізований, в даному випадку 

функція CGF вбудована в вузли від GGSN  і SGSN.  

Детальний опис інтерфейсів Um, Uu ,Gb, Gn, Ga, IuPS наведений в 

джерелі [50]. Інтерфейс Ga є інструментом передачі інформації CDR (charging 

data record) – тарифікаційний запис.  

Шлюз взаємодій з 

іншими пакетними 

мережами (GGSN) 

Шлюз обслуговування 

пакетних сервісів 

(SGSN) 

Система управління 

радіомережею BSS GSM  

Користувач  

Інші пакетні мережі (Інтернет) 

Um 

Gb 

Gn 

Тарифікаційний  

Шлюз (CGF) 

Ga 

Ga 

Система 

Біллінгу 

Система управління 

пакетними послугами 

Система управління 

радіомережею UMTS RNS  

Uu 

IuPS 

SMS, MMS, інше 



132 

Наступна тарифікаційна інформація, визначена стандартом [28], що 

входить до CDR:  

 кількість даних переданих і прийнятих користувачем, вимірюється 

в мегабайтах; 

 протокол і якість обслуговування QoS в кожному з напрямків 

передачі інформації;  

 тривалість передачі інформації; 

 інформація щодо адреси відправника і адресату інформації; 

 місце знаходження (номер БС) під час користування послугою; 

 інша інформація. 

При тарифікації CGF повинна враховувати зміну тарифу при наступних [27], 

подіях:  

 зміна якості обслуговування, 

 зміна часу дії тарифу;  

  досягнення границі кількості переданої інформацій, при котрій 

наступає зміна тарифу. 

Для передачі необхідної інформацій між вузлами CGF і GGSN/SGSN 

використовують протокол GTP' – протокол, що спеціально розроблений для 

передачі тарифікаційної інформації, при передачі GPRS трафіку за 

протоколом тунелювання GPRS  Tunnelling Protocol [65].  

Основним недоліками системи передачі пакетних сервісів GPRS є: 

 по-перше, невелика швидкість передачі, максимально теоретична 

на абонента 172 кбіт/с; 

 по-друге, існуючі механізми гарантування якості [21] не можуть 

гарантувати належних значень параметрів якості обслуговування 

мультимедійних послуг. Однією з найголовніших причин є те, що 

клас тарфіку GPRS є менш пріоритетним порівняно з голосовими 

каналами. Тому неможливо гарантувати якість мультимедіних 

послуг, що надаються, наприклад, в Інтеренеті. Додатково 

необхідно відмітити, що постійний ріст GPRS каналів в діапазоні 
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900 МГц або 1800 Мгц не можливий в зв’язку з обмеженістю 

смуги.  

Основні переваги реалізації сервісів в архітектурі системи тарифікації 

пакетних послуг GPRS [65]: 

 точна настройка кожного сервісу окремо (SMS, MMS, доступ до 

Інтернет тощо), необхідних параметрів для тарифікації та 

інтерфейсів; 

 порівняно просте управління тарифікацією. Тарифікація кожного 

сервісу – це окремий рівень (рис. 5.2); 

 

Рис. 5.2. Існуюча архітектура тарифікації пакетних сервісів в системі 

управління послугами GPRS/UMTS 

Основними недоліками реалізації існуючої архітектури тарифікації 

пакетних сервісів в системі управління пакетними послугами GPRS/UMTS 

сервісів в архітектурі системи тарифікації пакетних послуг GPRS/UMTS [66] 

є:  

 обмежена масштабованість системи. Для впровадження кожної 

послуги необхідна складна інтеграція в тарифікаційну систему; 

 складна тарифікації при використанні одночасно багатьох послуг; 

 неврахування якості при тарифікації пакетних послуг, що є 

загальним недоліком системи;  

 тривалий час для введення послуги в експлуатацію; 

 не враховує частотний ресурс при тарифікації послуг в мережах 4- 

го покоління з ОЧД. 
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Існуючі недоліки тарифікації пакетних послуг в мережах операторів 

GPRS/UMTS а саме: немасштабованість, неврахування якості при 

обслуговуванні та тарифікації [67-69], складність надання персоналізованих 

сервісів та їх тарифікації, – є одним з ключових факторів, що мотивували до 

розробки нових систем управління обробкою викликів в мобільних мережах 

зв’язку на базі протоколу IP. 

Така система, запропонована в рамках проекту співробітництва 3GPP 

[74], отримала назву IMS  система управління послугами на базі IP 

протоколу. Основними ініціаторами створення системи стали компанії 

Ericsson, Alcatel-Lucent, Huawei, Nokia-Simens, інші.  

 

5.2 Інтешровані системи обробки викликів та тарифікації в мережі 

4-го покоління IMS/LTE 

Загальна  схема мобільної мережах 4-го покоління IMS/LTE [1] 

зображена на рис.5.3. До складу мережі входить: 

− користувачі; 

− базова станції (БС); 

− зонова мережа, що включає маршрутизатори (R); 

− зонові шлюзи доступу (AGW) 

− національна мережа IP/MPLS, що об’єднує вузли AGW; 

− сервери обслуговування викликів, маршрутизації, послуг, і сервери 

база даних інформації користувачів.  

Особливістю мереж 4-го покоління є  використання пакетних технологій 

передачі, зокрема IP протоколу на  транспортному рівні [15]. IMS детально 

описана в стандарті 3GPP TS 23.228 [74] і джерелах [1, 3]. Архітектурні 

особливості IMS-мережі обумовлюють зміну існуючого процесу розробки та 

впровадження послуг. IMS забезпечує високу гнучкість налаштування послуг 

за рахунок використання єдиного профілю абонента, що зберігається в базі 

властивостей абонента.  
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Профіль містить індивідуальні налаштування для кожної послуги, 

інформацію по регулюванню рівня якості обслуговування для кожного 

абонента, що вирішує або забороняє використання мережевих ресурсів. 

            

 

Стільниця 1 Стільниця N 

користувач 

БС 1 БС N 

Зонова IP 

мережа 
     R      R 

     R 

Сервер  мультимедійних  
послуг №1 (AS) 
 

центральний сайт   

(приміщення оператора ) 
  

 

Зоновий шлюз 

доступу (SAG 2)  

приміщення 

оператора (або 

орендоване)  

Національна 

IP/MPLS мережа 

     R 

     R 

     R 
Зоновий шлюз 

доступу (SAG 1)       R 
Зоновий шлюз 

доступу (SAG N)  

Сервер мультимедійних  
послуг №2 (AS) 
 

Сервер  мультимедійних  
послуг № N (AS) 
 

Серверна 1  

  

Серверна 2  

  

    

Сервер 

обслуговування 

викликів і 

маршрутизації

Сервер домашніх 

абонентів 

 

Рис. 5.3. Загальна схема мобільної мережі 4-го покоління 

У IMS-мережі також стають доступні нові способи тарифікації 

абонентів. Окрім традиційної тарифікації на основі тривалості користування 

послугою, кількості переданих повідомлень або об'єму переданої/отриманої 

інформації, можливе здійснення тарифікації залежно від сервісів, що 

дозволяє створювати нові моделі тарифікації, а відтак і нові бізнес-моделі, 
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що дозволяють операторові підвищити ефективність системи обробки 

викликів оператора . 

Terminal eNodeB

AGW

CSCF

Application 

Server

OSC Billing

HSS

Interaction 

GW 

PCEF PCRF AF

SPR

  

Рис. 5.4. Система обробки викликів та тарифікації в мережі 4-го покоління 

IMS/LTE 

Деталізована схема мережі  4-го покоління LTE/IMS зображена на       

рис. 5.4. Архітектура мобільної мережі 4-го покоління (рис.5.4) включає три 

основні складові. Перша – мережа доступу – складається з: терміналу 

користувача (Terminal); базової станції, що є основною складовою мережі 

радіодоступу 4-го покоління (eNodeB); обслуговуючого шлюзу доступу 

(AGW- Access Gatway) – точка концентрації та термінації сесій радіомережі, 

управління мобільністю користувача. Друга складова – ядро мережі – 

включає: блок управління сесією (CSCF – Call Sesion Contriol Function), що 

відповідає за з’єднання користувачів, відкриття сесії користування послугою й 

т. і.; сервер-реєстратор домашніх абонентів ( Home Subscriber Server), що 

зберігає та оновлює інформацію про підписку користувача, місце 

знаходження, стан (активний/ неактивний), інше; шлюз взаємодії з іншими 

мережами (IGW- Inteaction Gateway): телефонними мережами загального 

користування, мережами Інтернет тощо. Третя складова – це платформи: 

сервера послуг (AS- Application Server) – програмно-апаратні платформи, що 

надають послуги абоненту; тарифікаційна платформа (OSC –Online/offline 

charging system), платформа білінга (Billing) – виконують функції генерації 
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тарифікаційних записів, розрахунок тарифу, формування рахунку абоненту за 

використання послуг. 

Розглянемо модель надання послуги: клієнт – сервер. Користувач  має 

клієнтську програму, що зберігається в терміналі,  з переліком послуг в 

мережі мобільного оператора. Користувач звертається до серверу послуг 

(AS) з метою отримати  мультимедійну  послугу Y в реальному часі зі 

швидкістю більше 256kbit/s.  

Умови: 

− користувач знаходиться в домашній мережі і  зареєстрований  в HSS; 

− користувач не обмежений в доступі до послуги Y; 

− у користувача достатньо коштів на рахунку для ініціалізації послуги; 

− в мережі достатньо ресурсів для надання послуги. 

Опис по крокам процесу надання доступу до послуги Y: 

1. Встановлення з’єднання терміналу з AGW для запиту послуги: 

1.1.  Термінал користувача ініціює процедуру виділення ресурсу для 

встановлення з’єднання з БС – процедура RRC –Radio Resource 

connection request. Успішно.  

1.2. Водночас БC запитує дозвіл на вставлення з’єднання з AGW/MME за 

процедурою NAS (Non Access Stratum). Відбувається аутентифікація 

термінала користувача, і назначається IP адрес і порт APN (TCP) для 

передачі сигнальної інформації.  

1.3. Якщо дві попередні процедури проведені успішно, то  перехід до п.2. 

2. Клієнтська програма користувача (з підтримкою SIP протокола) формує 

запит на отримання послуги до CSCF  

2.1. Термінал посилає SIP (Session Initiation Protocol) запит - команда 

«Invite-Запит» інкапсулюваний в IP пакет до AGW. AGW отримує 

запит і пересилає до CSCF.  

2.2. CSCF приймає SIP запит, аналізує адресу серверу і прикладну 

функцію програми AF з прикладним інтерфейсом API (інтерфейс 

програмування прикладних програм) – middleware (програмне 
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забезпечення для адаптації сесії під користувача з урахуванням 

можливості терміналу  - розширення екрану, рівень відтворення 

аудіо інформації тощо,  і рівнем якості).    

3. Формування правил обробки викликів і тарифікації (підсистема PCC). 

4. Початок передачі  послуги: 

4.1. PCRF посилає підтвердження про початок передачі до CSCF і AF.  

4.2. CSCF формує SIP запит «відповідь на встановлення з’єднання» і 

передає до терміналу користувача.  

4.3. CSCF отримує SIP повідомлення, - ACK, що користувач готовий  до 

прийому/передачі.  

4.4. CSCF направляє SIP повідомлення з кодом 180 – початок передачі.  

4.5. Відбувається передача інформації між користувачем (клієнтською 

програмою) і AS на базі IP протоколу.  

4.6. Під час передачі генеруються проміжні тарифікаційні записи CDR на 

основі відповіді на запит блоку OSC, команди протоколу Diameter 

“UPDATE” до вузла  AGW, CSCF, AS. 

4.7. При он-лайн тарифікації,  OSC з заданою періодичністю розраховує 

вартість використаного ресурсу і виконує контроль рахунку абонента 

з метою не перевищення ліміту коштів.  

5. Кінець передачі. Користувач (клієнтська програма) посилає SIP 

повідомлення про закінчення сеансу на CSCF, AS. Закривається 

тарифікаційний запис. Відбувається кореляція записів, що отримані від 

елементів учасників з’єднання. Здійснюється формування єдиного CDR 

в OSC  відповідно сесії та передача його в систему біллінга.  

Розрізняють дві моделі тарифікації [1, 27]: офф-лайн і он-лайн 

тарифікацію. У разі офф-лайн схеми тарифікації, звіт, що генерується 

мережею посилається в біллінг домейн (BD) по закінченню моменту 

користування ресурсом. У цьому режимі немає прямої взаємодії з 

процедурами відшкодування при використанні ресурсів мережі, що є 

основною характеристикою механізму офф-лайн.  
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Слід зазначити різницю між поняттям офф-лайн тарифікації та пост-

пейд біллінгу. Останнє визначає тільки метод оплати рахунків за послуги, 

отримані абонентом. Під час он-лайн тарифікації відбувається безперервна 

взаємодія в он-лайн режимі між процесом тарифікації та використовуваним 

сервісом з метою реалізації контролю стану рахунку абонента, та 

розпізнавання тарифікаційних подій. Під чіс процесу тарифікації 

відбувається авторизація користувача перед наданням доступу до ресурсу. 

Система для вирішення недоліків в архітектурі обробки викликів та 

тарифікації послуг – PCC [27], в тому числі в мережі мобільних операторів з 

ОЧД [66] представлена на рис. 1.7.. PCC визначає уніфіковані інтерфейси, 

протоколи, правила перетворення сигнальної інформації на рівні сесії в 

сигнальну інформацію на мережевому рівні, встановлення з’єднання,. PCC 

визначає правило забезпечення QoS і правила тарифікації для кожного 

потоку (послуги і субпослуги), що визначається специфікою данних 

прикладної програми користувача  і передається на рівні з’єднання. Базовим 

сигнальним протоколом, який зв’язує функціональні блоки IMS, є протокол 

Diameter [5], що представляє собою протокол нового покоління 

аутентифікації, авторизації і обліку. Протокол базується на принципі «запит 

– відповідь». Повідомлення включають AVP параметри [62]. Параметри AVP 

можуть бути розширені. Функція проксі, рис. 5.5– управління виклику 

впродовж сесії - Proxy - Call Session Control Function (P-CSCF) – вузол що 

знаходитья між ядром системи IMS і обладнанням користувача [89], і 

приймає запит за протоклом Session Initiation Protocol (SIP) [27, 89] – 

протокол ініціації сесії. P-CSCF пересилає інформацію щодо сесії в  PCC 

вузол.  
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Рис. 5.5. Архітектура системи обробки викликів та тарифікації   

Блок PCRF формує набір правил тарифікації обслуговування  сесії 

користувача. Блок PCRF приймає рішення щодо вибору тарифікаційної 

моделі щодо обслуговування визначеного потоку даних в пакетній мережі. 

Рішення залежить від профайла абонента, що зберігається в базі даних 

абонента, наявності коштів на рахунку абонента, адресата виклику. Кожне 

правило PCC включає тарифікаційний ключ, який визначає модель 

тарифікації: на базі часу, події, кількості переданої інформації, тощо, і 

механізму тарифікації (он-лайн чи офф-лайн). 

Функціональний блок впровадження тарифікації та політики обробки 

викликів послуг (Policy and Charging Enforcement Function) – PCEF 

знаходиться в шлюзі управління, на рівні вузлів GGSN в GPRS, AGS в 

WiMax/LTE. PCEF відповідає за отримання та впровадження PCC правил від 

блоку PCRF через Gx за допомогою Diameter протокола [14]. PCEF резервує 

мережевий ресурс і виконує тарифікацію взаємодіючи з офф-лайн/он-лайн 

тарифікаційними підсистемами. 
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6. BSS НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ 

6.1 Концепція і архітектура NG-BSS.  

Нові складні послуги, що постійно з’являються в мережа 

телекомунікаційних операторів,  висувають нові вимоги до як до мережі в 

цілому так і для систем білінгу та тарифікації. Архітектура сучасної 

біллінгової мережі зображена на рис 6.1 
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Рис. 6.1. Архітектура NG-BSS системи 

Основні вимоги сучасних послуг до систем білінгу: 

1. Гнучкість монитезації послуг MBB з метою продажу полоси 

пропускання, пакети послуги чи послуги на замовлення 

(користувачам які потребують BoD, VoD, інші послуги); 

впровадження нових бізнес моделей надання послуг OTT. 

2. Скорочення часу виводу продукту на ринок (time to market) вимагає 

наявності в BSS стандартних інтерфейсів інтеграції з прикладними 
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платформами і можливістю адаптації тарифікаційних моделей до 

відповідного контенту та його характеристик.  

3. Зручність користування (онлайн активація послуги, наявність e-

portal, персоналізація, гарантування якості обслуговування, інші.)  

4. Конвергентний білінг. Формування єдиного рахунку користувачу, 

єдина база данних абонента, і т.д. 

Оснонні функції модулів системи NG-BSS: 

 Модуль клієнтської інформації містить базу даних контрактів та 

інформація про передплату, дозволяє постачальникові послуг 

адаптувати контракти для індивідуальних абонентів. 

• Модуль контролю рахунку дозволяє оператору контролювати 

кредитний баланс абонента, блокувати і активувати послуги абоненту. 

• Rating модуль (визначення вартості) - модуль відповідає за процес 

перерахунку параметрів використаних ресурсів послугою в грошову 

плату  з урохуванням контракної іфнормації абонента. 

• Модуль взаємоз'єднань/роумінгу підтримує окремі угоди з платіжними 

системами роумінг-партнерів і сторонніх мереж. 

• Модуль білінгу - налаштування та управління рахунками. 

• Адміністративний модуль - система управління всіми компонентами 

білінгової системи. 

• CDR модуль обробки витягує дані записів з мережевих пристроїв і 

mediation для білінгу. 

• Модуль управління політиками безпеки. Виявлення випадків 

шахрайства, часто вимагає багато ручної праці,  і є особливо складним 

завданням для передплачених послуг. 

6.2 Рішення постачальників NG-BSS 

Проведні виробники обладнання Alcatel-Lucent, Huawei, Amadeus, інші, 

вже мають розробки і впровадження систем NG-BSS. Одним з онових 
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напрямів вдосконалення NG-BSS системи є розробка систем конвергентного 

білінгу. Приклад системи наведений на рис 6.2. 

 

Рис. 6.2.  Рішення конвергентного білінгу 

Особливостями такого рішення є: 

1. Незалежність від мережі доступу та їх ядра (GSM, WCDMA, PSTN, 

IMS). 

2. Можливість інтеграції за веб порталом, незалежними контент 

провайдерами, дистрибьютерами контенту. 
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3. Інтеграція з внутрінніми системами оператора – ERP, фінансовами та 

управлінськими та маркетинговими, інш. 

4. Інтеграція с системам управління взаємовідносинами с користувачем 

(CRM) 

5. СBS одночасно виконує функції OCS та білінгу. 

До складу СBS входять наступні компоненти: 

1. Convergent rating and charging for online and offline mode – один з 

основних модулей СBS, відповідає за розрахунок тарифу та тарифікації 

для он-лайн і офф-лайн режимів.  

2. Invoicing – модуль формування рахунків (електронних, традиційних) 

3. Cust & product management functionalities – база данних клієнтів та 

система управління продуктами. 

4. Debt Collection – модуль контролю  і обліку заборгованості 

5. Billing  - один з основних модулей СBS, виконую традиційний білінг, 

тест білінг та «хот» білінг. 

6. Revenue Audit – модуль збирає та зберігає всі трейли про використані 

ресрури та виставлені рахунки, також детальний аудиторський звіт та 

записи всіх помилок чи збоїв системи, що сталися.  

7. Payment (A/R, Voucher Mgmt, E-Topup) – включає модулі дебіторської 

забогованності (A/R - account receivables), управління ваучерами 

(Voucher Mgmt), поповнення рахунку pre-paid (E-Topup). 

8. Модулі report, O&M, Settlement виконують функції створення звітів, 

управління та моніторинг системи, взаєморозрахунки між операторами.  

9. Online&offline mediation – модулі управління і конролю сесіями, також 

відповідають за забір інформації для систем тарифікації і білінгу. 

10. Мережі доступу GSM, UMTS, DSL, інш.. 

СBS є підсистемою телекоменікаціної мережі і взаємодії з наступними 

підсистемами та модулями мережі: 

- CRM(customer relationship mangment) – система управління 

взаємовідносинами з користувачем; 
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- Web portal – веб портал; 

- CP/SP -  контент провайдер (Content Provider), сервіс провайдер 

(Service Provider); 

- Distributer/Retail – дистрибьютер, торговий агент, що розповсюджує 

послуги вклачаючи продаж сім карт і телефонів; 

- Banking GW – шлюз в взаємодій з банками; 

- Provisioning – система провіженінга послуг; 

- Finencial – система упрвалення фінансами оператора; 

- Revenue Assurence - система забезпечення доходу, відповідає за 

контроль фіксації всіх оплачуваних мережевих подій та їх перетворенн в 

CDR, під час збору CDR, привльність озрахунку вартості послуги оцінені і 

виставлення рахуноків; 

- Fraud Mangment – система, що попереджає злочнні махінації щодо 

використання послуг та нанесення фінансових втрат оператору. 

- ERP – система управління ресурсами підприємства; 

- DWH – Data Warehouse – сховище данних білінгу; 

- Clearing House – система обміну біллінговими данними;  

В залежності від тарифікації послуг мають місце різні сценаріі роботи 

СBS  На рис 6.3 приведені можливі бізнес сценарії впровадження білінгу ті їх 

поступовіи й розвиток. Перший сценарій DCS – data charging systems – 

використовується у випадку білінгу та тарифікації послуг передачі даних в 

мобільних мережах. Другий – OCS- online charging system - використовується 

у випадку білінгу та тарифікації он-лайн сервісів ( голос, смс, інше).  

 

Рис.6.3.  Бізнес сценарії використання СBS 
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У випадку СBS, convergent billing systems, технічне рішення дозволяє 

проводити білінг як послуг даних так і он-лайн послуг, незалежно від мережі 

доступу. 

Розглянемо основну діаграмму роботи процесу білінгу послуг в СBS  

(рис. 6.3). 

 

Рис. 6.3. Діаграмму роботи процесу білінгу послуг CBS 

Опис по крокам загальної схеми білінгу: 

1) Система CRM синхронізує дані з BMP (Billing Mediation Platform  - 

платформа збору інформації щодо використання послуг). BMP отримує 

данні про послуги, їх характеристики, тарифи, інформаціє  яка повинна 

відображитися у CDR. 

2) Система CRM синхронізує дані (послуг, тарифи, дані користувача) з 

модулем Billing для можливості подальшого білінгу.  

3) Модуль дебіторської заборгованості (AR -Accounts Receivable) 

синхронізується з системою Billing щодо поточного стану рахунків 

абонента, поповнення рахунку, тощо. 
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4)  CPB (central billing system – мається на увазі система тарифікації та 

розрахунку) після процесу відкриття тарифікаційного запису відсилає 

СDR що включать інформації про використання послуги, іноді з 

вартістю, до модулю білінга.  

5) Модуль білігу виконує агрегацію рахунків. 

6) CPB збирає СDR в процессі використання послуги. 

7)  CPB відсилаю останній СDR в білінг, що вказую на закінчення 

користування послугою. 

8) Білінг виконую консолідацію СDR кожного абонента відподно до 

використанних послуг. 

9) У випадку hot білінгу, білінг виконує зняття коштів з рахунку абонента 

10) За допомогою  SMAP (Simple mail access protocol) дається команда 

білінгу на формування рахунку абоненту за використання послуги 

11)  Модуль білінгу запитує додаткову інформацію (CDRs) щодо 

використаня послуги в BMP для виставленні рахунку. 

12)  Отримавши інформацію, модуль білінгу формує рахунок. 

13) Модуль білінгу підраховую вартість. 

14) Через SMAP перевіряється правильність підрахунку рахунку. 

15) За допомогою  SMAP (GUI) підтверджуються правильність рахунку 

16) За допомогою  SMAP (GUI) дається команда на синхронізацію з 

модуле AR. 

17) Синхроніхація даних білінгу з модулем AR. 

18)  SMAP дає команду на генерацію остаточного рахукну. 

19) Мдуль білінгу генерує рахунок в форматі XML. 

20) SMAP дає команду формування инвойса на оновы рахунка XML.   

21) На основі данних XML формується інвойс до оплаты послуги. 

Дана процедура представлена в загальному вигляді і може змінюватися в 

залежності від типу біліга («хот», «тест», «традиційний») або типу тарифікаці 

( оффлайн або онлайн). 
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7. РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСЛУГ В ПЛАТФОРМАХ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ 

7.1 Процес надання послуг оператора зв’язку 

Процес надання послуг характеризується наступним: 

 функціональністю – набором дій, що виконуються для одержання 

певного результату (надання послуги); 

 параметрами якості: швидкістю надання, якістю даних / голосу та 

ін.; 

 вартістю надання послуги; 

 наявністю інформаційної складової: потоків документів та даних, 

які постійно циркулюють між модулями OSS/BSS в процесі надання 

послуги; 

 особливостями реалізації: апаратним та програмним забезпеченням; 

 високим рівнем автоматизації – надання послуг модулями системи 

OSS/BSS, та рідко за участю оператора. 

 

Рис. 7.1. Процес надання послуг оператора зв’язку 

Система OSS/BSS характеризується наступним: 
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 модульною структурою: OSS/BSS складається із багатьох 

підсистем, які взаємодіють між собою, а кожна з підсистем 

побудована по модульному принципу;   

 сервісно-орієнтованою архітектурою – функції модулів OSS/BSS  

створюються як сервіси;   

 розширюваністю – структура системи може розширюватися 

шляхом додавання додаткових програмних та апаратних 

компонент; 

 масштабованістю специфічного апаратного та програмного 

забезпечення.  

 стандартними інтерфейсами взаємодії між модулями 

 

Рис. 7.2. Архітектура системи OSS/BSS 
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Рис. 7.3. Архітектура системи  надання послуг OSS/BSS 

Основні функції щодо надання послуг виконуються одною із 

програмних складових системи OSS/BSS - системою надання послуг, яка в- - 

ключає наступні компоненти (рис.7.3): 

 архів бази даних; 

 репозиторій завдань та потоків завдань надання послуг; 

 диспетчер повідомлень; 

 обробник протоколів, що відповідає за взаємодію системи надання 

послуг з іншими складовими OSS/BSS; 

 компонент моніторингу; 

 активатор послуг; 

 обробник протоколів, що відповідає за роботу активатора послуг; 

 роутер; 

 компонент логіки виконання потоків завдань.  

Система надання послуг автоматизує процес надання послуг шляхом 

налагодженої взаємодії компонент, що входять до їх складу, а також їх 

взаємодії з іншми складовими OSS/BSS, настройки їх інтерфейсів та функцій 

відповідно до логіки виконання потоків завдань.    

Побудова та впровадження систем OSS/BSS виконується у відповідності 

з концепцією Frameworx (раніше NGOSS (англ. New Generation Operations 

Support System). 
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Рис. 7.4. Формалізований опис процесу надання послуги 

Mi –  набір програмних модулів системи OSS/BSS 

Fij – множину функцій OSS/BSS  

Idat – множина даних, що  бере учать у обміні між блоками 

 Idoc – електронні  документи  

 Prs – певну послідовність функцій – процес 

Формалізовано програмне забезпечення надання послуги можна 

представити як: 

Ss = (F, Idd, Prs) 

де F = {Fij} , i=1,n, j = 1, k  – множина j функцій (ΣFij = k) та сервісів n 

підсистем  OSS/BSS (ΣSi=n), набір яких забезпечує надання послуги 

(функціональна складова): 

Fij = (Id, Tf, Rf, Iin, Iout ) 
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де Id – ідентифікатор функції, Tf – час виконання функції, Rf – ресурс, 

необхідний для виконання функції, {Iin} та {Iout} – вхідні та вихідні 

інформаційні об’єкти, відповідно.   

Idd – множина даних (Idoc) та документів (Idat), які циркулюють між 

модулями системи OSS/BSS та між її користувачами (абоненти, оператори): 

Idd = Idoc U Idat    Idd = (Id, F, S) 

де Id – ідентифікатор множини даних, F та S – множина функцій та 

підсистем (модулів)  OSS/BSS , що використовують дані.   

Prs – множина процесів надання послуг, що визначають порядок 

взаємодії n підсистем OSS/BSS, їх функцій та сервісів, а також використання 

ними документів та даних в процесі надання послуги. 

Базою для аналізу та проектування потоків завдань в галузі зв’язку, а 

відповідно – базою для проектування, адаптації та розширення систем 

OSS/BSS, є  розширена карта процесів діяльності телекомунікаційної 

компанії eTOM. 

 

Рис.7.5. Карта процесів діяльності телекомунікаційної компанії — еТОМ 

 



153 

Методи проектування ПЗ НП 

Функціонально-орієнтовані (структурні) методи базуються на 

структурному аналізі, структурних картах, діаграмах потоків даних та ін.. 

Вони орієнтовані на ідентифікацію функцій та їх уточнення зверху-вниз, 

після чого проводиться розробка діаграм потоків даних і опис процесів. У 

кожному з цих підходів існує алгоритмічна декомпозиція. Тим не менш, 

структурний підхід не дозволяє виділяти абстракції і забезпечувати захист 

доступу до даних, не надає достатніх засобів для організації паралелізму, а 

також неефективний при створенні складних програмних систем. 

Підходи, орієнтовані на структури даних, базуються на методі 

Джексона, Уорніера і Орра. У цьому методі структура програмної системи 

будується як організація перетворень вхідних інформаційних потоків у 

вихідні. Метод організації потоків даних ефективний при розробці систем 

обробки інформації. 

Компонентне проектування орієнтоване на використання та інтеграцію 

компонентів (особливо компонентів повторного використання) і на їх 

інтерфейс, що забезпечує взаємодію компонентів; є базисом інших видів 

програмування, у тому числі сервісно-орієнтованого, в якому групи 

компонентів забезпечують функціональний сервіс. 

В об'єктно-орієнтованому проектуванні ключову роль відіграє 

наслідування, поліморфізм і інкапсуляція, а також абстрактні структури 

даних та відображення об'єктів. Г. Буч так визначає об'єктно-орієнтоване 

проектування: "Об'єктно-орієнтоване проектування - це методологія 

проектування, що поєднує в собі процес об'єктної декомпозиції і прийоми 

представлення як логічної і фізичної, так статичної та динамічної моделей 

системи, що проектується". 

До інших методів відносяться: формальні, точні і трансформаційні 

методи, а також UML для опису ПЗ за допомогою діаграм.   

На базі  об'єктно-орієнтованого підходу був сформований та набув 

розвитку модельно-орієнтований підхід (Model-driven engineering, MDE) – це 
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метод розробки програмного забезпечення, коли моделі стають основними 

артефактами розробки, з яких генерується код та інші артефакти. В даному 

підході модель представляє собою абстрактний опис програмного 

забезпечення, який приховує інформацію про деякі аспекти з метою 

представлення спрощеного опису інших аспектів.  

Модель може бути вихідним артефактом в розробці, якщо вона фіксує 

інформацію у формі, придатній для інтерпретацій людьми та обробки 

інструментами. Модель визначає нотацію і метамодель. Нотація являє собою 

сукупність графічних елементів, які застосовуються в моделі і можуть бути 

інтерпретовані людьми. Метамодель описує поняття, що використовються в 

моделі, і фіксує інформацію у вигляді метаданих, які можуть бути оброблені 

інструментами. 

В свою чергу до MDE відносяться такі підходи до проектування ПЗ як 

RUP (Rational Unified Process - «Раціональний уніфікований процес») та  

MDA (Model-driven architecture – «Модельно-орієнтована архітектура»).  

RUP використовує ітеративну модель розробки ПЗ та основується на 

наступних принципах: 

 Рання ідентифікація і безперервне (до закінчення проекту) усунення 

основних ризиків. 

 Концентрація на виконанні вимог замовників до ПЗ (аналіз і побудова 

моделі прецедентів (варіантів використання). 

 Очікування змін у вимогах, проектних рішеннях і реалізації в процесі 

розробки. 

 Компонентна архітектура, реалізована і тестована на ранніх стадіях 

проекту. 

 Постійне забезпечення якості на всіх етапах розробки проекту 

(продукту). 

 Робота над проектом командою розробників, ключова роль в якій 

належить архітекторам. 
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 Можливості RUP обмежуються описом  та моделюванням ПЗ, тоді як 

задача реалізації ПЗ достатньо неуніфікована та невизначена.   

На базі  об'єктно-орієнтованого підходу був сформований та набув 

розвитку модельно-орієнтований підхід (Model-driven engineering, MDE) – це 

метод розробки програмного забезпечення, коли моделі стають основними 

артефактами розробки, з яких генерується код та інші артефакти [51]. В 

даному підході модель представляє собою абстрактний опис програмного 

забезпечення, який приховує інформацію про деякі аспекти з метою 

представлення спрощеного опису інших аспектів. Модель може бути 

вихідним артефактом в розробці, якщо вона фіксує інформацію у формі, 

придатній для інтерпретацій людьми та обробки інструментами. Модель 

визначає нотацію і метамодель. Нотація являє собою сукупність графічних 

елементів, які застосовуються в моделі і можуть бути інтерпретовані людьми. 

Метамодель описує поняття, що використовються в моделі, і фіксує 

інформацію у вигляді метаданих, які можуть бути оброблені інструментами. 

Концепція модельно-орієнтованого підходу 

 MDA - це підхід до розробки програмного забезпечення, основна 

увага в якому приділяється моделям 

 Моделі MDA : 

 Обчислювальна незалежна модель (CIM – Computation Independent 

Model)  

 Незалежна від платформи модель (PIM – Platform Independent 

Model)  

 Модельно- орієнтована на платформу (PSM – Platform Specific 

Model) 

 

Перетворення моделей 

Основна ідея MDA полягає  в тому, що перетворення з PIM в PSM, а 

також генерація коду з PSM може здійснюватися автоматично. Перетворення 

проводяться за допомогою інструментів перетворення (transformation tools), 
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які, в свою чергу, використовують правила перетворення. Ці правила 

написані на мові, яка описана стандартом QVT (Queries, Views, 

Transformations). Перетворення можуть бути параметризовані, що дозволить 

їх підлаштовувати під потреби конкретних проектів. 

 

Рис. 7.6. Перетворення моделей 

 

 

Рис. 7.7. Приклад реалізації MDA архітектури 

MDA визначає процес проектування ПЗ як процес створення та 

послідовного розвитку системи погоджених моделей, починаючи з опису 

потоків завдань та закінчуючи функціонуючим ПЗ. 

Користувач взаємодіє з прикладною програмою через графічний 

інтерфейс користувача (GUI). Він шукає інформацію за допомогою форм, а 
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потім переглядає її за допомогою запитів і звітів. Форми, запити і звіти 

реалізовані на цільовій платформі з використанням стандартних графічних  

примітивів, таких як вікна, кнопки. Користувач може виконувати конкретні 

завдання, натиснувши на кнопку у вікні.  

Прикладний  шар реалізує функціональність з точки зору бізнес-логіки, 

бізнес-правил і потоків завдань. Потоки завдань описують функціональність 

прикладної програми у вигляді набору завдань, і визначають порядок їх 

виконання. Функціональність описується засобами певної мови 

програмування за допомогою класів, атрибутів, методів та асоціацій між 

класами. Кожне завдання реалізується певним методом класу. Бізнес-логіка 

визначає розрахунки, що мають бути виконані. Мова для створення бізнес-

логіки позбавляє розробника від низькорівневих завдань, таких як керування 

пам’яттю, керування ресурсами.  

Рівень баз даних забезпечує постійність об'єктів, використовуючи 

RDBMS таблиці, первинні ключі, доступ до таблиць, оснований на запитах, а 

також об’єктний вигляд цього доступу.  

В основу моделей, що описують ПЗ, покладено опис потоків завдань. На 

основі створених описів розроблюється архітектура програмного 

забезпечення та виконується його реалізація. Архітектура ПЗ слугує  

основою для визначення вимог до програмних модулів та прикладних 

програм, далі виконується їх інтеграція, тестування та впровадження. 

MDA визначає процес проектування ПЗ як процес створення та 

послідовного розвитку системи погоджених моделей, починаючи з опису 

потоків завдань та закінчуючи функціонуючим ПЗ. Таким чином, процеси 

опису та реалізації потоків завдань покладені в основу MDA.  

Хоча MDA полегшує розробку прикладних програм на протязі всієї 

тривалості життєвого циклу (ЖЦ), починаючи з проектування, кодування, 

тестування та налаштування, встановлення та настройки, технічної 

підтримки та модернізації, еволюції і переміщенням на іншу технологічну 

платформу, а також може бути використаний для інтеграції практично будь-



158 

яких систем – від архітектурних моделей до готових прикладних програм, 

даний підхід детально не враховує вимоги середовища надання послуги (час 

та ресурс, необхідний для надання послуги), а також незалежні від 

програмної реалізації аспекти надання послуг (інформацію та документи, що 

використовуються в процесі надання послуги) з їх подальшим перетворенням 

у властивості програмного забезпечення НП. Дані аспекти повинні бути 

враховані при проектуванні ПЗ НП. 

Таблиця 7.1. Порівняння WfM та BPM 

Етап ЖЦ BPM WfM BPM 

Аналіз вимог Так Так  

Опис потоків завдань Так Так  

Виконання потоків завдань Так Так  

Моніторинг та оптимізація Слабка підтримка Так  

 

Термін «потік завдань» увійшов в широке застосування на початку 1990-

х років. До цього часу виконувався опис та аналіз робіт та операцій на папері 

з відсутньою або ж низькою автоматизацією. На даному етапі 

використовувалися блок-схеми, графи, методологія SADT, IDEF, DFD.  

В 1990-х роках з'являються системи керування потоками робіт 

(Workflow management system (WfMS), призначені для опису та реалізації 

потоків завдань. Ці системи мали середовище проектування потоків завдань, 

але на практиці проектування нового чи модифікація існуючого потоку 

завдань вимагало значних часових та людських ресурсів. Внесення будь-яких 

змін в опис потоків. 

Слабка гнучкість методів та засобів опису та реалізації потоків завдань, 

їх неспроможність швидко реагувати на зміни в предметній області є їх 

основними недоліками. В результаті чого з'явилася методологія та 

інструментарії опису потоків завдань, що мають назву BPM (Business Process 
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Management – керування потоками завдань) та BPMS (Business Process 

Management System– система керування потоками завдань) відповідно.    

BPM є об'єднанням в єдиний стандарт таких окремих дисциплін як опис 

потоків завдань, Workflow, інтеграція корпоративних прикладних програм 

(EAI - Enterprise Application Integration), B2B – «бізнес для бізнесу» 

(технології автоматизації міжкорпоративної взаємодії). 

Сьогодні в літературі зустрічається два терміни керування потоками 

робіт: Workflow management (WfM) та BPM. З цього приводу існує, в 

основному, дві різні точки зору. Перша розглядає BPM як методологію 

проектування та реалізації потоків завдань з використанням технології WfM. 

Інша визначає WfM як частину BPM, яка відрізняється від останньої лише 

відсутністю етапів моніторингу та оптимізації в життєвому циклі (ЖЦ) BPM.  

Однак, на сьогоднішній день, багато систем керування потоками завдань 

(BPMS) є системами керування потоками робіт  (WfMS), в яких не 

реалізовано можливості щодо моніторингу та оптимізації потоків завдань. 

Життєвий цикл BPM 

Для визначення поняття та особливостей BPM, слід охарактеризувати 

життєвий цикл BPM. Існують різні точки зору щодо визначення етапів 

життєвого циклу BPM, які, по своїй суті, відображають одну ідею та 

відрізняються визначенням назв етапів ЖЦ. З точки зору наглядності, обрано 

представлення ЖЦ BPM, яке показано на рис.7.8. 
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Рис. 7.8. Життєвий цикл BPM 

Аналіз вимог   

Розробляється технічне завдання, виконується опис вимог до потоків 

завдань.  

 

Опис потоків завдань та їх аналіз  

На цьому етапі виконується опис потоків завдань, визначений у 

технічному завданні, у вигляді діаграм з використанням нотацій 

формалізованого опису. Стандарти графічного опису є основними, які 

використовуються на даному етапі. Аналіз, що виконується на даному етапі 

полягає в перевірці правильності побудови діаграм та дотримання 

коректності синтаксису обраної нотації.     

 

Опис потоків завдань, орієнтованих на обчислення. Аналіз. Виконання 

Виконується опис потоків завдань, орієнтованих на обчислення, в 

процесі їх виконання програмним забезпеченням. Використовуються мови 

BPEL, YAWL, Perti Nets, USDL та інструментальні засоби Sedna, Triana, 

ASKALON, GLUE. 



161 

Аналіз потоків завдань, що виконується на даному етапі, є симуляція та 

дослідження (simulation and verification). Використовуються  методи Монте 

Карло та програмні засоби Pegasus, Cactus, ASKALON, GLUE. 

Описані потоки завдань розгортаються на ядрі («engine») BPMS.  

 

Моніторинг та оптимізація  

Використовуючи відповідні інструменти аналізу та моніторингу, 

передбачені стандартами BPM (BPQL, BPRI). Виконується дослідження 

процесів (Process mining ) з використанням журналу реєстрації подій ( event 

logs), а також пошук і усунення вузьких місць в процесах.   

 

Стандарти BPM 

 Графічні стандарти, які дозволяють графічно зобразити потоки 

завдань у вигляді діаграм. До них відносяться: UML AD, BPMN, 

YAWL та ін.    

 Стандарти виконання потоків завдань, які використовуються для 

автоматизації та розгортання потоків завдань.  До них відносяться: 

BPML, BPEL (BPEL4WS версія 1.1 та WS-BPEL версія 2.0), 

YAWL та ін.    

 Стандарти взаємодії, які забезпечують переносимість, сумісність 

даних, взаємне перетворення моделей потоків завдань в рамках 

BPMS. До них відносяться:  BPDM (Business Process Definition 

Metamodel) від OMG, XPDL (XML Process Definition Language) від 

WfMC та ін.     

 Стандарти моніторингу та оптимізації, що надають можливості 

моніторингу, аналізу та удосконалення потоків завдань, 

орієнтованих на виконання обчислень. До них відносяться: BPQL,  

BPRI. 

Стандарти, мови, нотації BPM та їх статус 

Таблиця 7.2. Стандарти, мови, нотації BPM та їх статус 
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 Походження Тип 

стандарту 

Стандартизованість Статус 

BPDM Промисловість Взаємодії Так Незакінчений 

BPEL Промисловість Виконання Так Поширений 

BPMN Промисловість Графічний Так Поширений 

BPML Промисловість Виконання Так Застарілий 

BPQL Промисловість Моніторингу 

та оптимізації 

Так Незакінчений 

BPRI Промисловість Моніторингу 

та оптимізації 

Так Незакінчений 

EPC Академічне Графічний Ні Традиційний 

UML AD Промисловість Графічний Так Поширений 

WSFL Промисловість Виконання Ні Застарілий 

XLANG Промисловість Виконання Ні Застарілий 

XPDL Промисловість Графічний/ 

виконання 

Так Стабільний 

YAWL Академічне Графічний/ 

виконання 

Ні Стабільний 

 

Критерії порівняння методів опису та аналізу потоків завдань 

 порівняння методів опису та аналізу потоків завдань, який 

включає наступні критерії: 

 можливість застосування на рівні вимог (BL); 

 можливість застосування на рівні системної логіки (SL); 

 опис вхідних / вихідних документів (Docin(out)); 

 опис вхідної / вихідної  інформації (Infin(out)); 

 врахування часу виконання потоку завдань в системі OSS/BSS (T); 

 врахування ресурсу, необхідного для виконання потоку завдань в 

системі OSS/BSS (R) (чисельне значення); 
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 врахування можливості автоматизованого виконання потоку 

завдань чи його окремих частин (A); 

 зазначення особливостей потоку завдань чи його кремих частин: 

модуль OSS/BSS, функції (RF); 

 мінімізація часу виконання (BPI); 

 врахування альтернатив виконання завдання (RD); 

 можливість автоматизованого перетворення опису потоків завдань 

(Tr); 

 інструментальна реалізація (Tool); 

 застосовність для опису потоків завдань в системі OSS/BSS (AR). 

 

Методи та нотації опису потоків завдань 

 діаграми активності UML (UML AD) (універсальна мова 

формалізованого опису - Unified Modeling Language)  методологія – 

RUP; 

 мови формалізованого опису, основані на мережах Петрі (PN), 

методологія – MDA; 

 EPC діаграми (event process chain) – подійний ланцюг процесів, 

методологія – ARIS; 

 BPEL – мова на основі XML для формалізованого опису потоків 

завдань та протоколів їх взаємодії між собою, методологія – MDA; 

 USDL (Unified Service description Language) – універсальна мова опису 

сервісів, методологія – MDA; 

 нотація BPMN (Business process model and notation) версія– стандарт 

опису потоків завдань, який затверджений та поширений в 

промисловості, методологія – MDA. 

 

Огляд методів аналізу потоків завдань   

Аналіз UML-діаграм  
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Діаграма аналізу UML представляє собою спрощену діаграму 

активностей UML, яка використовується для аналізу високорівневих потоків 

завдань та моделей поведінки системи та її елементів. Діаграма аналізу є 

менш формальною ніж діаграма активностей, але досить наочна для 

«ручного» аналізу архітектором (аналітиком), коли ним визначаються вузькі 

місця та приймається рішення про необхідність додання ресурсів для 

виконання проблемних частин потоків завдань.  

Використовується аналіз процесу керування (CFA - Control Flow 

Analysis) - це підхід до аналізу структурних та об’єктно-орієнтованих 

програм, де використовується граф CFA (Control Flow Graph) – статичне 

представлення прикладної програми, яка представляє всі альтернативні 

варіанти процесу керування.    

Існує підхід до перетворення UML - діаграм (а саме – діаграми станів) в 

моделі мереж Петрі, що дозволяє проводити наступний аналіз отриманих 

моделей: 

 генерування багаторазових транзакцій; 

 генерування статистичних розподілень; 

 моніторинг величин в процесі моделювання. 

 

Аналіз EPC - діаграм 

Існує підхід, який дозволяє виконувати перетворення EPC – діаграм в 

мережі Петрі та їх подальшу алгоритмічну верифікацію.  

Аналізатор EPC – моделей – це набір інструментів, що дозволяє 

виконувати перевірку та забезпечувати зв’язність моделей, що аналізуються. 

Даний аналізатор використовує алгоритми аналізу графової моделі для 

знаходження помилок в графі та побудову зв’язних моделей, готових до 

виконання. Таким чином, даний інструментарій застосовується для побудови 

коректних виконуваних моделей потоків завдань, а їх аналіз означає 

перевірку на відповідність синтаксису EPC, задання всіх необхідних 

параметрів моделі та її елементів.      
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Існує також ряд підходів, що пропонують перетворення моделей EPC в 

UML – моделі ,  але питання перетворення параметрів елементів моделей не 

визначене.    

Існують підходи, що пропонують перетворення моделей EPC в мережі 

Петрі для їх подальшого аналізу.  

 

Аналіз BPMN - діаграм 

Реалізоване перетворення BPMN - діаграм (а саме – діаграми станів) в 

мережі Петрі та можливий їх аналіз.  

Існують наступні можливості по аналізу потоків завдань, побудованих з 

використанням BPMN.   

Аналіз з використанням мереж Петрі: 

 структурний аналіз; 

 поведінковий аналіз; 

 імітаційне моделювання. 

В роботі описані можливості щодо: 

 перевірки наявності «мертвих» задач, які не можуть бути виконані 

шляхом перевірки всіх переходів між вузлами мережі Петрі; 

 перевірки наявності неправильних завершень процесу.  

Можливе перетворення BPMN – діаграм в BPEL діаграми для аналізу 

потоків завдань з точки зору їх можливої реалізації з використанням веб-

сервісів, та їх подальша реалізація. 

Серед інструментаріїв, які використовуються для моделювання, аналізу 

та перетворення BPMN – діаграм в BPEL-діаграми можна перерахувати 

наступні: ADONIS: Community Edition; Savvion Process Modeler; 

Intalio|Designer; TIBCO Business Studio; Metastorm Process Designer – Business 

Analyst Edition; BizAgi Process Modeler; AgilPro; Embarcadero EA/Studio 

Community Edition; Soyatec eBPMN. 

 

Аналіз BPEL - діаграм 
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Розроблені методи перетворення BPEL- діаграм в мережі Петрі, після 

чого можливе використання  вищезгаданих можливостей їх аналізу.  

 

Аналіз USDL - діаграм 

USDL – діаграми по своїй суті є UML-діаграмами ,  тому можливості 

аналізу USDL – діаграм включають можливості аналізу UML-діаграмам, 

описані вище, а також можливе використання принципів онтологічного 

аналізу сервісів, описаних на USDL.  

 

Процес адаптації та розширення системи OSS/BSS 

 

Рис. 7.9. Діаграма потоків завдань 

Планування послуги, аналіз вимог до послуг та опис потоків завдань в 

системі OSS/BSS. Даний етап виконується бізнес-аналітиками (BA), в 

результаті чого розробляється технічне завдання (Dspec) та діаграми потоків 

завдань (Dbp). Характеризується часом t1 та витратами с1: 

 постановка задачі системному архітектору, характеризується 

часом (t12) та витратами на розробку (с12); 

 уточнення вимог, характеризується часом {t21-12 1,..r} та витратами 

{с21-12 1,..r}, значення яких залежить від кількості ітерацій 

уточнення вимог-постановки задач (1,..r); 
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 розробка системної архітектури, що виконується системними 

архітекторами (SA), в результаті чого розробляється архітектура 

програмного забезпечення надання послуги (SAs). 

Характеризується часом t2 та витратами с2: 

 передача архітектури ПЗ НП розробникам, характеризується 

малими значеннями часу (t23 - small) та витрат (с23- small); 

 реалізація, тестування ПЗ НП та розробка документації, що 

виконується розробниками коду (Pс), в результаті чого 

реалізовуються програмне забезпечення надання послуги (Ss), 

створюється технічна документація (Ds). Характеризується часом 

(t3) та витратами на кодування, тестування та розробку 

документації (с3).   

В умовах необхідності розробки нових послуг та модифікації існуючих 

за якомога коротший термін, оператори зв’язку та провайдери 

телекомунікаційних рішень для операторів зв’язку, прагнуть мінімізувати час 

та вартість адаптації та розширення системи OSS/BSS, підвищивши 

ефективність її функціонування.  

Отже, основною задачею, яка стоїть перед оператором зв’язку в процесі 

ведення своєї діяльності, є зниження собівартості послуг, максимальне 

скорочення часу розробки нових послуг та постійний реінженірінг існуючих 

послуг, забезпечуючи мінімальній час їх виконання з метою забезпечення 

своєї конкурентоспроможності.  
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Рис. 7.10. Процес адаптації та розширення системи OSS/BSS 

Час адаптації та розширення системи OSS/BSS має в своєму значенні 

складову, а саме – час уточнення вимог {t21-12 1,..r} (витрати {с21-12 1,..r}), 

значення якої залежить від кількості ітерацій уточнення вимог-постановки 

задач (1,.,r), що в цілому складає 30 % всього часу розробки ПЗ НП. Така 

затримка розробки виникає в результаті того, що існуючі методи та 

інструментарії не дозволяють формалізувати вимоги оператора зв’язку 

(сформовані потребами ринку послуг) до послуг, що розробляються, та 

здійснити їх перетворення в можливості програмного забезпечення та в 

вимоги до нього. В результаті чого, процес уточнення вимог носить 

ітераційних характер та значно збільшує час та витрати на розробку ПЗ НП, а 

отже і на адаптацію та розширення системи OSS/BSS.  
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Постійно виникає необхідність не лише в розробці нових послуг, а й 

удосконаленні існуючих в результаті зміни як вимог до послуг зв’язку, так і 

можливостей системи OSS/BSS.  

До часу реінженірінгу послуг зв’язку висуваються ще більш жорсткі 

вимоги, тобто існує необхідність в максимальному використанні створеного 

ПЗ НП та його швидкій модифікації. Існуючі методи та інструментарії не 

дозволяють виконати швидкий та малозатратний реінженірінг внаслідок 

розірваності процесів формування вимог та створення програмного 

забезпечення надання послуги, що унеможливлює швидку зміну одного чи 

кількох параметрів існуючої моделі послуги, її перетворення та реалізацію. 

Адаптація  та розширення системи OSS/BSS вимагає застосування нових 

чи удосконалення існуюцих методів та інструментальних засобів 

проектування потоків завдань в системі OSS/BSS, які б дозволили зменшити 

кількість ітерацій уточнення вимог-постановки задач (1,..r), що, в свою чергу, 

дозволить зменшити час {t21-12 1,..r} та витрати, необхідні для розробки та 

реінженірінгу послуг. Такі інструментальні засоби проектування повинні 

увійти до складу системи OSS/BSS та забезпечити її функціонування в 

умовах постійного реінженірінгу, адаптації та масштабування, тоді як на 

сьогоднішній день відсутній зв'язок  інструментальних засобів з 

компонентами системи OSS/BSS та їх використання в процесі її 

функціонування утруднене.    

Значення часу {t21-12 1,..r} та витрат, необхідних для розробки та 

реінженірінгу послуг зв’язку є критерієм ефективності застосування нових чи 

удосконалення існуючих методів проектування потоків завдань в системі 

OSS/BSS. 

7.2 Технології  проектування та модифікації послуг в платформах 

оператора зв’язку сервісів, які надаються в системі OSS/BSS 

В основі проектування сервісів (ПЗ) НП - модельно-орієнтований підхід 

(MDA), запропонований консорціумом OMG (Object Management Group).  
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MDA передбачає створення та послідовний розвиток системи 

погоджених моделей в процесі розробки програмного забезпечення (рис. 

7.11), а саме:  

1) Обчислювальної незалежної моделі (CIM - computation 

independent model) – це опис вимог до ПЗ, середовища в якому воно буде 

функціонувати. Інколи CIM називають описом предметної області (domain 

model) чи бізнес-описом (business model). CIM – це модель ПЗ, яке 

функціонує в конкретному середовищі, та включає опис ПЗ з точки двох 

аспектів: послідовності функцій, які ним виконуються та інформації та 

даних, які при цьому використовуються.     

2) Незалежної від платформи моделі (PIM– Platform Independent 

Model) – це модель ПЗ, яка не описує особливості платформи, на якій воно 

буду реалізоване. На відміну від CIM, PIM описує ПЗ, орієнтуючись не на 

середовище його функціонування, а на вимоги щодо його реалізацій з 

використанням програмних та апаратних засобів.  

3) Моделі, орієнтованої на платформу (PSM– Platform Specific 

Model) – модель ПЗ, яка враховує вимоги щодо реалізації конкретної 

архітектури ПЗ на визначеній платформі.  

Розробка ПЗ, зідно MDA, включає наступні етапи: 

1) Створення CIM. Використовуються текстові описи, діаграми 

активності UML (UML AD), нотацію опису потоків завдань (BPMN), засіб 

побудови діаграм процесів MS Visio. 

2) Розробка моделі ПЗ, без врахування особливостей її реалізації 

(PIM) на основі CIM. Використовуються UML, BPMN, YAWL та ін.  

3) Перетворення PIM в PSM. Може виконуватися вручну, 

напівавтоматично чи повтість автоматично. Існують механізми 

автоматизованого перетворення моделей PIM в PSM (рис. 7.12).  

4) Перетворення PSM в вихідний код ПЗ.  
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Рис. 7.11. Модельно-орієнтований підход до проектування програмного 

забезпечення 

Процес розробки PIM та перетворення її в PSM формують основу MDA, 

в той час як розробка CIM та її перетворення в PIM не специфіковане та чітко 

невизначене, хоча CIM визначається і як незалежна модель, так і як частина 

PIM (рис. 7.12). Перетворення PIM в PSM виконується з використанням 

стандартів XMI, XSD, MOF та ін.  
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Рис. 7.12. Перетворення PIM в PSM 

 

Підхід MDA знаходиться в стані постійного розвитку та удосконалення, 

носить досить узагальнений та абстрактний характер з точки зору його 

застосування при розробці послуг зв’язку, обчислювальна незалежна модель 

неформалізована, не існує алгоритмів переходу від CIM до PIM зі 

збереженням як функціональних, так і нефункціональних параметрів опису 

потоків завдань в системі OSS/BSS, що призводить до необхідності 

повторного моделювання, зациклення між етапами проектування, збільшенні 

кількості помилок в створюваних описах потоків завдань та їх 

незавершеності з точки зору вимог до реалізації функціональності ПЗ. 

З метою модифікації процесу проектування ПЗ НП, забезпечення 

відповідності функціональності ПЗ НП вимогам середовища її 

функціонування та покращення якості послуг зв’язку запропоновано 

модифікувати концепцію модельно-орієнтованого підходу до проектування 

ПЗ НП шляхом введення на рівні вимог методу проектування потоків завдань 

в системі OSS/BSS (BPDA – Business Process Description and Analysis), який 

включає наступні етапи (рис. 7.13): 

8. формалізований опис вимог до потоків завдань; 

9. аналіз та перетворення потоків завдань, що включає: 
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o формування графу потоку завдань та перевірка його 

зв’язності; 

o мінімізація часу виконання потоку завдань;  

o перетворення діаграми вимог в діаграму реалізації потоків 

завдань.   

BPDA можна представити наступним формалізмом: 

μ = (BP, M, PL)  

де BP – формалізований опис потоків завдань; 

    M –метод аналізу потоків завдань в системі OSS/BSS; 

    PL – обрана мова програмування для реалізації методу проектування 

потоків завдань в системі OSS/BSS. 

 

Рис. 7.13. Етапи методу проектування потоків завдань в системі 

OSS/BSS 
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Модифікований модельно-орієнтований підхід (EMDA- англ. enchanced 

MDA) представлено на рис. 7.14.  

EMDA включає наступні рівні, формалізовані описи та методи: 

 Рівень вимог: 

 опис вимог до потоків завдань; 

 перевірка зв’язності графу потокe завдань; 

 мінімізація часу виконання потокe завдань; 

 перетворення моделі вимог потокe завдань; 

 опис реалізації потоків завдань в системі OSS/BSS; 

 Рівень системної логіки:  

 опис реалізації потоків завдань в системі OSS/BSS, високорівнева 

архітектура ПЗ НП;  

 Рівень реалізації ПЗ НП – реалізація взаємодії компонент OSS/BSS; 

реалізація додаткових функцій. 

В рамках EMDA, процес розробки послуг зв’язку буде мати вигляд, 

представлений на рис. 7.14. Запропоновано виконувати опис потоків завдань 

з використанням розширеної нотації BPMN (BPNE – business process notation 

extended), далі виконувати аналіз потоків завдань в системі OSS/BSS та 

перетворення опису вимог до потоків завдань в опис їх реалізації на основі 

опису функцій та компонент OSS/BSS, які необхідно задіяти для реалізації  

потоків завдань в системі OSS/BSS. На основі опису реалізації потоків 

завдань створюється високорівнева архітектура ПЗ НП, потім  - 

низькорівнева архітектура ПЗ НП, на основі якої реалізовується ПЗ НП: 

виконується налаштування інтерфейсів між компонентами OSS/BSS та 

написання додаткової функціональності в разі необхідності. 

 

 



175 

 

Рис. 7.14. EMDA 

Таким чином, забезпечується формалізація опису вимог до потоків 

завдань та їх реалізації. Алгоритм перетворення опису вимог в опис 

реалізації потоків завдань в системі OSS/BSS дозволяє уникнути втрати 

параметрів та вимог до реалізації потоків завдань в процесі переходу від 

рівня вимог до рівня логіки ПЗ НП. 

 

 

PIM 

UML, BPMN, YAWL та ін. 

 

Опис вимог до потоків завдань(BP
R 

) 

Мінімізація часу виконання 

Перетворення формалізованого 
опису потоків завдань 

Опис реалізації потоків 
завдань(BP

f
) 

(діаграма  реалізації, включає набір 

  

  

PSM 

UML, XML, Java, C# 

Рівень 
вимог 

Рівень 
системної 
логіки 

Рівень 

реалізац
ії 

Формування та перевірка зв'язності 
графу виконання потоків завдань 

 

 

 

 

Вихідний код 

Правила та механізми  
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7.3.  Формалізований опис  потоків завдань (сервісів) в системі 

OSS/BSS  

Надання сервісів в системі OSS/BSS представляє собою логічно 

завершену послідовність пов’язаних та взаємодіючих видів діяльності 

(потоків завдань), в результаті виконання яких ресурси оператора зв’язку 

використовуються для надання послуги зовнішнім споживачам – клієнтам, 

абонентам.  

Опис потоку завдань є його формалізоване представлення  (графічне, 

табличне, текстове, символьне), що відображає реальний чи передбачуваний 

процес надання послуги. 

Потік завдань в системі OSS/BSS  складається із набору завдань, які 

можуть виконуватися послідовно та паралельно, його можна 

охарактеризувати наступнм чином: 

 має ім’я (унікальний ідентифікатор);  

 має виконавця; 

 складається з пов’язаних та взаємодіючих видів діяльності – завдань;  

 завдання потоку, що виконуються паралельно, представляють собою 

етап виконання; 

 має набір інформаційних об’єктів на вході; 

 має набір інформаційних об’єктів на виході; 

 характеризується часом виконання;  

 характеризується ресурсом, необхідними для його виконання; 

 може виконуватися вручну, напівавтоматизовано (оператором з 

використанням підсистем OSS/BSS) чи повністю автоматизовано 

(функціями підсистем OSS/BSS). 
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7.4. Опис вимог до сервісів, які надаються  

Опис вимог до сервісів, які надаються (потоку завдань) є окремим 

випадком формалізованого опису потоку завдань, який враховує вимоги 

бізнес-середовища до надання послуг, а саме: час надання послуги, 

документи, якими супроводжується надання послуги, ресурс, необхідний для 

надання послуги за визначений період часу, та представляється увигляді 

діаграми вимог. Опис вимог передбачає можливість задавання додаткових 

параметрів, що характеризують процес надання послуги.  

Опис вимог представлено як:   

BPR =  (BR, I, P) 

де множина об’єктів ідентифікації BR ={ BId, Id=1,4} є множиною чотирьох 

параметрів { BId, Id=1,4} та включає:  

B1 = NBP – 177вл’я потоку завдань; 

B2 = D – додаткови й опис потоку завдань; 

B3 = O – множина завдань;  

B4 = E – виконавець потоку завдань. 

Множина інформаційних об’єктів потоку завдань I представляє собою 

суму вхідних та вихідних інформаційних об’єктів потоку завдань. 

Множина параметрів якості, вартості та способу НП 177вляється 

множиною трьох параметрів P={ PR, R=1,3}  та включає: 

P1 = Tex – час виконання потоку завдань;  

P2 = R – ресурс, необхідний для виконання потоку завдань;  

P3 = Pad – множина додаткових параметрів ідентифікації якості та 

особливостей реалізації надання послуги. 

Аналогічно опису вимог до потоку завдань, представляється опис вимог 

до окремого завдання потоку:  

OR = (O, IO, P) 
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Множина об’єктів ідентифікації завдання OId та множина інформаційних 

об’єктів I в описі вимог представляються так само, як і в описі завдання 

потоку.     

Множина параметрів якості, вартості та способу реалізації завдання 

являється множиною трьох параметрів P ={ PR
O

 , R=1,3} та включає: 

PO
1 = ξkl (rkl) – час виконання l-го завдання k-го етапу потоку; 

PO
2 = rkl – ресурс, необхідний для виконання l-го завдання k-го етапу 

етапу; 

PO
3 = RО – варіанти реалізації завдання потоку, від яких залежить час та 

ресурс виконання потоку (2.8).  

RО
n = (ξkl

n, rkl
n)  

 

7.5. Діграма реалізації надання сервісів в системі OSS/BSS 

Діаграма реалізації надання сервісів представляє собою проекцію 

діаграми вимог до надання сервісів на відповідну функціональність 

підсистем OSS/BSS, яка слугує вихідним матеріалом для розробки 

архітектури програмного забезпечення надання послуги.  

Діаграма реалізації потоку завдань в системі OSS/BSS характеризується: 

 ім’ям,  

 виконується лише напів- чи повністю автоматизовано; 

 виконавцем, якщо виконується напівавтоматизовано;  

 часом виконання, що відповідає функціональній складовій часу 

виконання потоку завдань в системі OSS/BSS; 

 ресурсом, необхідний для виконання, що  відповідає 

функціональній складовій ресурсу потоку завдань; 

 множиною об’єктів даних та документів на вході та на виході; 

 множиною підсистем OSS/BSS, що використовуються для 

виконання даного потоку завдань в системі OSS/BSS;   
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 множиною функцій конкретної підсистеми OSS/BSS, що 

виконується в процесі реалізації даного потоку завдань в системі 

OSS/BSS (надання послуги).  

Діаграма реалізації надання сервісів в системі OSS/BSS має наступне 

математичне представлення: 

BPf =  (E, I, P)  

 множина об’єктів ідентифікації E = { EId, Id=1,4} включає:  

o E1 = ім’я потоку завдань, E2 = опис потоку завдань, E3 = 

виконавець потоку завдань ,E4 = O – множина завдань 

потоку; 

 множина інформаційних об’єктів I = {Iin} U { Iout } - сума вхідних 

та вихідних інформаційних об'єктів потоку завдань: 

o { Iout } = { Idoc
out } U { Idat

out } - сума вхідних об'єктів 

документів та об’єктів даних потоку завдань; 

o {Iin} = {Idoc
in} U {Idat

in} - сума вихідних об'єктів документів та 

об’єктів даних потоку завдань. 

 Множина параметрів надання сервісів є множиною п’яти 

елементів P = { Pf, f=1,5} та включає: 

o P1 =  Tex 
f
 –  функціональна складова часу виконання сервісів; 

o P2 = R f – функціональна складова ресурсу, необхідного для 

виконання сервісів; 

o P3 =S – множина підсистем OSS/BSS, що використовуються 

для виконання даного потоку сервісів;  

o P4 =FS - множина функцій конкретної підсистеми OSS/BSS, 

що виконується в процесі виконання даного сервісу; 

o P5 = Pad – множина додаткових параметрів ідентифікації 

якості та особливостей реалізації надання послуги. 

Опис реалізації окремого сервісу, використовуючи його наступні 

характеристики: 

 має ім’я,  
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 виконується лише напів- чи повністю автоматизовано;  

 завдання, які неможливо автоматизувати – описуються у вимогах до 

програмного забезпечення надання послуг; 

 має виконавця, якщо виконується напівавтоматизовано;  

 має час виконання, що відповідає функціональній складовій часу 

виконання розширеного опису завдання потоку; 

 має ресурс, необхідний для виконання, що  відповідає функціональній 

складовій ресурсу розширеного опису завдання потоку; 

 множину об’єктів даних та документів  на вході та на виході; 

 множину підсистем OSS/BSS, що використовуються для виконання 

даного завдання;   

 множину функцій конкретної підсистеми OSS/BSS, що виконується в 

процесі виконання завдання.  

Математично, опис реалізацій завдання потоку має наступне 

представлення. 

Of = (O, IO, P)  

 

Множина об’єктів ідентифікації O = {OId} та множина інформаційних 

об’єктів IO представляються так само, як і в формалізованому описі завдання.     

Множина параметрів якості, вартості та способу реалізації завдання 

являється множиною п’яти параметрів P= { Pf
O

 , f=1,6} та включає: 

PO
1 = ξf

kl– функціональна складова часу виконання l-го завдання k-ко 

етапу потоку завдань; 

PO
2 = rf

kl – функціональна складова ресурсу, необхідного для виконання 

l-го завдання k-ко етапу потоку завдань; 

PO
3 =S – множина підсистем OSS/BSS, що використовуються для 

виконання даного завдання;  

PO
4 =FS – множина функцій конкретної підсистеми OSS/BSS, що 

виконується в процесі реалізації даного завдання; 



181 

PO
5  - Pad – множина додаткових параметрів ідентифікації якості та 

особливостей реалізації надання послуги. 

Графічно, діаграма реалізації надання сервісів та окремого сервісу 

представлені на рис. 7.15 та 7.16 відповідно.  

 

 

Рис. 7.15. Графічне представлення діаграми реалізації надання сервісів 
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Рис. 7.16. Графічне представлення діаграми реалізації сервісу 

Висновки 

Метод проектування потоків завдань в системі OSS/BSS є розширенням 

формалізованого опису потоків завдань. Модельно-орієнтований підхід до 

проектування програмного забезпечення надання послуг в системі OSS/BSS – 

це розширення відомої нотації формалізованого опису потоків завдань 

BPMN.  

Формалізований опис потоків завдань в системі OSS/BSS дозволяє 

враховувати як вимоги користувачів послуг до потоків завдань в системі 

OSS/BSS, так і особливості системи OSS/BSS щодо їх реалізації, передбачає 

створення та взаємно перетворення діаграми вимог в діаграму реалізації 

потоків завдань, а також дозволяє виконувати їх аналіз.  

Запитання для контролю 

1. Охарактеризуйте основні принципи модельно-орієнтованого підходу 

до проектування сервісів, які надаються в системі OSS/BSS. 
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2. Якими показниками характеризується діаграма реалізації потоку 

завдань в системі OSS/BSS? 

3.  Представити математично основний опис вимог до сервісів, які 

надаються. 
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8. ПРИНЦИПИ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ 

8.1 Поняття фроду. Інструменти оплати та платіжні системи. 

Мобільний банкінг 

Фрод (від англ. Fraud - шахрайство) - вид шахрайства в області 

інформаційних технологій, зокрема, несанкціоновані дії і неправомірне 

користування ресурсами і послугами в мережах зв'язку. 

 

Види шахрайства опис/визначення 

 Термінація міжнародного трафіку всередині мережі оператора 

 Термінація міжнародного трафіку на мережі інших операторів 

зв’язку 

 Вихідні дзвінки на IP – телефонію 

 Роумінг - фрод 

 Фрод серед співробітників 

 Оригінація трафіку 

 Поєднання внутрішнього і зовнішнього фроду «латання дірок» 

 Дилерський фрод 

 

Термінація міжнародного трафіку всередині мережі оператора – це вид 

фроду, який передбачає генерування трафіку в обхід законних шляхів 

міжнародного інтерконекту операторів зв’язку, за допомогою спеціального 

обладнання SIM-box серверів зі встановленими емуляторами SIM-карток. 

Найчастіше шахраї використовують SIM-карти найдешевших і 

найвигідніших тарифних планів, що дозволюять здійснювати безкоштовні 

дзвінки всередині мережі. Це призводить до втрати вхідного міжнародного 

трафіку доходів. 
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Термінація міжнародного трафіку на мережі інших операторів зв’язку – 

аналогічно термінації міжнародного трафіку всередині мережі оператора, 

проте SIM-карти належать іншим національним операторам зв’язку. 

 

 

Рис. 8.1. Один із варіантів SIM-box серверів 

 

Вихідні дзвінки на IP – телефонію 

Цей вид шахрайства базується на національних SIM-картах з 

встановленими на них IVR. Дзвінок на такий номер дозволяє людині 

здійснити міжнародний дзвінок в обхід офіційних пропозицій оператора для 

вихідного міжнародного телефонного зв'язку. 
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Роумінг-фрод 

Цей вид шахрайства є найменш часто зустрічаємим, проте найбільш 

вразливим та найбільш збитковим для оператора. Найчастіше він 

супроводжується дилерським фродом та IRSF-фродом (розподіл частки 

прибутків від шахрайства на міжнародному інтерконекті). Дилер продає SIM-

карти шахраям, які за допомогою клонування справжніх карток виробляють 

підроблені/вкрадених ID. Потім ці SIM-карти використовуються для 

створення величезної кількості вихідного міжнародного трафіку в IRS місцях 

(в високо прибутковихмісцях, таких як Майнмар, Вануату, Тувалу, Куба, 

Естонія і т.д.). Проблема існує тільки в тих випадках, коли SIM-карти 

продаються з попередньо активованим гібридним роумінгом. Як наслідок це 

призводить до величезних сум у рахунках-фактурах, які повинні бути 

виплачені роумінг-партнерами, за тих осіб, які нібито являються абонентами 

роумінг-партнера. Оскільки абоненти зазначені у договорі підписки 

«несправжні», їх ID просто не існують – тобто гроші не будуть зібрані з осіб, 

які вчинили це шахрайство.  

 

Поєднання внутрішнього і зовнішнього фроду «латання дірок» 

Цей вид фроду найчастіше відбувається під час збоєв в роботі білінгової 

системи, коли шахраї, дізнавшись про проблеми в мережі оператора, 

користуються цим і здійснюють міжнародні двох хвилинні дзвінки на 

Преміум-напрямки (найвища ставка інтерконекту), навіть закриті для 

дозвону. Таке шахрайство розповсюджене між операторами колл-центру та їх 

змовниками.  
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Фрод серед співробітників 

Цей тип шахрайства має досить широкий спектр значень. В основному 

це дії співробітників, які призводять до несанкціонованого або несплаченого 

доступу до послуг абонентів. Такі як маніпуляція з даними на HLR 

(увімкнення гібридного роумінгу підозрілим користувачам мережі), 

нарахування бандлів або грошей на основний або бонусний рахунок, 

використання одного коду скретч-картки для поповнення декількох номерів. 

Також внутрішнє шахрайство включає в себе використання тестових номерів 

в особистих потребах. 
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Оригінація трафіку 

Один із видів шахрайства, коли за рахунок дешевих тарифів шахраї 

заробляють гроші за допомогую оригінації трафіку на номери інших 

національних операторів. 

 

Дилерський фрод 

Цей тип шахрайства є основним джерелом для походження всіх інших 

типів шахрайства, описаних вище. Коли дилер продає багато SIM-карт одній 

людині, найчастіше це означає, що вони будуть використовуватися не за 

призначенням, а у шахрайських цілях. Таких, як підробка генерації трафіку 

для отримання партнерської винагороди, шахрайства у роумінгу, термінації 

трафіку і т.д. Крім того, договори з котрактними абонентами можуть бути 

укладені на підроблені посвідчення особи, або навіть до справжніх 

документів може бути приєднано додаткові шахрайські лінії з метою 

отримати безкоштовний зв’язок. 

 

 

Інструменти оплати і платіжні системи 

Безготівкові розрахунки - це розрахунки, які здійснюються через банки. 

Мета безготівкових розрахунків - погашення грошових зобов'язань 

клієнтів без їхнього виконання (платежу), тобто без передачі готівки. 
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Безготівкові розрахунки на основі іменних кредитних банківських 

пластикових карт із магнітною смугою 

 Одержувач перевіряє візуальні атрибути карти 

 Аналогічна перевірка здійснюється банкоматом при отриманні 

власником карти готівкових коштів 

 Виписка чека 

Телекомунікаційне середовище стало одним з елементів кредитно-

грошових відносин. 

Ще одним платіжним інструментом стали мікропроцесорні карти. 

На відміну від карт з магнітною смугою в пам'яті мікропроцесорного 

чіпа цих карт записувалися як початкова сума, так і історія оплати по карті. 

Оплата здійснюється за допомогою спеціальних пристроїв, що 

зменшують кошти на картці на суму чергової оплати. 

 

Технологічні особливості використання різних карт для дистанційної 

оплати товарів і послуг 

Спеціалізовані або емітовані банком карти з магнітною смугою і 

мікропроцесорні карти застосовуються при наявності спеціалізованого або 

єдиного центру авторизації і з використанням спеціальних пристроїв 

зчитування інформації; 

Випускаємі операторами скретч-картки застосовуються при наявності 

спеціалізованого центру авторизації і не вимагають спеціальних пристроїв 

зчитування. 

 

Універсальні телекомунікаційні картки (УТК) - спроба поєднати 

перспективні технології. 

Перевага - карта не видається банком, а вільно продається. 

Такі карти виготовляють і поширюють самі виробники послуг або 

продавці. 

Авторизація - один з технологічних процесів платіжної системи. 
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Платіжна система обслуговує не одного одержувача коштів, а безліч, 

організовуючи при цьому взаємодія між одержувачами і платниками через 

їхні банки. 

Кожен телекомунікаційний оператор, емітуючи карти, організовує у себе 

деяку власну псевдоплатіжну систему, що працює з банком, в якому у 

оператора відкрито рахунок. 

 

Мобільний банкінг 

R-рау - процеси мобільної оплати (mobile рау, або m-рау) і отримання 

комерційної та фінансової інформації за допомогою мобільного телефону (m-

information, або m-info); 

R-info - електронна оплата (electronic рау, або е-рау) і електронне 

отримання інформації (e-information, або e-info). 

Мобільний бінкінг (m-banking) - об'єднання складових m-рау і m-info. 
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