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МЕТОД  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОГО РІВНЯ СПРИЙНЯТТЯ  

ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ АБОНЕНТІВ  МОБІЛЬНОЇ РАДІОМЕРЕЖІ  
  

Проведений аналіз сприйняття якості обслуговування (QoE) як цільової функції задач  мережного ке-
рування. Доведена можливість і перспективність використання значення сприйняття якості обслуго-
вування в якості показника в задачах мережного керування. Визначена задача забезпечення справедли-
вого рівня QoE абонентів мобільної радіомережі та запропоновано новий метод та алгоритм її 
вирішення. Запропонований метод відрізняється від відомих використанням у якості цільової функції 
оптимізації – QoE, залежної  від пропускної спроможності, рівня завадостійкості та способу реалі-
зації інформаційної послуги. Результати, яких дозволяє досягти запропонований метод, перевищують 
результати стандартних та відомих перспективних методів розподілу ресурсів радіомереж. Показа-
но, що підвищення універсальності запропонованого методу може бути досягнуто: підвищенням точ-
ності існуючих методів об’єктивного оцінювання сприйняття якості обслуговування користувачів та 
вдосконаленням моделей, які використовуються для його експериментального визначення; розширен-
ням переліку видів інформаційних послуг, для яких розроблені методи об’єктивного оцінювання сприй-
няття якості обслуговування користувачів; розробкою нових методів транскодування даних та адап-
тивного подання інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах.  
 
Ключові слова: мобільні радіомережі, керування ресурсами радіомереж, сприйняття якості обслуго-
вування (QoE),справедливий рівень QoE. 

 

Вступ 
 
Мобільні радіомережі (Ad Hoc Wireless Net-

works) – це новий перспективний принцип побудови 
широкосмугових радіомереж, відмінною особливіс-
тю якого є  самоорганізація архітектури мережі, що 
забезпечує реалізацію таких можливостей [1, 2]: 

- використання безпроводових транспортних 
каналів при побудові мережі за топологією «кожен з 
кожним»; 

- масштабування мережі (зміна площі зони по-
криття і щільності інформаційного забезпечення) у 
режимі самоорганізації; 

- стійкість мережі до втрати (відмови) окремих 
елементів; 

- зменшення вартості розгортання мережі. 
Одним з найбільш критичних факторів, які впли-

вають на розвиток мобільних радіомереж (МР), є скла-
дність забезпечення для кожного з користувачів МР 
заданого рівня якості обслуговування (QoS, Quality of 
Service) – визначеної у рекомендації ITU – T P.800  як 
«сукупний ефект характеристик мережного сервісу, 
який визначає ступінь задоволеності споживача даного 
сервісу». Забезпечення QoS у МР потребує розробки і 
впровадження спеціалізованих механізмів і протоколів 
оперативного керування радіомережами [3, 4]. 

1. Сприйняття якості обслуговування  
як  інтегральний показник в задачах  

мережного керування 
 
Протягом останніх десяти років була розробле-

на концептуальна модель крос-рівневої (cross-layer) 
архітектури систем оперативного керування радіо-
мережами [5, 6]. Крос-рівнева архітектура побудови 
системи оперативного керування радіомережі пе-
редбачає координацію та інтеграцію рівнів еталон-
ної взаємодії відкритих систем (OSI) за цілями і фу-
нкціями керування та інтелектуалізацію процесів 
прийняття рішення.  Основні труднощі при побудові 
крос-рівневої архітектури керування радіомережею 
– це визначення необхідних параметрів, які будуть 
використовуватись між рівнями OSI та функціями 
керування, які дозволяють отримати користуваль-
ницьку та (або) мережеву, зонову оптимізацію [6].  

Складний характер взаємних зв’язків між па-
раметрами мережі, неоднозначність їх впливу на 
якість обслуговування, визначає нетривіальність 
визначення значень цільової функції крос-рівневої 
оптимізації як функції декількох змінних. Тому в 
моделях керування мережами [7-11] цільова функція 
(функція корисності), задається як функція, залежна 
від однієї змінної - пропускної спроможності. 
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У якості інтегрального показника при оціню-
ванні оптимальності керування у радіомережі, без-
посередньо пов’язаного з її основним призначенням 
– забезпеченням передавання інформації із заданою 
якістю, що враховує як вплив параметрів мережі, 
так і вплив прикладного програмного забезпечення, 
- може бути використане сприйняття користувачем 
якості інформаційної послуги [12]. 

Сприйняття якості обслуговування (QoE - quality 
of experience) – це оцінка якості інформаційного серві-
су з точки зору сприйняття користувачем як спожива-
чем послуг даного сервісу. Рекомендація ITU-T Р.800 
встановлює для оцінювання якості сприйняття корис-
тувача п’ятибальну шкалу MOS (Мean Opinion Score – 
середнє значення експертних оцінок).  

Протягом останніх років були розроблені та 
пройшли міжнародну верифікацію методи 
об’єктивного оцінювання  QoE для: 

- служб передавання мови, рекомендації ITU-T 
G.107, P.563, P.862; 

- служб передавання відео, рекомендація ITU-T 
J.247; 

- служб трансляції аудіо, рекомендація ITU-R 
BS.1387; 

- служб передавання даних, рекомендації ITU-T 
G.1030, G.1040. 

Наявність об’єктивних методів оцінювання 
QoE дозволяє автоматизувати процедуру визначення 
QoE  як величини, залежної від широкого спектру 
показників мережі. Для кожної з функціонуючих у 
мережі інформаційних служб можуть бути визначе-
ні значення багатовимірного масиву значень QoE - 
qi, залежні від виділених ресурсів, параметрів ме-
режі, з урахуванням функціональності прикладного 
програмного забезпечення (кінцевого абонентського 
обладнання), яке реалізовує дану послугу  

У роботі  [13] доведена ефективність викорис-
тання QoE у якості показника при вирішенні задачі 
максимізації корисності МР на основі показників 
QoE. Метою представленої роботи є розробка мето-
ду забезпечення справедливого рівня сприйняття 
якості обслуговування абонентів МР.  

 
2. Постановка задачі крос-рівневої 

 оптимізації для забезпечення 
 справедливого рівня QoE абонентів 

 мобільної радіомережі 
 
Технологія мобільних радіомереж використо-

вується при побудові радіомереж масштабу WMAN, 
зокрема, для побудови радіомереж управління вій-
ськами. МР складається  з вузлів радіомережі (ВР) 
кожен з яких (або значна частка) виконує як функції 
абонентської станції так і функції ретранслятора. 
Керування МР може бути централізованим (функ-

цію керування мережею приймає на себе один із 
вузлів), частково децентралізованим (мережа поді-
ляється на декілька сегментів, у кожному з яких ви-
значається керуючий вузол), децентралізованим.   

Основними причинами зменшення рівня QoS у 
МР є обмеженість радіоресурсу, багатострибковий 
принцип передавання,  нестабільність радіоліній і 
мобільність ВР. Найбільш вагомим ресурсом МР є 
пропускна спроможність радіоінтерфейсів ВР [14], 
тому оптимізаційна задача, рішення якої пропону-
ється, зосереджена на забезпеченні справедливого 
рівня QoE абонентів МР за рахунок керування роз-
поділом пропускної спроможності, кодування аудіо-
візуальних даних зі зміною швидкістю і з урахуван-
ням рівня завадостійкості каналів між мережними 
пристроями. Вирішення запропонованої задачі за-
безпечує підвищення ефективності використання 
радіоресурсу МР. 

Початкові припущення. Оптимізаційна задача 
вирішується, виходячи із припущення про реаліза-
цію в технології побудови радіомережі наступних 
методів забезпечення інформаційного обміну і керу-
вання мережею: 

- режим керування мобільною радіомережею 
централізований, для зв’язку між елементами мере-
жі використовується однаковий радіоінтерфейс;   

- наявність механізмів класифікації, маршрути-
зації та відокремленої обробки інформаційних пото-
ків, керування чергами, планування передавання; 

- детермінований доступ до радіоканалу з мож-
ливістю виділення кожному інформаційному потоку 
певного значення пропускної спроможності з дис-
кретністю r, радіус передачі між вузлами дорівнює 
радіусу інтерференції. 

- використання в МР проактивних методів ма-
ршрутизації із забезпеченням побудови на керую-
чому вузлі матриці радіозв’язності з відображенням 
стану (рівня завад) радіоліній; 

- наявність службового зв’язку між вузлами ра-
діомережі з можливістю отримання інформації про 
рівень завадостійкості радіоканалу на приймальній 
стороні; 

- можливість транскодування аудіовізуальних 
даних -  зміни в реальному часі швидкості кодуван-
ня та (або) формату представлення даних як на кін-
цевих, так і на транзитних вузлах мережі. 

Аналіз наведених припущень показує, що всі 
зазначені механізми, крім транскодування, реалізо-
вані в сучасних технологіях побудови МР [15, 16]. 
Сучасні методи кодування аудіовізуальних даних 
передбачають можливість кодування зі змінною 
швидкістю без істотної зміни формату представлен-
ня даних, що створює умови для здійснення операції 
транскодування в реальному часі як у кінцевих так і 
в транзитних вузлах МР [17].   



ISSN 1814-4225. РАДІОЕЛЕКТРОННІ І КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ, 2013, № 5 (64) 374 

Вихідні дані. При вирішенні оптимізаційної 
задачі використовуються наступні вихідні дані:   m- 
кількість ВР у мережі; G – матриця радіозв’язності 
вузлів мережі; R - значення пропускної спроможно-
сті радіоінтерфейсів ВР,  біт/с; r – шаг зміни про-
пускної спроможності, яка може виділятись ВР для 
інформаційних потоків – ресурсний елемент, біт/с;  
k – кількість інформаційних потоків, які конкурують 
за доступ; способи кодування інформації в інформа-
ційних потоках; Mі – матриці маршрутів прохо-
дження інформаційних потоків у МР;   pi – середня 
імовірність втрати пакету для кожного інформацій-
ного потоку, i1,..,k; - масив значень QoE по шкалі 
MOS в залежності від швидкості потоку, імовірності 
втрати пакету для кожного з інформаційних потоків 
та обраного способу кодування (характеристик при-
кладної реалізації послуги): 

qi(ri, pi, Ei) = qi (r , pi, Ei),   

qi (2r, pi,  Ei), … , qi,(Bir, Pi, Ei), 

де  Bi = Ri max/Δr; 
Ri max – максимально необхідна пропускна спро-

можність для інформаційного потоку i, біт/с. 
Необхідно – знайти такий вектор розподілу 

пропускної спроможності між інформаційними по-
токами у mesh-мережі, при якому виконується рів-
ність 

   1 1 1 1 k k k kq r , p ,E ... q r , p ,E             (1) 

за умови                                                                                                                  
 R r C   , 

де  ir , i 1,..., k *r  – вектор розподілу пропускної 
спроможності між інформаційними потоками, який 
забезпечує вирішення задачі (1); 

 – множина можливих значень вектору розпо-
ділу пропускної спроможності між k – інформацій-
ними потоками, при дискретності зміни пропускної 
спроможності r; 

 ji m 1 k
R R

 
    - матриця розподілу пропуск-

ної спроможності радіоінтерфейсів ВР між інфор-
маційними потоками; 

j(R , j 1,..., m 1)  Ñ  – вектор пропускної спро-

можності радіоінтерфейсів ВР. 
Mножина можливих значень вектору розподілу 

пропускної спроможності відповідає стандартному 
набору швидкостей передавання, і в силу цього є 
дискретною, компоненти рішення повинні відпові-
дати цій дискретній множині. Оскільки кожному з 
фіксованих дискретних значень ri, може відповідати 
неперервне значення QoE, обмежене лише діапазо-
ном від 1 до 5, отримати точне аналітичне рішення 
задачі (1) є неможливим. 

Для вирішення задачі забезпечення справедли-
вого рівня QoE  у МР, пропонується використовува-
ти дискретну  множину  

  i,s i,s i ir q , p , E  , 

значення якої визначаються за наступним правилом 

 i,s i,s i ir q , p ,E n r,     

якщо   

    i i i i,s i i iq n 1 r, p , E q q n r, p , E ,      

де i,sq  – значення PQoS для інформаційного потоку 

i, квантоване з кроком q, s = 1 … 5/q;  n = 1 … 
R/r. 

Визначення. Розподіл пропускної спроможно-

сті між інформаційними потоками МР  *
i,sr  вважа-

ється QoE – справедливим, якщо виконується 

1,s 2,s k,sq q ... q s q       ,              (2) 

за умови 

 *
i,sR r C    . 

Рішення оптимізаційної задачі (2) може бути 
отримано із використанням поетапної ітераціної 
процедури Вибір даного методу рішення обумовле-
ний:  

- адитивним характером цільової функції 
оптимізації; 

- залежністю рішення про виділення частки 
пропускної спроможності, яке приймається в кож-
ному із циклів процедури, лише від величини не-
розподіленої (вільної) пропускної спроможності.  

Для вирішення задачі (2) пропонується алго-
ритм, найближчим прототипом якого є алгоритм, 
запропонований у роботі [18].  

Оригінальний алгоритм використовувався для 
вирішення задачі забезпечення справедливого рівня 
QoE у сегменті «базова станція – мобільний або-
нент».   

 
3. Алгоритм  забезпечення 

 справедливого рівня QoE абонентів 
 мобільної радіомережі 

 
Алгоритм крос-рівневої оптимізації для забез-

печення справедливого рівня QoE абонентів МР 
ініціюється керуючим вузлом МР у випадку необ-
хідності перерозподілу ресурсів мережі при початку 
(закінченні) сеансу зв’язку, або з заданою періодич-
ністю, яка, згідно умови стохастичної стійкості ал-
горитмів керування розподілом ресурсів мережі 
[19], має відповідати співвідношенню: 
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 r c sT T T   ,                         (3)      

де    Tr – середній час, необхідний для здійснення 
розподілу ресурсів; 

Тс – інтервал кореляції зміни параметрів мережі; 
Тs – середня тривалість сеансів зв’язку. 
У кожному циклі роботи алгоритму визнача-

ється: 
- чергове дискретне значення PQoS – sq; 
- для кожного з інформаційних потоків при 

дійсному рівні pi та встановленій реалізації послуги 
на прикладному рівні визначається  складова розпо-
ділу пропускної спроможності між інформаційними 
потоками, (детальний опис якої наведено у [18]). 

Оскільки під витратним ресурсом розуміється 
пропускна спроможність радіоінтерфейсів ВР, то 
витрати ресурсів для передавання інформаційного 
потоку i – ci, обчислюються за наступним виразом: 

  i i i
i 1 2 3ñ 2n 2 n n y r     ,             (4) 

де     i
1n  – кількість ВР, через які проходить мар-

шрут інформаційного потоку i у МР; 
i
2n  - кількість ВР, які здійснюють прийом ін-

формаційних потоків, та є сусідами ВР, які здійс-
нюють передачу інформаційного потоку i у МР; 

i
2n - кількість ВР, які здійснюють передачу ін-

формаційних потоків, та є сусідами ВР, які здійс-
нюють прийом інформаційного потоку i у МР; 

y -  кількість ресурсних елементів, які виділя-
ються інформаційному потоку i. 

Обґрунтування виразу (4) наведене у роботі 
[13]. 

Середня імовірність втрати пакету – pi для ма-
ршруту передавання інформаційного потоку визна- 
 

чається наступним чином. Для маршрутів, які ство-
рюються, pi  визначається аналітичними методами, 
на основі інформації про імовірність виникнення 
помилки у радіоканалах, з яких складається марш-
рут. Для маршрутів, які вже існують, pi може визна-
чатись як аналітично, так і на основі статистичної 
інформації мережних протоколів (наприклад, RTP, 
SIP). 

Виконання алгоритму закінчується у випадку 
надання кожному з інформаційних потоків макси-
мально необхідної пропускної спроможності 

max
iR (якщо МР функціонує у недовантаженому ре-

жимі), або у випадку вичерпання пропускної спро-
можності радіоінтерфейсів, через які проходять ін-
формаційні потоки, для яких  max

i ir R . 
Результатами виконання алгоритму є вектор 

розподілу пропускної спроможності між інформа-
ційними потоками, який забезпечує вирішення зада-
чі (2), матриця розподілу пропускної спроможності 
радіоінтерфейсів ВР між інформаційними потоками. 

 
4. Математичне моделювання  

запропонованого методу забезпечення 
 справедливого рівня QoE абонентів 

 мобільної радіомережі 
 

Для експериментальної перевірки ефективності 
використання запропонованого методу із викорис-
танням системи комп’ютерної математики Matlab 
створена математична модель забезпечення справе-
дливого рівня QoE абонентів мобільної радіомережі 
на основі показників QoE. У математичній моделі 
використовується структура мобільної радіомережі, 
яка складається з трьох ешелонів ВР. Радіозв’язність 
між ВР відповідає наведеній на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура та інформаційні потоки у мобільній радіомережі при моделюванні 
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Мережа, що моделюється має глибину 2Dt, роз-
мір по фронту 3Dt, де  Dt – радіус передавання вузлів 
мережі. Перший ешелон складається з 4 ВР, другий – 
3, третій – 2.  

Вихідні дані мають такі значення: 
R- максимальне значення пропускної спромо-

жності радіоінтерфейсів мережних пристроїв - 1024 
Кбіт/с; 

r – крок зміни пропускної спроможності, яка 
може виділятись базовою станцією для інформацій-
них потоків - 4 Кбіт/с; 

Кожний з ВР формує інформаційний потік од-
ного з 2 класів (клас потоку при кожному запуску 
алгоритму обирається випадково): 

- передавання мови із використанням кодеку 
SPEEX – мінімальна швидкість потоку 4 Кбіт/с, мак-
симальна – 28 Кбіт/с, значення QoE визначаються за 
апроксимаційними залежностями наведеними у [20]; 

- передавання даних - мінімальна швидкість 
потоку 4 Кбіт/с, максимальна   – 28 Кбіт/с.  

Напрямки інформаційних потоків задаються 
наступним чином – кожен ВР формує 3 інформацій-
ні потоки.  Інформаційний потік до найближчого 
сусіда в межах ешелону, до сусіда (сусідів – для ву-
злів другого ешелону) в найближчому ешелоні, до 
сусіда першого порядку в дальньому ешелоні. В 
якості маршрутів використовуються маршрути з 
мінімальною кількістю переприйомів. Імовірність 
втрати пакету для кожного з радіоканалів у МР за-
дається при кожному запуску алгоритму як випад-
кове значення з рівномірним законом розподілу у 
діапазоні 0,01 – 0,2.  

Для оцінювання результатів використання за-
пропонованого методу пропонуються наступні по-
казники: 

1. Стандартне відхілення значень QoE інфор-
маціних потоків у мережі 

 
k 2

i cp
i 1

STD q q k


  , 

де  qi – значення QoE, забезпеченне потоку і; 
qср – середне значення QoE інформаціних потоків 
у мережі. 

2. Індекс справедливості розподілу ресурсів JFI 
(Jain fairness index) запропонований у  [22 ] (справе-
дливому розподілу відповідає JFI = 1) 

2k k
2

i i
i i

JFI q k q
   

       
   
  . 

У табл. 1 наведена середнє значення стандарт-
ного відхилення та індексу справедливості JFI як 
випадкової величини, визначеної при 300 запусках 
описаної математичної моделі, для запропонованого 
методу забезпечення справедливого рівня QoE або-
нентів МР,  забезпечення справедливого рівня QoE 
на основі значень функції корисності, і при викори-
станні справедливого розподілу пропускної спро-
можності мережі.  

Розподіл ресурсів мережі на основі показників 
QoE дозволяє досягти переваги у рівномірності роз-
поділ QoE у порівнянні із рівномірністю розподілу 
QoE, яких дозволяє досягти управління розподілом 
ресурсів мережі на основі пріоритетності аудіовізу-
ального трафіку і управління розподілом ресурсів 
мережі на основі значень функції корисності. 

У табл. 2 наведений середній час виконання ал-
горитму, який реалізує запропонований метод, як 
випадкової величини отриманої при 200 запусках 
математичної моделі  при 27, 54 і 108 інформацій-
них потоках у мережі. 

Таблиця 1 
Середнє значення стандартного відхилення та індексу справедливості JFI 

 Розподіл  
пропускної спроможності 

Розподіл на основі  
функції     корисності 

Розподіл  
на основі QoE 

Середнє значення STD  0,65 0,47 0,35 
СКО 0,03 0,05 0,04 
Середнє значення JFI 0,69 0,76 0,85 
СКО 0,08 0,05 0,04 

 
Таблиця 2 

Середній час виконання алгоритму 

Кількість інформаційних потоків  
27 54 108 

Середній час виконання алгоритму  0,2 0,58 0,85 
СКО 0,03 0,07 0,08 

 
Аналіз отриманих часових показників підтвер-

джує порівняно низьку обчислювальну складність 
запропонованого алгоритму, а також дозволяє зро-
бити висновок про можливість виконання умови (3), 

з огляду на те, що для радіомереж УКХ діапазону 
інтервал кореляції зміни параметрів мережі під 
впливом повільних згасань і мобільності користува-
чів дорівнює одиницям – десяткам секунд. 
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Висновки 
 
У статті доведена можливість і перспективність 

використання значення сприйняття якості обслуго-
вування в якості показника в задачах мережного 
керування.  

1. Запропоновано новий метод та алгоритм за-
безпечення справедливого рівня  QoE абонентів мо-
більної радіомережі. Запропонований метод відріз-
няється від відомих використанням у якості цільової 
функції оптимізації – QoE, залежної  від пропускної 
спроможності, рівня завадостійкості та способу реа-
лізації інформаційної послуги. Результати, яких до-
зволяє досягти запропонований метод, перевищують 
результати стандартних та відомих перспективних 
методів розподілу ресурсів радіомереж.  

2. Підвищення універсальності запропонова-
ного методу може бути досягнуто: 

- підвищенням точності існуючих методів 
об’єктивного оцінювання сприйняття якості обслу-
говування користувачів та вдосконаленням моделей, 
які використовуються для його експериментального 
визначення; 

-  розширенням переліку видів інформаційних 
послуг, для яких розроблені методи об’єктивного 
оцінювання сприйняття якості обслуговування ко-
ристувачів; 

- розробкою нових методів транскодування да-
них та адаптивного подання інформації в інформа-
ційно - телекомунікаційних мережах.   

Можливим напрямком подальших досліджень 
передбачається розробка вдосконаленого методу, у 
якому задача керування QoE абонентів мобільної 
радіомережі вирішується не лише оптимальним роз-
поділом ресурсних елементів, а й адаптивною змі-
ною обсягів ресурсних елементів у просторі частота 
– код. 
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МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОГО УРОВНЯ ВОСПРИЯТИЯ КАЧЕСТВА  

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ МОБИЛЬНОЙ РАДИОСЕТИ 
А.Ю. Стрюк, О.О. Лаврут 

Проведен анализ восприятия качества обслуживания (QoE), как целевой функции задач сетевого 
управления. Доказана возможность и перспективность использования значения восприятия качества обслу-
живания в качестве показателя в задачах сетевого управления. Сформулирована задача  обеспечения спра-
ведливого уровня QoE абонентов мобильной радиосети. Определена задача обеспечения справедливого 
уровня QOE абонентов мобильной радиосети и предложены новый метод и алгоритм ее решения. Предло-
женный метод отличается от известных использованием в качестве целевой функции оптимизации – QOE, 
зависимой  от пропускной способности, уровня помехостойкости и способа реализации информационной 
услуги. Результаты, которые позволяет достичь предложенный метод, превышают результаты стандартных 
и известных перспективных методов распределения ресурсов радиосетей. Показано, что повышение универ-
сальности предложенного метода может быть достигнуто: повышением точности существующих методов 
объективного оценивания восприятия качества обслуживания пользователей и совершенствованием моде-
лей, которые используются для его экспериментального определения; расширением перечня видов инфор-
мационных услуг, для которых разработаны методы объективного оценивания восприятия качества обслу-
живания пользователей; разработкой новых методов транскодирования данных и адаптивного представле-
ния информации в информационно телекоммуникационных сетях.  

Ключевые слова: мобильные радиосети, управление ресурсами радиосетей, восприятие качества об-
служивания (QoE), справедливый уровень QoE. 

 
METHOD OF QUALITY OF EXPERIENCE FAIRNESS PROVIDING  FOR AD HOC WIRELESS  

NETWORKS SUBSCRIBERS 
O.Y. Striuk, O.O. Lavrut 

It’s presented the analyses of quality of experience (QoE)  as the objective function of network management. 
The analysis of perception of quality of service (QOE) is conducted, as to the objective function of tasks of network 
management. The objective  function for QoE fairness in  Ad Hoc Wireless Networks is defined. It’s presented an 
algorithm of the centralized bundwise allocation in the Ad Hoc Wireless Networks. Possibility and perspective of 
the use of value of perception of quality of service is well-proven as an index in the tasks of network management. 
The task  of providing of just level of QOE of subscribers of mobile radio network is formulated. The task of provid-
ing of just level of QOE of subscribers of mobile radio network is certain and a new method and algorithm of its 
decision is offered. The offered method differs from known the use as an objective function of optimization – QOE, 
dependency  upon a carrying capacity, level of interference immunity and method of realization of informative fa-
vour. Results which the offered method allows to attain are beater the results of standard and known perspective 
methods of allocation of resources of radio networks. It is proved that the increase of universality of the offered 
method can be attained: by the increase of exactness of existent methods of objective evaluation of perception of 
quality of maintenance of users and perfection of models which are utillized for his experimental determination; by 
expansion of list of types of informative services which the methods of objective evaluation of perception of quality 
of maintenance of users are developed for; by development of new methods of transcoding of information and adap-
tive presentation of information in informatively telecommunication networks.  

Key words: Ad Hoc Wireless Networks, network resource management, quality of experience (QoE), QoE 
fairness. 
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