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Бондаренко Л.О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Кисиленко П.П. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Срібний С.П. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
І АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ
Невід’ємними характеристиками сучасного етапу нашої цивілізації стали
невизначеність і непередбачуваність її розвитку. Ситуація погіршується ще й тим, що
простежується тенденція до її ускладнення.
Не в останню чергу такий стан пов’язано із загостренням боротьби за володіння
доступом до природно – сировинних ресурсів, особливо енергетичних, із процесом
глобалізації, який створив потужні мережеві ефекти [1].
У результаті події локального масштабу тепер можуть викликати глобальні наслідки,
свідченням чого стала сучасна економічна криза, яка стрімко поширилася по всьому світу.
Оцінка тенденцій у сфері міжнародної та національної безпеки, а також особливостей її
розвитку призвели до того, що багато держав стали переживати глибокі структурні зміни в
різних сферах життя суспільства.
Не є винятком і така важлива функція держави, як збройний захист національних
інтересів на міжнародній арені.
Широке запозичення і прикладне використання цивільних досягнень у військовій сфері
стало стимулом для розробки інформаційно–залежних засобів ведення збройної боротьби і
створення більш досконалих форм організацій і підходів до управління [2].
З’явилися нові стратегічні концепції і доктрини. При цьому збройні сили США, які є
сьогодні найбільш технічно оснащеними, справляють істотний вплив на формування
сучасних доктрин, стратегій і концепцій будівництва збройних сил іноземних держав, і
особливо тих, що входять до НАТО [3].
Поява концепції „ведення бойових дій в єдиному інформаційному просторі” стало
наслідком інформаційно – технологічного прориву, а одна з областей військової справи, яка
найбільшою мірою відчуває його вплив – це управління військами і зброєю [4].
Для формування об’єктивного уявлення про управління збройними силами
у
інформаційну епоху, необхідно звернутися, в першу чергу, до оцінки основних тенденцій у
зміні характеру воєн і збройних конфліктів.
Саме ці тенденції, зумовлюють якісний аспект перетворень, що відбуваються у сфері
управління збройною боротьбою в сучасних умовах, і їх можна виразити у вигляді таких
передумов і факторів [5]:
1. Якісна зміна простору безпеки, в якому існували держави в індустріальну епоху, а
також поява широкого спектру асиметричних загроз, збільшених соціальними
інтеграційними процесами (глобалізацією), реагування на багато з яких не може відбуватися
з використанням традиційного військового мистецтва і можливостей збройних сил.
2. Розмивання класичних кордонів між стратегічним, оперативним і тактичним ланками
управління за рахунок широкого впровадження інформаційних технологій в процеси
управління, фундаментально змінили порядок і способи взаємодії організацій, розділених у
просторі і в часі.
3. Поле бою більше не являє собою безперервний лінійний простір і до того ж існує не
тільки у фізичній, а й в інформаційній, соціальній та когнітивній (раціональноментальної) сферах.
4. Революція в області безпеки, під якою розуміється скорочення можливостей
одержання вигоди з спроможності масового винищення людей або заподіяння масових
поразок, тобто фізичне знищення противника і виснаження його можливостей більш не є
кінцевою метою збройної боротьби.
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Цілком природно, що з урахуванням цих чинників і передумов необхідно вносити
відповідні зміни не тільки в структуру управління збройними силами, а й у зміст самих
процесів і функцій системи управління.
Під системою управління розуміється організаційно-технічна основа управління
військами, сукупність функціонально і організаційно пов’язаних між собою органів
управління, пунктів управління і засобів управління (систем зв’язку, автоматизації, а також
інших спеціальних систем) [6].
З урахуванням зміни характеру воєн і військових конфліктів триває масштабне
цілеспрямоване реформування збройних сил, направлене в тому числі на здійснення
структурних та функціональних змін в системі їхнього управління.
Основним змістом цього процесу є трансформація сукупності різнорідних сил та
засобів, успадкованих від індустріальної епохи, в збройних силах інформаційного століття –
більш гнучкі та мобільні, здатні, використовуючи сучасні системи зв’язку і автоматизовані
інформаційно-управлінські системи, вдосконалені засоби розвідки і високоточна зброя, в
стислі терміни і при мінімальних втратах забезпечити ефективне досягнення військовополітичних чи інших цілей держави (коаліції держав) в ході протиборства з будь-яким
супротивником [4].
Система зв’язку і автоматизації управління військами, як матеріальна основа
управління військами, повинна забезпечувати командуванню збройних сил можливість в
масштабі реального часу реагувати на зміни військово-політичної і оперативно-стратегічної
обстановки в світі, своєчасно і гарантовано доводити рішення і накази на застосування
збройних сил, забезпечувати ефективне управління функціональними структурами збройних
сил та взаємодію з іншими військовими формуваннями, міністерствами, відомствами і
органами виконавчої влади.
Аналіз науково-технічної політики в розвинутих країнах свідчить, що головна її
спрямованість, проявляється у все більшій орієнтації на застосування нових інформаційних
технологій [5, 7].
Розвиток військових систем зв’язку провідних країн базується на застосуванні нових
інформаційних технологій з інтеграцією послуг в цифрових військових мережах, які
забезпечують передавання різних видів повідомлень (мови, даних, відео та ін.) з
гарантованою якістю обслуговування.
Визначення шляхів та напрямків розвитку системи зв’язку і автоматизації управління
збройних сил доцільно здійснювати з урахуванням тенденцій розвитку систем військового
зв’язку провідних країн, а також тенденцій розвитку телекомунікаційних мереж загального
користування [7].
Мета розвитку системи зв’язку і автоматизації управління військами збройних сил
полягає в переході до цифрової обробки всіх видів повідомлень через створення
інформаційних мереж різних рівнів призначення, розвиток первинних, вторинних мереж та
інформаційно-телекомунікаційних вузлів зв’язку (ІТВ).
У міру впровадження цифрових ліній зв’язку, цифрових автоматичних комутаційних
систем, що взаємозв’язані на основі мережевого програмного забезпечення, локальних
мереж різного призначення, автоматизованих робочих місць службових осіб, перспективних
кінцевих засобів зв’язку первинна мережа поступово буде перетворюватися в транспортну
телекомунікаційну мережу, а вторинні мережі – в мережі доступу.
Досягнення мети розвитку системи зв’язку збройних сил україни забезпечується
шляхом поетапного вирішення наступних основних завдань:
– приведення системи зв’язку у відповідність структурі системи управління до нової
структури збройних сил;
– забезпечення попереджуючої готовності системи зв’язку по відношенню до бойової
готовності органів управління військами (силами);
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– підтримку системи зв’язку та АСУВ на необхідному рівні бойової та мобілізаційної
готовності;
– використання нових способів організації управління і зв’язку, які забезпечують високу
ефективність
бойового
застосування
існуючих
і
створюваних
угруповань
військ (сил);
– надання посадовим особам органів військового управління комплексу сучасних
інформаційних і телекомунікаційних послуг;
– інтеграція систем (засобів) інформаційного забезпечення в єдині автоматизовані
бойові системи управління;
– створення та впровадження уніфікованих цифрових систем, комплексів і засобів
зв’язку та АСУВ, в тому числі подвійного призначення, тобто телекомунікаційного
обладнання, що застосовується на мережах зв’язку Єдиної мережі електрозв’язку держави,
яке після певних доопрацювань може бути використано у військах зв’язку збройних сил;
– забезпечення
інформаційно-технологічної
сумісності
існуючих
і
розроблюваних систем;
– забезпечення міжвидової та міжвідомчої уніфікації і стандартизації базових
системних, програмних і технічних рішень;
– забезпечення інформаційної безпеки функціонування мереж зв’язку;
– створення єдиної правової і матеріальної основи розвитку цифрового обладнання
міжвидового та міжвідомчого застосування.
Розвиток
первинних
мереж
передбачає створення
єдиної транспортної
телекомунікаційної мережі на основі перспективних мережених технологій, які повною
мірою забезпечать впровадження сучасних цифрових засобів каналоутворення,
автоматизацію процесів комутації, контроль розподілу канального ресурсу та надання
широкосмугового доступу до телекомунікаційної мережі, організацію цифрової мережі
доступу з інтеграцією послуг, що підтримує всі служби електрозв’язку.
В перспективної цифрової транспортної мережі повинен бути реалізовано принцип
гібридної комутації (комутації каналів і пакетів), що дозволить:
– створити єдиний інформаційний простір на основі розгортання єдиної захищеної
телекомунікаційної мережі з інтеграцією послуг, що забезпечує стійкий і надійний обмін
різними видами інформації в закритому вигляді з застосуванням сучасних мережевих
технологій (AT M, SDH, LTE, IP / MPLS);
– розширити перелік надаваних користувачам послуг, забезпечити надання нових
послуг(обмін документальними повідомленнями з можливістю їх електронної підпису, обмін
файлами, електронна картографія, відеоконференцзв’язок), у тому числі і інтегрованих;
– забезпечити використання ресурсів цифрової первинної мережі зв’язку, у тому числі
високошвидкісних цифрових каналів і трактів;
– підвищити безпеку інформації, що циркулює в мережах зв’язку, за рахунок
комплексного використання засобів шифрування, в тому числі абонентського шифрування,
скоротивши тим самим кількість засобів криптографічного захисту;
– скоротити витрати на створення окремих вторинних мереж за рахунок створення
єдиної мережі з інтеграцією послуг;
– зменшити кількість абонентського термінального обладнання за рахунок
його уніфікації.
Вторинні мережі системи зв’язку і автоматизації повинні будуватися і
вдосконалюватися на розумному поєднанні принципів відповідності їх можливостей щодо
утворення різних видів зв’язку, які відповідають потребам управління військами.
Основними шляхами розвитку вторинних мереж зв’язку є:
– інтеграція всіх необхідних видів зв’язку за рахунок передавання повідомлень в єдиній
цифровій формі і автоматичної комутації різних кінцевих засобів на одному
комутаційному пристрої;
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– розробка і впровадження апаратури, яка поєднує функції каналоутворення та
автоматичної комутації;
– створення мереж на основі різношвидкісних систем комутації з динамічним
розподілом ресурсу, однаковими транспортними і мережевими протоколами обміну і
використанням багатофункціональних абонентських терміналів.
– розширення функціональних можливостей засобів зв’язку та автоматизації
управління;
– вдосконалення архітектури автоматизованих систем управління для реалізації
принципів розподіленої обробки даних та її узгодження із загальною структурою управління
військами;
– стандартизація та уніфікація устаткування, інформаційного та програмного
забезпечення;
– суттєве розширення спектру послуг служб зв’язку, особливо з передачі
мультимедійної інформації;
– використання нових способів цифрової обробки сигналів і методів
завадозахищеності ;
– освоєння нових ділянок діапазонів частот.
До мереж доступу відносяться мережі абонентського доступу телекомунікацій пунктів
управління і мережі радіодоступу мобільних абонентів
Мережа абонентського доступу забезпечить доступ абонентів до транспортної
телекомунікаційної мережі безпосередньо.
Радіодоступ мобільних абонентів забезпечить доступ мобільних абонентів до ресурсів
транспортної телекомунікаційної мережі [7].
Вузли зв’язку і автоматизації різного призначення із впровадженням перспективних
засобів зв’язку і автоматизації поступово перетворяться у інформаційно-телекомунікаційні
вузли (ІТВ) пунктів управління, опорні та допоміжні телекомунікаційні вузли.
По мірі еволюційного переходу з аналогових систем передавання на цифрові,
модернізації і удосконалення складових частин системи зв’язку і автоматизації управління
військами, впровадження автоматичних засобів комутації багатофункціональних
абонентських терміналів вона буде перетворена в єдину інформаційно-телекомунікаційну
систему Збройних Сил України.
Основними принципами побудови перспективних інформаціонно – телекомутаційних
вузлів (ІТВ) повинно бути оптимальне поєднання комплексних елементів зв’язку, що
базуються на комплексних засобах зв’язку і абонентських пристроях, які створені на
уніфікованих засобах зв’язку і автоматизації.
Реалізація визначених заходів дозволить створити інтегрований комплекс організаційно
і технічно сумісних інформаційно-телекомунікаційних систем, що вирішуватимуть завдання
забезпечення стійкого оперативного інформаційного обміну в єдиному телекомунікаційному
просторі як у мирний, так і у воєнний час.
Основною тенденцією під час реформування системи управління військами та зброєю в
збройних силах повинна бути впровадження сучасних автоматизованих систем управління,
що містять єдині інформаційні ресурси, єдине транспортне середовище, єдині програмнотехнічні комплекси збору, обробки, збереження, та подання інформації, єдині засади
створення системи захисту інформації.
Інтеграція інформаційних (автоматизованих) систем управління різних рівнів в єдину
інформаційно-управляючу структуру – ЄАСУ збройних сил повинна бути орієнтована на
забезпечення оперативно-технічної та
інформаційної сумісності інформаційних
(автоматизованих) систем органів та пунктів управління збройних сил.
Розвиток системи зв’язку і автоматизації управління військами необхідно здійснювати
за рахунок:
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– проведення єдиної державної технічної політики щодо розробки виробництва і
впровадження максимально уніфікованих військових засобів зв’язку та автоматизації, що
відповідають чинним стандартам і нормативним документам та рекомендаціям
Міжнародного союзу електрозв’язку;
– створення єдиного телекомунікаційного середовища для передавання всіх видів
повідомлень на основі застосування цифрових систем каналоутворення та комутації;
– впровадження в усі сфери діяльності органів управління засобів автоматизації та
сучасних інформаційних технологій;
– організації та взаємодії інших телекомунікаційних систем складових частин воєнної
організації держави із створюваною цифровою інтегральною мережею зв’язку стаціонарного
і мобільного компонентів системи зв’язку і автоматизації управління військами
збройними силами;
– застосуванням
сертифікованого
обладнання
вітчизняного
та
зарубіжного виробництва;
– удосконалення існуючих і створення якісно нових ліній, вузлів і мереж зв’язку
(інформаційних мереж) різного призначення з метою задоволення зростаючих потреб систем
управління військами (силами) щодо забезпечення обміну інформацією, її обробки,
зберігання, документування та вирішення інформаційних і розрахункових задач та
досягнення необхідної якості всіх видів телекомунікаційних послуг;
– розробка і впровадження національних засобів захисту інформації на
високошвидкісних каналах передавання та абонентських терміналах, що забезпечать задані
показники конфіденційності, стійкості, дійсності при обміні та обробці інформації;
– інтегрування системи зв’язку збройних сил в єдину національну систему зв’язку та
забезпечення її сумісності з системами зв’язку країн партнерів.
Виходячи з цього пріоритетним напрямом розвитку системи зв’язку і автоматизації
управління військами є побудова цифрової інтегральної мережі зв’язку (ЦІМЗ) збройних сил,
яка дозволить створити єдине інформаційне поле в інтересах усіх видів і родів військ усіх
ланок управління.
Наступним пріоритетом розвитку системи зв’язку і автоматизації збройних сил є
переобладнання мобільного компонента.
Польові комплекси засобів зв’язку і автоматизації всіх ланок управління різних видів
збройних сил повинні бути сумісні між собою та ЦІМЗ і створювати єдине транспортне
середовище для передавання всіх видів повідомлень в інтересах військ (сил).
Особлива увага при переоснащенні мобільного компоненту системи зв’язку і
автоматизації повинно приділятися об’єднаним силам швидкого реагування, підрозділам та
частинам,
що
виконують
миротворчі
місії
і
входять
до
міжнародних
миротворчих контингентів.
Для здійснення визначених напрямів розвитку системи зв’язку і автоматизації
необхідно проводити науково-дослідні і дослідно–конструкторські роботи, метою яких є
розробка вимог, системотехнічних питань побудови системи зв’язку і автоматизації,
визначення перспективних напрямів її розвитку, модернізація існуючих та розробка
перспективних зразків комплексів та засобів зв’язку і автоматизації.
Стратегія забезпечення збройних сил технічними засобами зв’язку повинна базуватися,
перш за все, на виробництві вітчизняного обладнання на рівні кращих зразків світових
виробників, а там, де рівень розвитку вітчизняної науки та технологій буде недостатній,
необхідно широко впроваджувати закупівлю ліцензій з метою освоєння виробництва
сучасних засобів зв’язку на базі вітчизняних розробок з урахуванням потреб ринку.
Імпортні засоби зв’язку можуть впроваджуватись лише за умови гірших технікоекономічних показників вітчизняних аналогів за функціональним призначенням, а також в
підрозділах миротворчих сил для організації взаємодії з партнерами.
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Зрозуміло, що виконання поставлених завдань щодо побудови системи зв’язку і
автоматизації управління військами збройних сил неможливо здійснити без створення та
прийняття на озброєння сучасної техніки зв’язку.
Висновки:
1. Основу системи зв’язку збройних сил, що дозволяє задовольнити сучасні вимоги
системи управління збройними силами в частині забезпечення послуг і виконання вимог з
інформаційної безпеки, завадо– і розвідзахищеності, повинна становити власна об’єднана
автоматизована цифрова система зв’язку збройних сил.
2. Система зв’язку збройних сил у мирний час, особливий період та при надзвичайних
ситуаціях повинна базуватися на власних телекомунікаційно–інформаційних мережах,
телекомунікаційних ресурсах інших міністерств, відомств та операторів зв’язку всіх форм
власності, ресурсах Єдиної мережі супутникового зв’язку, структурованих кабельних і
бездротових мережах доступу пунктів управління органів військового управління.
3. Перехід системи зв’язку на цифрове телекомунікаційне обладнання стане головним
засобом підвищення якості інформаційного обміну при управлінні військами, ефективності
функціонування та поліпшення експлуатаційних характеристик телекомунікаційних мереж
військового призначення, засобом здійснення взаємодії з цифровими мережами Єдиної
мережі електрозв’язку держави при використанні сумісних інтерфейсів і протоколів.
4. Основним зосередженням зусиль з розвитку та вдосконалення системи зв’язку
збройних сил є виконання завдань по її переходу від технологій побудови первинної і
вторинних мереж зв’язку до технологій побудови єдиної транспортної (стаціонарної та
польовий) мереж зв’язку та мереж доступу (створення єдиного інформаційного простору) на
основі перспективних телекомунікаційних технологій, які забезпечують виконання вимог
системи управління збройними силами в частині гарантованого доведення наказів, надання
посадовим особам органів військового управління необхідних послуг зв’язку
необхідної якості.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ
ЗАСОБІВ (КОМПЛЕКСІВ) ЗВ'ЯЗКУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ
Бурхливий розвиток телекомунікаційних технологій спричинив значне збільшення
різних технічних засобів. У результаті аналізу та узагальнення тактико-технічних
характеристик (ТТХ) різних засобів і комплексів зв’язку та автоматизації (ЗКЗА), які
знаходяться на озброєнні (постачанні) Збройних Сил (ЗС) України, з’ясовано, що їх
параметри не відповідають (або відповідають частково) сучасним вимогам. На усунення
зазначеного протиріччя направлені зусилля з вирішення низки взаємопов’язаних задач, а
саме: на підвищення обґрунтованості прийняття рішень щодо раціонального вибору варіанту
складної технічної системи з урахуванням її кількісних та якісних показників.
При аналізі і прогнозуванні розвитку ЗКЗА, в процесі формування та реалізації
державних програм розвитку озброєння та військової техніки (ОВТ) в багатьох випадках
виникає питання щодо необхідності кількісної оцінки технічного рівня ЗКЗА. Це стосується
оцінки технічного рівня як окремих зразків, так і комплексів.
Отже метою виступу є представлення варіанту методики, використання якої дало б
змогу визначити рівень технічної досконалості окремих зразків ЗКЗА, величину технічного
рівня (розвитку) окремих парків ЗКЗА, а також оцінити зміни в технічному рівні як окремих
зразків так і парків засобів і комплексів зв’язку та автоматизації.
Під системою ЗКЗА слід розуміти сукупність зразків (комплексів, систем) зв’язку та
автоматизації, що забезпечує виконання певних бойових завдань (завдань за призначенням) і
призначена для оснащення підрозділів та військових частин зв’язку центрального
підпорядкування, родів військ, видів ЗС та ЗС в цілому. Вона складається із різноманітних
груп зразків ЗКЗА (парків техніки зв’язку та автоматизації): радіозасобів; радіорелейних та
тропосферних засобів, засобів супутникового зв’язку, апаратних вузлів зв’язку та командноштабних машин, засобів проводового зв’язку та комутації, засобів автоматичного
засекречування.
Під технічним рівнем зразка (комплексу, системи) ЗКЗА (в подальшому – зразка ЗКЗА),
слід розуміти ступінь його досконалості по відношенню до аналогічних, еталонних зразків,
які забезпечують виконання покладених на них завдань з заданою ефективністю.
Під парком ЗКЗА розуміється сукупність однотипних зразків зв’язку та автоматизації,
які виконують однакові специфічні функції в ході забезпечення управління. Для створення
радіомереж та радіонапрямків це радіозасоби (РЗ). Для створення радіорелейних та
тропосферних ліній прямого зв’язку та опорних мереж зв’язку це радіорелейні та
тропосферні засоби (РРЗ, ТРЗ). Для створення радіоліній з використанням супутниківретрансляторів це засоби супутникового зв’язку (ЗСЗ). Для забезпечення обміну різними
видами інформації між посадовими особами пунктів управління це апаратні вузлів зв’язку та
командно-штабні машини (АВЗ, КШМ). Для створення проводових ліній (трактів) зв’язку,
забезпечення комутації та маршрутизації трактів, каналів та потоків інформації це засоби
проводового зв'язку та комутації (ЗПРЗК). Для забезпечення криптографічного захисту
різного роду (виду) інформації це засоби автоматичного засекречування (ЗАЗ).
В свою чергу, в окремих випадках, парки ЗКЗА можуть підрозділятися також на
складові – підпарки однотипних зразків ЗКЗА, наприклад, радіостанції великої потужності,
радіостанції середньої потужності, радіостанції малої потужності. Зрозуміло, що технічний
рівень систем зв’язку та автоматизації обумовлюється технічним рівнем, тобто основними
ТТХ окремих зразків ЗКЗА, що складають цю систему.
На сьогодні відомо декілька методів оцінки технічного рівня ОВТ. Найбільш простим
для практичної реалізації, на наш погляд, є метод групової експертної оцінки впливу
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технічних можливостей зразків (груп) ОВТ на загальну бойову ефективність ОВТ. Методика
оцінки технічного рівня будь-якого окремого зразка ОВТ, через визначення коефіцієнту його
технічної досконалості, викладена в [1].
Відомо, що технічний рівень будь-якого зразка (комплексу, системи) ЗКЗА
обумовлюється, насамперед, його основними ТТХ, які, поряд з іншими факторами,
визначають його бойову (функціональну) ефективність. У зв’язку з цим, методика оцінки
технічного рівня ЗКЗА повинна базуватися на основі аналізу їх ТТХ та ступеню впливу цих
характеристик на загальну бойову (функціональну) ефективність зразка ЗКЗА.
Складні зразки (комплекси, системи) ЗКЗА, характеризуються значною кількістю ТТХ.
Тому, такі характеристики доцільно розкладати на окремі групи (групи декомпозиції ТТХ),
що визначають основні властивості технічного засобу.
У загальному вигляді декомпозиція ТТХ ЗКЗА може здійснюватися за наступними
основними групами: 1) технічні показники; 2) експлуатаційні показники.
Для конкретних зразків ЗКЗА кількість груп декомпозиції може змінюватися від 1-2
(для простих зразків) до 6 і більше (для складних зразків). Для окремих найбільш складних
зразків ЗКЗА групи декомпозиції ТТХ можуть, у свою чергу, поділятися на підгрупи ТТХ.
Зрозуміло, що для будь-якого конкретного зразка ЗКЗА кожна група декомпозиції ТТХ
має свій ступінь впливу на загальну ефективність технічного засобу. При цьому ступінь
впливу залежить від конкретної бойової обстановки чи бойового завдання, оскільки від
цього залежить, яким групам чи окремим ТТХ слід надати більший пріоритет.
Наприклад, для возимої (носимої) радіостанції, що забезпечує зв’язок під час руху у
колоні більш важливою буде така характеристика як дальність зв’язку (потужність
передавача), в той час як для радіостанції, за допомогою якої необхідно передати розвіддані
– звичайно, наявність режиму псевдовипадкового перелаштування робочої частоти (ППРЧ),
та швидкість передачі інформації. Тому, оцінка технічного рівня конкретних зразків ЗКЗА
повинна проводитись окремо для кожного виду бойового застосування (застосування за
призначенням).
Технічний рівень кожного засобу характеризується його ступенем технічної
досконалості. Ступінь технічної досконалості – це порівняльна оцінка ТТХ зразка зв’язку та
автоматизації, що розглядається, з відповідними характеристиками еталонного (реального
чи гіпотетичного) зразка. Мірою ступеня технічної досконалості є коефіцієнт технічної
досконалості (КТД), що визначається як відношення визначених ТТХ оцінюваного зразка до
відповідних характеристик еталону.
В основу запропонованої методики оцінки технічного рівня зразків ОВТ покладено
принцип порівняння значень КТД досліджуємого зразка (зразків), визначених з урахуванням
ступеню впливу (ваги) кожної ТТХ в групі декомпозиції та кожної такої групи на загальну
бойову (функціональну) ефективність зразка ЗКЗА. Основним визначальним елементом цієї
методики є визначення вагових коефіцієнтів ТТХ в групах декомпозиції та вагових
коефіцієнтів цих груп в сумарному значенні КТД.
Найбільш прийнятним методом визначення зазначених коефіцієнтів є експертна оцінка
фахівців по даному питанню з подальшою обробкою отриманих результатів методом
групового урахування аргументів [2]. В якості експертів доцільно залучення провідних
фахівців апарату Міністерства оборони, Генерального штабу ЗС України, командувань видів
Збройних Сил (родів військ), науково-дослідних установ ЗС України, військових навчальних
закладів та інших установ. Розширення кола та кількості залучених експертів підвищує
точність визначення вагових коефіцієнтів та достовірність отриманих результатів [3].
В результаті проведення експертизи (експертного опитування) отримується набір анкет
від кожного експерта з визначеними ним ваговими коефіцієнтами груп декомпозиції та
окремих ТТХ в кожній групі, які, за його думкою, мають вплив (вносять вагомий вклад) на
бойову (функціональну) ефективність зразка. Кожний ваговий коефіцієнт може визначатися
як в числовому виміру (від 0 до 1,0), так і у відсотках (від 0 до 100%). Сума вагових
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коефіцієнтів (відсотків) в межах засобу чи кожної групи декомпозиції повинна становити
1,0 (100%).
Порядок оцінки технічного рівня досліджуємого зразка ЗКЗА з використанням методу
експертних оцінок може бути наступним [1].
1. Вибирається порівняльний (еталонний) зразок ЗКЗА, з яким будуть порівнюватися
ТТХ досліджуємого зразка ЗКЗА. Зрозуміло, що порівнянню підлягають зразки ЗКЗА такого
ж (аналогічного по ТТХ) класу прийнятої класифікації. В якості досліджуємих зразків
можуть вибиратися зразки ЗКЗА, що стоять на озброєнні, зразки, що розробляються (нові
або модернізовані), а також заплановані до розробки (на етапі формування тактикотехнічного завдання (ТТЗ) на дослідно-конструкторську роботу (ДКР)) зразки ЗКЗА. В
якості еталонних, в залежності від поставлених в дослідженні завдань, вибираються
найкращі за своїми ТТХ світові аналоги, або зразки з середніми ТТХ даного класу ЗКЗА, чи
зразки, що складають основу парку ЗКЗА. Таким чином, запропонована методика
передбачає здійснення порівняльної оцінки технічного рівня будь-яких двох і більше
однотипних зразків ЗКЗА. Обов’язковою умовою є повнота та ідентичність відповідних ТТХ
цих зразків.
2. Розраховуються КТД для кожної ТТХ (j = 1….n) кожної групи декомпозиції (i =
1…6) шляхом порівняння числового значення технічної характеристики досліджуємого
зразка з відповідним значенням цієї характеристики еталонного зразка.

K ТДji =

A jiДЗ
А jiЕЗ

,

(1)

де КТДji – коефіцієнт технічної досконалості досліджуємого зразка по j-й ТТХ i-ї групи
декомпозиції;
АjiДЗ – числове значення j-ї ТТХ i-ї групи декомпозиції досліджуємого зразка;
АjiЕЗ – числове значення j-ї ТТХ i-ї групи декомпозиції еталонного зразка.
3. Обчислюються значення коефіцієнта технічної досконалості КТДi для кожної i-ї групи
декомпозиції як сума коефіцієнтів технічної досконалості досліджуємого зразка по jхарактеристиці КТДji з урахуванням вагових коефіцієнтів Мjiср.
n

К ТДi = å K ТДji × M jiср ,
j =1

(2
)

де n – кількість ТТХ в i-й групі декомпозиції;
Мjiср – середнє значення за результатами експертного опитування вагового коефіцієнта j-ї
ТТХ в i-й групі декомпозиції.
Чим більше значення коефіцієнта КТДi, тим більше технічна досконалість (технічний
рівень) досліджуємого зразка ЗКЗА по відношенню до еталонного (порівняльного) по даній
групі ТТХ.
4. Розраховується загальний коефіцієнт технічної досконалості досліджуємого зразка
КТДДЗ в порівнянні з еталонним зразком, як сума коефіцієнтів технічної досконалості в
загальному випадку всіх шести груп декомпозиції з урахуванням вагових коефіцієнтів
цих груп.
i =6

i =6

i =1

i =1

К ТДДЗ = å K ТДi × П iср = å

æ j =n
ö
ç å K ТДji × M jiср ÷ × П iср ,
ç
÷
è j =1
ø
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(3
)

де Пiср – середнє значення вагового коефіцієнта i-ї групи декомпозиції
(i = 1...6).
Таким чином, КТД можна вважати чисельним показником технічного рівня окремого
зразка (комплексу, системи) ЗКЗА.
Враховуючи різний рівень масштабності систем ЗКЗА та для запобігання
невизначеності в термінології, при оцінці технічного рівня груп зразків ЗКЗА доцільно
використовувати терміни для оцінки технічного рівня парку (підпарку) ЗКЗА – коефіцієнт
технічного рівня (КТР), а для ЗКЗА роду військ, виду ЗС та ЗС в цілому – коефіцієнт
технічного розвитку (КТРЗ).
Показник технічного рівня парку (підпарку) зразків ЗКЗА повинен враховувати як їх
кількісний склад, так і технічну досконалість окремих зразків, що входять до цього парку. В
якості показника технічного рівня парку (підпарку) ЗКЗА КТР може бути прийняте
середньозважене значення КТД зразків ЗКЗА, що складають цей парк.

К ТР =

N1 × K ТД 1 + N 2 × K ТД 2 + ... + N K × KТДК
N0

,

(4)

де N1….. NК – кількість зразків даного типу ЗКЗА, що стоять на озброєнні;
N0 = N1 + N2 + …+ NК – загальна кількість зразків даного парку (підпарку), що стоять на
озброєнні;
КТД1…К – коефіцієнт технічної досконалості 1… К зразків ЗКЗА по відношенню до
еталонного зразка.
Зрозуміло, що по мірі зміни кількісного та якісного складу парку (підпарку) ЗКЗА, у
тому числі появленні на озброєнні більш досконалих зразків ЗКЗА, коефіцієнт їх технічного
рівня буде змінюватися.
За результатами експертного опитування шляхом введення відповідних вагових
коефіцієнтів, що характеризують ступінь впливу окремих парків (підпарків) ЗКЗА на
загальну бойову (функціональну) ефективність ЗКЗА роду військ при визначеному способі
ведення бойових дій, можна оцінити коефіцієнт технічного розвитку ЗКЗА роду військ
КТРЗ (РВ).

КТРЗ ( РВ ) = Р 1 × КТР 1 + Р 2 × КТР

2

+ ... + Р п × КТР n ,

(5)

де: Р1, Р2, …, Рn – вагові коефіцієнти парків ЗКЗА, що входять до даного роду військ;
КТР1, КТР2, …, КТРn – відповідні коефіцієнти технічного рівня парків ОВТ;
n – кількість парків ЗКЗА даного роду військ.
Наприклад, для військ зв’язку коефіцієнт технічного розвитку засобів зв’язку КТРЗзз
може бути визначений як
КТРЗзз = А1·КТРрз + А2·КТРррз, трз + А3·КТРзсз + А4·КТРавз,кшм +
+А5·КТРзпрзк + А6·КТРзаз ,

(6)

де: КТРрз, КТРррз,трз, КТРзсз, КТРавз,кшм, КТРзпрзк, КТРзаз – коефіцієнти технічного рівня парків:
відповідно радіозасобів, радіорелейних та тропосферних засобів, засобів супутникового
зв’язку, апаратних вузлів зв’язку та командно-штабних машин, засобів проводового зв’язку
та комутації, засобів автоматичного засекречування;
А1, А2,…, А6 – середні значення вагових коефіцієнтів за результатами експертного
опитування (ступені впливу кожного парку ЗКЗА на загальну ефективність зв'язку).
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Зрозуміло,
що
сума
вагових
коефіцієнтів
повинна
бути
рівною
1,0 (100%), тобто ∑А = 1,0.
Першочергове значення для практичного використання запропонованої методики має
об’єктивне визначення ступеню впливу кожної складової технічного рівня, тобто вагових
коефіцієнтів на всіх стадіях аналізу технічного рівня ЗКЗА. Використання методу експертної
оцінки, заснованого на принципах виявлення групової думки експертів щодо значимості
(вагових коефіцієнтів) кожної складової технічного рівня ЗКЗА, дозволяє запобігти
суб’єктивізму і найбільш об'єктивно оцінити технічний рівень складних систем ЗКЗА,
оскільки він первинно базується на аналізі та порівнянні ТТХ зразків ЗКЗА, які входять до
цих систем.
Помилка досліджень буде тим меншою, чим більше експертів залучається до
експертного опитування, їх компетентності та рівня підготовки матеріалів опитування. Він
повинен забезпечувати необхідну декомпозицію на всіх рівнях оцінки технічного рівня
(розвитку) парків ЗКЗА родів та видів ЗС та максимально можливий рівень достовірності
КТД наявних засобів зв’язку.
Емпірично встановлено, що ймовірність істинності колективної експертної думки
лежить в межах 0,75 – 0,9, а найбільша оптимальна чисельність групи експертів по кожному
питанню складає 10 – 15 чоловік [4]. Підвищенню достовірності експертних оцінок сприяє
виважений підбір значущих ТТХ та конкретизація цільового призначення
даного
класу ЗКЗА.
Для одержання достовірної оцінки технічної досконалості зразків ЗКЗА необхідно
сформувати еталонний облік ЗКЗА, тобто задати перелік (банк даних) еталонних зразків
ЗКЗА. В цей перелік повинні включатися найбільш досконалі сучасні зразки ЗКЗА, які за
своїми ТТХ відповідають світовим стандартам і є лідерами даного парку та знаходяться на
озброєнні (планується прийняття на озброєння) в провідних країнах світу [5]. Ці зразки, як
еталонні, одержать значення коефіцієнта технічної досконалості 1, а зразки що
досліджуються, будуть мати значення даного коефіцієнта менше 1 та по мірі підвищення
технічного рівня наближатись до 1.
Інший підхід до вибору еталонних (порівняльних) зразків ЗКЗА базується на тому, що в
багатьох випадках основні, тобто обов’язкові для оцінки рівня технічної досконалості зразка
ТТХ, закриті або носять рекламний характер. У даному випадку, в якості еталонних зразків
можуть бути прийняті основні серійні зразки, що стоять на озброєнні даної країни (точніше
їх ТТХ), або середні значення значущих ТТХ розглянутого парку ЗКЗА. В цьому разі
значення КТД може бути як більше 1 (при вищому від еталонного технічному рівні), так і
менше 1 (при його нижчому рівні).
Необхідно мати на увазі, що принцип вибору еталонної бази при оцінці технічної
досконалості різнотипних парків (підпарків) ЗКЗА повинен бути єдиним. Він вибирається
дослідником і залежить в першу чергу від цілі і масштабності поставленої задачі.
Розраховуючи аналогічним чином КТР парків радіозасобів, систем супутникового
зв’язку, радіорелейного та тропосферного зв'язку, апаратних вузлів зв’язку та КШМ, засобів
проводового зв’язку та комутації, засобів автоматичного засекречування і використовуючи
середні значення вагових коефіцієнтів, визначених експертною групою, можна за допомогою
виразу (6) отримати коефіцієнт технічного розвитку ЗКЗА в цілому.
Процес визначення технічного рівня ЗКЗА за допомогою коефіцієнтів технічного рівня
(розвитку) ЗКЗА може бути досить легко автоматизовано. За допомогою електроннообчислювальних машин можна розраховувати поточні значення КТД окремих зразків (вираз
3) чи коефіцієнтів технічного рівня (розвитку) ЗКЗА парків, родів військ, видів ЗС та
Збройних Сил в цілому (вирази 4, 5, 6).
Таким чином, коефіцієнти технічної досконалості, технічного рівня (розвитку) ЗКЗА
характеризують ступінь технічного удосконалювання окремих зразків, ЗКЗА парків, родів
військ чи видів ЗС відносно еталонних зразків ЗКЗА.
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Маючи числові показники технічної досконалості окремих зразків чи технічного рівня
(розвитку) парку (підпарку) ЗКЗА, можна прослідкувати динаміку їх змін в часовому вимірі
при змінах кількісних та якісних показників поточного стану ЗКЗА. Це дозволяє оцінити хід
виконання державних програм розвитку ОВТ (стосовно розвитку ЗКЗА) не тільки по
фінансовим і кількісним показникам, як це практикується в більшості випадків, але і
кількісно проаналізувати динаміку технічного рівня ЗКЗА, оцінити, як технічний рівень
відповідних ЗКЗА змінюється відносно еталонного обліку.
Наприклад, оцінюючи по відношенню до еталонного обліку поточний технічний рівень
ЗКЗА (парку, роду військ, виду ЗС) за допомогою коефіцієнта технічного рівня КТРпот і
коефіцієнта технічного розвитку КТРЗпот та технічний рівень ЗКЗА відносно того ж самого
еталонного обліку на момент завершення державної програми розвитку ОВТ, за допомогою
коефіцієнта КТРзав і коефіцієнта КТРЗзав шляхом їх співвідношення можна кількісно оцінити
ступінь виконання програми (стосовно розвитку ЗКЗА) по її технічній складовій.
В якості показника поточного виконання державної програми в цьому разі може бути
прийнятий коефіцієнт

ппот =

K ТРпот
K
×100% чи ппот = ТРЗпот ×100% ,
K ТРзав
K ТРЗзав

де пnот – коефіцієнт поточної реалізації технічного рівня (розвитку) ЗКЗА державних програм
(у %).
Таким чином, використання запропонованої методики дозволяє оцінити зміни в
технічному рівні як окремих зразків ЗКЗА, так і парків, ЗКЗА родів військ, видів ЗС та
Збройних Сил взагалі в ході виконання або розробки державних програм розвитку ОВТ.
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к.т.н. Василенко О.В. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
к.т.н Толубко Є.В. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ
Стрімкий розвиток інформаційних технологій змінив як військову техніку, так і
принципи управління військами і озброєнням, тому в останні десятиліття збройні сили
більшості розвинених країн світу перейшли від концепції „платформоцентричної війни”, при
веденні якої основний акцент робився на кількість озброєння і військової техніки, до
концепції „сетецентричної війни”. Цей перехід став результатом еволюційної зміни стратегії і
тактики ведення бойових дій під впливом стрімкого розвитку військових технологій,
насамперед інформаційних технологій. Основною ідеєю „сетецентричної війни” (Net Ctntric
Warfare) – ведення бойових дій в единому інформаційно-телекомунікаційному просторі, є
підвищення бойових властивостей військових формувань за рахунок скорочення цикла
бойового управління.
Підгрунтям для сетецентрічних війн є глобальна інформаційна мережа Міністерства
оборони, яка представлена набором взаємопов’язаних високозахищених локальних
обчислюваних мереж та системою підтримки прийняття рішень. Вона оптимізує процес
сбору, обробки, зберігання та розподілення інформації, а також доведення її до користувачів.
Зосередження основних зусиль у військовому будівництві на перехід до сучасних
збройних сил вимагає реформування способів ведення бойових дій, а також організації
інформаційної підтримки військ на полі бою. Провідними світовими державами в цей час
здійснюється формування глобальних інформаційних мереж військового призначення на
основі наявних і розробляємих систем зв’язку. Такі мережі, побудовані з використанням
інтернет-технологій, будуть мати високу пропускну здатність, масштабованість, а також
стійкість до зовнішніх впливів. Оскільки високий рівень інформаційного забезпечення
бойових дій військ (сил) у сучасних умовах стає визначальним фактором досягнення
стратегічної й оперативно-технічної переваги над супротивником, то за нашими оцінками,
основою такої системи інформаційного забезпечення є мережа, створена на базі наявних і
перспективних мереж зв’язку і передачі даних із застосуванням сучасних телекомунікаційних
технологій. У комплексі із забезпеченням широкомасштабної автоматизації управління
військами у всіх ланках управління, при наявності відповідних засобів, це дозволить
передавати інформацію з поля бою на робоче місце командувачу у вигляді комплексу даних і
відеоінформації для оперативної підготовки і прийняття рішення на застосування зброї.
Найважливішою особливістю розвитку системи управління Збройними Силами
України є автоматизація діяльності органів військового управління в масштабі реального
часу. Поява нової інформаційної складової збройної боротьби (інформаційна боротьба,
інформаційно-психологічний вплив, рефлексивне управління) приводить до зміни способів
управління військами (силами), інтенсивного застосування можливостей систем розвідки,
управління і забезпечення, що неможливо без розвитку системи управління Збройних Сил за
рахунок впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційнокомунікаційні технології дозволять забезпечити стійке управління і постійну взаємодію
просторово розділених разновидовых тактичних угруповань військ в інтересах проведення
спільних операцій. На жаль, вузли зв’язку польових пунктів управління, по сьогоднішніх
мірках, громіздкі, недостатньо мобільні, вони не повною мірою відповідають потребам
системи управління для забезпечення своєчасного, стійкого, безпечного інформаційного
обміну в ході бойових дій. А це, у свою чергу, негативно впливає на оперативність і якість
управління військами. Вихід у побудові єдиної системи зв’язку для всіх видів і родів військ
Збройних Сил, яка відповідала б пропонованим сьогодні вимогам.
Основними вимогами до засобів і комплексів зв’язку та автоматизації Збройних Сил
України у цей час є:
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– підвищення живучості і забезпечення електромагнітної сумісності систем і засобів
радіозв’язку, їх перешкодозахищеності в умовах вогневого і радіоелектронного впливу;
– управління військами і зброєю в режимі реального часу;
– підвищення можливостей системи зв’язку у всіх рівнях управління військами по
забезпеченню необхідного інформаційного обміну в будь-яких умовах обставин мирного і
воєнного часу;
– забезпечення комплексної обробки всіх видів інформації, сумісних на всіх рівнях
ієрархії системи управління військами;
– забезпечення надійними і завадозахищеними каналами зв’язку пунктів управління й
об’єктів Збройних Сил;
– забезпечення формування єдиного інформаційного простору автоматизованих
систем, реалізованого шляхом сумісності баз даних, їхні інтеграції в просторі й часі на всіх
рівнях управління ЗС України.
Аналіз пріоритетних напрямків розвитку сучасного озброєння, як вітчизняного, так і
країн НАТО, показує, що застосування інформаційно-комунікаційних технологій привело до
зростання складності виробів у тисячі разів. Очевидно, що нинішня складність виміряється
не стільки кількістю комплектуючих елементів і механічних з’єднань, скільки нескінченною
безліччю можливих сценаріїв бойового застосування засобів управління й інформаційного
впливу на супротивника, різноманіттям вихідної формалізованої інформації, що підлягає
оперативній обробці, у режимі реального часу, і безліччю функцій програмного
забезпечення, що реалізує цю обробку. Конкретний зразок стає не просто технічно складною
системою, але й „розумною системою”, функціонально керованою людиною
або комп’ютером.
Тобто застосовувані комплекси й системи, по суті представляють інтелектуальну
основу забезпечення безпеки, оборонної і наукової могутності цивілізованих держав. Як
наслідок, створення такого роду систем неможливо без програмно-цільового планування
комплексу робіт з розвитку технічної основи системи управління Збройних Сил України.
На даний час серед загальної кількості одиниць техніки зв’язку нові (модернізовані)
зразки становлять приблизно 1,5%. Строк експлуатації більший ніж 20 років мають 90 %
засобів радіозв’язку всіх діапазонів виробництва часів Радянського Союзу; 85 % (від
загальної чисельності) радіорелейних, тропосферних і станцій супутникового зв’язку; 80 %
(від загальної чисельності) одиниці техніки контролю безпеки зв’язку; 100 % засобів
ремонту. Проводові засоби каналоутворення на 90 % аналогові, старого парку і на 75 %
вичерпали свій експлуатаційний ресурс. Засоби комутації на 80 % (від загальної чисельності)
старого парку і вичерпали свій ресурс.
З вищенаведеного видно, що більша частина засобів зв’язку морально та технічно
застаріла. На період 2012-2017 рр. пріоритетними напрямками першочергового розвитку і
відновлення основних зразків ОВТ визначено розвиток єдиної автоматизованої системи
управління (ЄАСУ) та єдиної автоматизованої системи зв’язку (ЄАСЗ).
Побудова сучасної технічної основи системи управління військами та зброєю на базі
ЄАСУ і ЄАСЗ, використовуючи існуючі засоби та комплекси зв’язку та АСУ, неможлива.
Необхідне впровадження новітніх цифрових засобів зв’язку та автоматизації, які забезпечать
сучасне за обсягом, швидкістю, розвідзахищеністю управління військами (силами). Виходячи
з цього слід визнати, що основними напрямками розвитку ЄАСУ і ЄАСЗ
слід вважати:
– передачу мови й даних з визначеною швидкістю трактами, побудованими різними
родами зв’язку (радіо-, радіорелейними, тропосферними, супутниковими);
– впровадження сучасних цифрових режимів роботи;
– розширення діапазонів робочих частот з визначеним кроком сітки частот;
– впровадження режимів псевдовипадкового перелаштування робочої частоти (ППРЧ),
адаптації до завадової обстановки;
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– автоматизацію процесів функціонування та управління комутацією, маршрутизацією
й наданням послуг користувачам;
– удосконалення системи захисту інформації (криптозахист, маскування);
– інтегрування різнорідних систем передачі інформації в єдину інтегровану
систему зв’язку.
Окремими шляхами реалізації даних напрямків у сучасних вітчизняних засобах зв’язку
й автоматизації є:
– можливість роботи в режимі автоматичної адаптивної установки радіозв’язку;
– можливість кросування групових потоків між собою та конвертування їх електричних
параметрів відповідно до стандартів, що використовуються при умові роботи з
однаковою швидкістю;
– впровадження ІР-телефонії;
– інтеграція в систему нумерації мереж загального користування;
– реалізація віддаленого управління засобами (комплексами);
– можливість подальшої модифікації (програмної) для введення нових стандартів
передачі даних;
– впровадження геоінформаційних систем;
– впровадження систем обміну даними, що створюються на базі технології WIMAX.
Алє, впровадження сучасних інформаційних технологій можливо лише при наявності
наступних складових:
1. Наявність розгорнутої сучасної цифрової інформаційно-комутаційної мережі,
створеною
високошвидкісними
завадозахищеними
цифровими
радіорелейними,
тропосферними та супутниковими засобами зв’язку, що забезпечують доступ до мереж
зв'язку рухомих пунктів управління військами.
2. Використанні сучасних цифрових засобів передачі, прийому, обробки, зберігання та
розподілення інформації.
3. Наявність засобів автоматизації управління та зв’язку.
Фахівцями Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки
Збройних Сил України ведеться велика робота по впровадженню сучасних технологій у
виробництво засобів зв’язку та автоматизації, так за останні року за участю спеціалістів
інституту були прийняті на озброєння:
комутатор локальної обчислювальної мережі А-101, маршрутизатор А-201, цифрова
автоматична комутаційна система К-201, УКХ радіостанція Р-005У, модем цифровий
кабельний М-101, радіошлюз Р-1261, УКХ радіостанція Р-ОЗОУ, модем цифровий
кабельний Ethernet М-1201, УКХ радіостанція Р-002ПП, комплекс КХ радіозв’язку Р-1150,
обладнання комутації та мультиплексування трактів (КТО) К-1301, апаратура передачі
інформації 3-501М, VoIP шлюз К-1220, комплексна апаратна зв'язку, машина електроннообчислювальна бортова А-5010, станція тропосферного зв’язку Р - 4 1 7 М У , с танція
тропосферного зв’язку Р- 423-1 М У , т ермінал тактичний А-9620, радіорелейна станція Р450, базова цифрова радіорелейна станція і багато інших. Однак, це ще не вирішує проблему
створення сучасної інформаційної мережі. Нажаль, темпи переозброєння військ сучасними
засобами зв'язку і автоматизації не дають можливості розраховувати на швидке створення
сучасної інформаційної системи зв'язку (див. табл. 1).
Застосування технології інформаційних мереж є результатом концепції погодженого
розвитку систем автоматизації управління і зв’язку. З технічної точки зору реалізація
інформаційних мереж дозволяє об'єднати інформаційно-обчислювальні ресурси різних
органів управління як у стратегічній, так і оперативно-тактичній ланках управління в єдину
розподілену систему з високою стійкістю.
При цьому система буде мати гнучку структуру з розподіленими функціональними
можливостями, що забезпечує впровадження нових видів інформаційного обслуговування
відповідно до вимог розвитку АСУВ.
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Таблиця 1
Динаміка розвитку техніки зв’язку та автоматизації
2011 – 2015
Засоби зв’язку
Кількісна
та автоматизації
зміна
Нова техніка
+13%
Модернізована
+5%
Існуюча техніка -

рр.
Загальний
стан
15%
5%
80%

2016 – 2020
Кількісна
зміна
+20%
+10%
-30%

рр.
Загальний
стан
35%
15%
50%

2021 – 2025
Кількісна
зміна
+25%
+15%
-40%

рр.
Загальний
стан
60%
30%
10%

Удосконалюванню систем управління в найбільш розвинених країнах приділяється
дуже серйозна увага, відбувається постійний пошук нових ідей і технологій, спрямованих на
створення систем розв’язуваних більш широке коло завдань за менший час і з більшою
вірогідністю.
Так, одним з напрямків удосконалювання систем управління може стати використання
грид – технологій, технологій „облачних обчислювань”.
Грид – географічно розподілена інфраструктура, що поєднує безліч ресурсів різних
типів (процесори, довгочасна й оперативна пам’ять, сховища й бази даних, мережі), доступ
до яких користувач може одержати з будь-якого місця, незалежно від їх розташування. Грид
припускає колективний поділюваний режим доступу до ресурсів і до пов’язаних з ними
послуг у рамках глобально розподілених віртуальних організацій, що складаються з
підприємств і окремих фахівців, що спільно використовують загальні ресурси. У кожній
віртуальній організації є своя власна політика поведінки її учасників, які повинні
дотримуватись встановлених правил. Віртуальна організація може утворюватися динамічно
й мати обмежений час існування. Потенціал технологій грид уже зараз оцінюється дуже
високо: він має стратегічний характер, і в близькій перспективі грид повинен стати
обчислювальним інструментарієм для розвитку високих технологій у різних сферах людської
діяльності, подібно тому, як подібним інструментарієм стали персональний комп’ютер і
Інтернет. Такі високі оцінки можна пояснити здатністю грид-технології, на основі
безпечного й надійного дистанційного доступу до ресурсів глобально розподіленої
інфраструктури, розв’язати дві проблеми:
– створення розподілених обчислювальних систем надвисокої пропускної здатності з
устаткування, що серійно випускається (показники продуктивності: агрегирована потужність
більш 1 терафлоп, обсяг оброблюваних даних більш 1 петабайта в рік) при одночасному
підвищенні ефективності ( до 100%) наявного парку обчислювальної техніки шляхом
надання в грид-систему ресурсів, що тимчасово простоюють;
– створення широкомасштабних систем моніторингу, управління, комплексного
аналізу й обслуговування із глобально розподіленими джерелами даних, здатних
підтримувати життєдіяльність державних структур, організацій і корпорацій.
„Облачні обчислювання” – (cloud computing) технологія розподіленої обробки даних, де
комп’ютерні ресурси та потужності надаються користувачу як интернет-сервіс.
Використання наведених технологій надасть можливість побудувати сучасну
інформаційно-телекомунікаційну систему, за допомогою якої буде створена система
управління Збройних Сил України.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АТМОСФЕРНИХ ОПТИЧНИХ
СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Технологія транспортування даних за допомогою атмосферних (відкритих) оптичних
систем передачі (АОСП) ґрунтується на передачі даних модульованим випромінюванням в
інфрачервоній частині спектра через атмосферу. Атмосферна оптична система зв’язку між
двома пунктами складається з двох спарених приймально-передавальних пристроїв (рис. 1),
розташованих в межах прямої видимості на обох кінцях лінії і направлених один на одного.
Передавачем служить напівпровідниковий лазерний діод. У передавачі також знаходиться
модулятор оптичного випромінювання сигналом, що передається. Модульований лазерний
промінь колімірується (переробляється у когерентний) оптичною системою та прямує у бік
приймача. У якості приймача використовується високочутливий фотодіод (робочий діапазон
довжин хвиль 750...950 нм). Випромінювання впливає на фотодіод, унаслідок чого
регенерується початковий модульований сигнал. Далі, сигнал демодулюється і
перетворюється в сигнали вихідного інтерфейсу. З обох сторін лінії використовується
система лінз, з боку передавача – для
отримання
вузького,
когерентного
та
спрямованого променя, а з боку приймача –
для
фокусування
прийнятого
випромінювання на фотодіод.
Для організації дуплексного каналу
передачі
в
кожному
приймальнопередавальному блоці встановлені модуль
приймача і від одного до трьох модулів
передавачів, які разом забезпечують прийом і
передачу по паралельних променях. Все
устаткування
забезпечує
„прозору”
трансляцію даних через себе і не вимагає
додаткових
мережевих
пристроїв
для
Рис. 1. Спрощена структурна схема кінцевого
конвертації або маршрутизації пакетів даних.
обладнання АОСП
Основними перевагами використання
АОСП в порівнянні з іншими бездротовими рішеннями є:
І. Організаційні переваги
– АОСП не використовує радіодіапазон і не створює перешкод в радіочастотному
спектрі. Реальні частоти оптичних систем в тисячі разів вище встановленої для
радіочастотного діапазону межі (400 ГГц).
– АОСП потребує невеликого часу для розгортання та мінімальних потужностей для
роботи (десятки Вт), а також не вимагає багато місця для розміщення.
ІІ. Технічні переваги
– Відсутність чутливості до радіоперешкод.
– Висока скритність та розвідзахищеність тракту.
– Відсутність обмежень на швидкість передачі.
– Мінімальна затримка в тракті передачі та прозорий механізм передачі.
Аналіз вищенаведених переваг АОСП, показує безумовну перспективність їх
використання у сфері телекомунікацій військового призначення. Можливо запропонувати
різні варіації застосування АОСП на мережах військового зв’язку:
1. Лінії дистанційного управління радіовипромінюючими пристроями (рис. 2), які
винесені за межі вузла зв’язку та автоматизації (ВЗА).
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Використання АОСП у такому варіанті дозволить забезпечити одночасне виконання
таких двох суттєвих переваг, як швидке розгортання лінії та забезпечення максимальної
розвідзахищеності.
Обидва
зазначених фактори є важливими
ПДРЦ Р-161А2М
Лінія дистанційного
у випадку розгортання ліній
управління
(АОСП)
ВЗА
Р-161У
Р-161А2М
Р-161ПУ
зв’язку
у
безпосередній
Р -161А2М
близькості до пунктів управління.
Крім
того,
враховуючи
організацію таких ліній у місці
концентрації великої кількості
Рис.2. Використання АОСП для розгортання ліній
дистанційного управління
радіопристроїв, суттєвої стає така
перевага АОСП, як відсутність
радіовипромінювання, що покращує умови забезпечення електромагнітної сумісності.
2. Лінії прив’язки ВЗА пунктів управління до опорних мереж або основної частини ВЗА
до винесених груп каналоутворення (рис. 3).
АОСП в такому варіанті застосування має споріднене призначення та характеристики з
наведеними
вище
лініями
дистанційного управління, отож і
ОВЗ або
Лінія прив’язки
ГКУ№ 2(3)
виявляють
ті самі переваги. Жодна
ОРСт
(АОСП)
ВЗА
ОРСт
ОРСт
бездротова технологія передачі не
(ГКУ №1)
може
запропонувати
таку
ОРСт
конфіденційність
зв’язку.
Перехопити сигнал можна тільки
Рис.3. Використання АОСП для розгортання ліній прив’язки
встановивши
сканери-приймачі
безпосередньо
в
промінь
від
передавачів. Практична складність виконання цієї операції, а також легка можливість
визначення наявності стороннього приймача у проміні, роблять перехоплення практично
неможливим.
3. Фідерний тракт для подачі сигналу
радіочастоти або проміжної частоти до
випромінюючих пристроїв, що розташовані на
щоглових спорудах (рис. 4).
Реалізація фідерного тракту за допомогою
АОСП дозволить вирішити такі ключові питання,
що виникають при розгортанні антено-фідерних
споруд, як зменшення часу на розгортання,
відсутність втрат та частотних викривлень
сигналу у фідері, відсутність змін параметрів
Фідерний
фідеру в залежності від тривалості експлуатації та
тракт (АОСП)
кількості розгортань (згортань).
4. Розгортання ліній великої протяжності з
багатократною
ретрансляцією
сигналів
в
РРСт
оптичному діапазоні (аналог радіорелейних
ліній), до яких доцільно використовувати термін
Рис.4. Використання АОСП для
розгортання фідерного тракту
– опторелейні лінії зв’язку (рис. 5).
Такій варіант застосування АОСП є
найкращим способом виявлення максимальної кількості переваг даних систем, оскільки
будівництво багатоінтервальних ліній вимагає і високої продуктивності, і малого часу на
розгортання, і розвідзахищеності, і прозорості передачі.
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Рис. 5. Використання АОСП для розгортання ліній опторелейного зв’язку

Слід зазначити, що усі наведені варіанти використання АОСП передбачають роботу у
польових умовах, а також вплив цілого ряду чинників, які впливають на якість зв’язку.
1. Погодні умови
Особливі погодні умови, такі, як дощ, сніг, туман і т. д., можуть значно погіршити
видимість і, таким, чином понизити ефективність використання діапазону інфрачервоного
зв’язку (табл. 1) [1]. Такі умови мінливі, проте, загальні сезонні тенденції визначаються
кліматичною зоною, широтою і іншими відомими географічними параметрами місцевості, де
планується установка устаткування. Інші чинники, що погіршують видимість, це піщаний
пил, міській смог і різні види аерозолів.
Таблиця 1
Ослаблення випромінювання в діапазоні 0,85 мкм
залежно від погодних умов
Погодні умови
Ясна погода
Слабкий дощ
Середній дощ
Сніг невеликої щільності
Легкий туман (серпанок)
Густий туман

Затухання, дБ/км
0…3
3…6
6 … 22
6 … 26
20 … 30
50 … 100

2. Вплив атмосфери
Різні чинники, такі, як вологість, атмосферний тиск і склад атмосфери (процентний
зміст молекул кисню, азоту, вуглекислого газу і т. д.) мають вплив на працездатність
атмосферного оптичного тракту не менш значний, чим сніг або туман. Наприклад,
молекулярний склад атмосфери має істотне значення, оскільки молекули можуть створювати
вузькі лінії або цілі смуги поглинання в робочому спектрі випромінювання системи,
поглинаючи від енергії світла до 80 … 90 % і більше. Таким чином, за певних умов,
атмосфера, залишаючись прозорою у видимому спектрі, в той же самий час може виявитися
непрозорою в конкретній ділянці інфрачервоного спектра.
Крім того, в атмосфері спостерігаються турбулентні явища, які приводять до флуктуації
показника заломлення середовища, коливанням світла і спотворенням сигналу, що
приймається. Проте, не дивлячись на вказані проблеми, атмосферний оптичний зв’язок
виявився цілком надійним на відстанях декількох кілометрів.
Атмосфера міст, насичена різними домішками і багата по газовому складу, помітно
відрізняється по пропускних спроможностях від істотно чистішої атмосфери сільської
місцевості. Також, помітно відрізняється склад атмосфери приморських зон від
континентальних, субтропіків від арктичних зон. Крім того, склад атмосфери міняється в
залежності від пори року. Облік всіх цих чинників дозволяє більш повно реалізувати
можливості бездротових оптичних систем.
За чисто якісними ознаками вказані явища можна розділити на три основні групи:
поглинання і розсіяння молекулами газів повітря, ослаблення на аерозолях (пил, дощ, сніг,
туман) і флуктуації випромінювання на турбулентностях атмосфери.
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3. Втрати юстировки
Внаслідок розташування приймально-передавальних модулів АОСП на щоглах, що
розгортаються у польових умовах, як тимчасові споруди, і, відповідно, мають досить несталі
механічні характеристики. Особливо це стосується значних відхилень антен від первинного
положення під впливом вітрових навантажень. Такий фактор буде суттєво впливати на
якість зв’язку АОСП, оскільки світловий промінь, що переносить інформацію, є дуже
вузьким та когерентним. Отже будь-які зміни положення приймально-передавальних
модулів будуть призводити до втрати юстировки.
4. Небезпечне лазерне випромінювання
З метою забезпечення якісного зв’язку на необхідну відстань у будь-яких погодних
умовах потрібно використовувати, у якості передавачів напівпровідникові лазери з достатньо
високою вихідною потужністю (порядку 10 Вт). Таке випромінювання є небезпечним для
здоров’я людини і вимагає особливого режиму експлуатації обладнання. Зрозуміло, що в
обставинах добрих погодних умов така потужність буде надмірною, що вимагає наявності
додаткових систем автоматичного налаштування.
Таким чином, не зважаючи на очевидні переваги та перспективність застосування
АОСП на мережах військового зв’язку, ряд визначених вище питань потребує обов’язкового
підготовчого вирішення.
Попередній аналіз наведених питань дозволяє сформулювати орієнтовні напрями
діяльності, спрямованої на їх вирішення. Взагалі напрям застосування АОСП у
телекомунікаційних
мережах
військового
призначення
майже
позбавлений
методологічного апарату.
По-перше, насамперед потребують розробки чіткі методики, які б забезпечили
енергетичні розрахунки АОСП. Такі методики повинні містити математичний апарат для
визначення основних параметрів АОСП з урахуванням втрат сигналу у атмосфері в
залежності від місцевості де вони прокладаються. Очевидно, що така методика повинна
ґрунтуватися на адекватній моделі атмосфери, як середовища для розповсюдження
оптичного сигналу. Крім того, потребує дослідження та урахування у зазначеній методиці
питання взаємодії світлових променів, що розповсюджуються в одному просторовому об’ємі
у зустрічних напрямах. У результаті дослідження може бути визначений мінімально
припустимий хвильовий рознос оптичних сигналів. Математичний апарат для енергетичних
розрахунків може бути модифікований з виразів, що використовуються для
електромагнітних хвиль НВЧ-діапазону.
У [2] наведений вивід виразу для розрахунку величини загасання оптичного сигналу
при його розповсюдженні в атмосфері з урахуванням завмирань:
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проте він носить більш емпіричний характер не може бути у повній мірі аналітичною
моделлю атмосфери.
По-друге, для забезпечення експлуатації терміналів АОСП на польових щоглових
спорудах потребує розробки додаткове обладнання, яке б забезпечило автоматичну
юстировку приймально-передавальних пристроїв та автоматичне регулювання вихідної
потужності. Для реалізації цих можливостей найбільш доцільним може бути використання
математичного апарату на базі нечіткої логіки, що пов’язано із множиною можливих станів
та наявності випадкового впливу атмосферних та інших явищ.
По-третє, враховуючи з одного боку випадковий, а з іншого сезонний характер впливу
погодних умов потребують розробки методики прогнозування їх впливу в залежності від
території розташування АОСП.
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По-четверте, необхідна наявність практичних рекомендацій по організації застосування
АОСП та забезпеченню безпеки персоналу, що буде експлуатувати обладнання з
небезпечним лазерним випромінюванням.
Згідно з рекомендаціями МСЕ у АОСП загального користування застосовують лазерні
випромінювачі виключно І та ІІ класів. До лазерів I класу відносять повністю безпечні
лазери, вихідне коліміроване випромінювання яких не представляє небезпеки при
опромінюванні очей і шкіри. Лазери II класу – це лазери, вихідне випромінювання яких
представляє небезпеку (за певних умов) лише при опромінюванні очей людини
колімірованим пучком. У табл. 2 [3] приведені основні параметри лазерних випромінювачів,
що характеризують їх безпеку для людини.
Зрозуміло, що в АОСП військового призначення доцільно використовувати більш
потужні лазери (з вихідною потужністю 10 Вт і більше), що буде вимагати створення
контрольованих зон та інших заходів безпеки. Проте дане питання не є винятковим для
військових телекомунікацій, оскільки мається досвід експлуатації, наприклад, тропосферних
систем передачі.
Таблиця 2
Параметри лазерних випромінювачів, що характеризують їх безпеку
Вихідна потужність
оптичного передавача

Клас

25 мВт

I

35 мВт
100 мВт

I
II

Довжина хвилі
810, 830 або
910 нм
830 нм
910 нм

Потужність у полі
максимального опромінювання
(при апертурі 7 мм)
0,075 мВт
0,1 мВт
0,51 мВт

Виходячи з вище наведених переваг, а також, враховуючи високий потенціал
апаратних рішень, що застосовують в даних системах, з погляду їх модернізації і
удосконалення, можна з упевненістю прогнозувати розширення спектра можливих
застосувань АОСП. Очевидно, що не може залишитися в стороні від цього процесу і
військовий зв’язок, особливо, зважаючи на такі, поза сумнівом, важливі для військового
зв’язку переваги АОСП, як скритність і розвідзахищеність.
З іншого боку існує ще достатньо багато питань, що вимагають вирішення, перш ніж
АОСП займуть гідне місце серед інших бездротових технологій. До того ж крім
технологічного розвитку потребують вирішення ряд наукових та організаційних питань
застосування АОСП, які сформульовані у даній доповіді.
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МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ – ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ СФОРМОВАНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації
бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного
характеру, має певний досвід застосування нових знань для вирішення проблемних
професійних завдань у певній галузі. Магістр повинен мати широку ерудицію,
фундаментальну наукову базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними
інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання
наукової інформації, бути спроможним до творчої науково-дослідницької і науковопедагогічної діяльності. Магістерська освітньо-професійна програма включає в себе дві
приблизно однакові за обсягом складові – освітню і науково-дослідницьку. Підготовка
магістра завершується захистом магістерської дисертації на засіданні Державної
екзаменаційної комісії.
Магістерська дисертація – це самостійна випускна науково-дослідницька робота, яка
виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і отримання
академічного ступеня магістра. Основне завдання її автора – продемонструвати рівень своєї
наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні
наукові завдання [1].
Оскільки підготовка магістрів є справою відносно новою, то поки ще не розроблені
уніфіковані вимоги щодо змісту й структури магістерської роботи як виду кваліфікаційної
роботи. Специфічним є не лише зміст магістерської дисертації, а й форма її викладу, яка
характеризується певним ступенем абстрагування, активним застосуванням математичного
апарату, засобів логічного мислення, комп’ютерних методик та математичної статистики.
Майбутня професійна діяльність магістра педагогічної, наукової чи управлінської
діяльності у відповідній галузі економіки повинна бути пов’язана з виконанням функцій
викладача вищого навчального закладу, наукового працівника чи менеджера. Ось саме
готовність до такої діяльності і повинна засвідчувати дисертаційна робота магістрів.
Очевидно, що магістр педагогічної чи наукової діяльності має вміти сформувати систему
втілення отриманих ним нових знань в навчальний процес [2, 3], інакше його науковий
результат лишиться на папері. Досі цьому питанню не приділялося належної уваги.
Метою доповіді є розгляд існуючої структури магістерської дисертації та
запропонованої структури, що вирішує виявлену проблему формування системи нових знань
в навчальному процесі. Їх структури представлені на об’єднаному рис. 1. В їх основу обрано
класичну структуру кваліфікаційної дипломної роботи спеціаліста. Наповнення кожної
частини магістерської дисертації визначається темою. Вимоги до магістерської дисертації в
науковому відношенні вищі, ніж до дипломної роботи, однак нижчі, ніж до кандидатської
дисертації. На відміну від дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора
наук, що є науково-дослідницькими працями, магістерська дисертація як самостійне наукове
дослідження кваліфікується як навчально-дослідницька праця, в основу якої покладено
моделювання вже відомих рішень. Її тематика та науковий рівень мають відповідати
освітньо-професійній програмі навчання. Виконання зазначеної роботи повинне не стільки
вирішувати наукові проблеми (завдання), скільки засвідчити, що її автор здатний належним
чином вести науковий пошук, розпізнавати професійні проблеми, знати загальні методи і
прийоми їх вирішення.
В магістерській дисертації слід подавати зміст у вигляді, що дозволить зробити
висновок, наскільки повно відображені та обґрунтовані положення, висновки та
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рекомендації, які містяться в роботі, їх новизна і значимість. Сукупність отриманих
результатів повинна свідчити про наявність у її автора первинних навиків наукової роботи.
Магістерську дисертація як наукову працю відрізняє від інших наукових робіт те, що вона
виконує кваліфікаційну функцію.
Іс н у ю ч а с т р у к т у р а
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Рис. 1. Порівняння структур магістерських дисертацій

Однак існуюча структура магістерської дисертації не забезпечує молодому науковопедагогічному працівнику сформувати систему втілення отриманих ним нових знань в
навчальний процес [2-4]. Це вміння вкрай потрібне магістрам, які пов’яжуть подальшу свою
роботу з педагогічною діяльністю. Тому для рішення цієї проблеми запропоновано структуру
магістерської дисертації доповнити, наприклад, розділом №4, який називатиметься
„Методика формування нових знань та застосування їх у навчальному процесі”, що наочно
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представлено на рис 1. Метою розділу є сформувати у магістра, як у майбутнього науковопедагогічного працівника, педагогічну майстерність з вибору методів та засобів (бажано
нових) для застосування нових знань у навчальному процесі. Сам факт написання наукової
роботи підтверджує, що магістр володіє ерудицією, фундаментальною науковою базою,
методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами
отримання, обробки, зберігання наукової інформації та спроможністю до творчої науководослідницької діяльності. З випускної кваліфікаційної роботи видно буде наскільки магістр
вміє: формулювати мету і завдання дослідження; складати план дослідження; вести науковий
пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій; використовувати сучасні
методи наукового дослідження, модифікувати наявні та розробляти нові методи, виходячи із
завдань конкретного дослідження; обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на
базі відомих літературних джерел; оформляти результати досліджень відповідно до сучасних
вимог у вигляді звітів, рефератів, статей. Невідомим лишається наскільки магістр володіє
методологією використання наукової інформації та спроможний до творчої науковопедагогічної діяльності. Цей розділ є очевидно необхідним і сприятиме по перевірці
спроможності магістра до творчої науково-дослідницької діяльності та до творчої науковопедагогічної діяльності у вигляді формування системи нових знань в навчальному процесі.
Отже, написання та захист магістерської дисертації є перевіркою готовності студента
до майбутньої професійної наукової діяльності, готовність до педагогічної діяльності буде
засвідчувати представлена ним власна система формування нових знань та застосування їх у
навчальному процесі.
Контролюючим елементом в сформованості молодого фахівця-магістра та його
здібностей по формуванню системи втілення нових знань в навчальному процесі є відгуки та
рецензії на дисертацію. Наочно цей процес представлено на рис 2.
Існуюча система підготовки
магістрів

Запропонована система підготовки магістрів

Відгук

Відгук наукового
керівника
(консультанта)
на дисертацію

Відгук рецензента на
дисертацію

Оцінка:
- актуальність дослідження;
- ефективність використаної методології наукового
пошуку;
- рівень використання набутих у процесі навчання в
магістратурі теоретичних знань;
- перспективність запропонованих рекомендацій і
висновків;
- недоліки роботи.

Відгук

Відгук
Відгук наукового
керівника
(консультанта)
на дисертацію та
автореферат

Відгук кафедри
на дисертацію та
автореферат
дисертації

Відгук наукового
керівника
(консультанта)
на дисертацію та
автореферат

Відгук рецензента на
дисертацію та на
автореферат
дисертації

Оцінка сформованості наукової
майстерності

Відгук кафедри
на дисертацію та
автореферат
дисертації

Відгук рецензента на
дисертацію та на
автореферат
дисертації

Оцінка сформованості педагогічної
майстерності

Прилюдний захист
дисертації
Оцінка наукової
та педагогічної
майстерності магістра

Прилюдний захист дисертації

Оцінка:
- актуальність дослідження;
- ефективність використаної методології наукового
пошуку;
- рівень використання набутих у процесі навчання в
магістратурі теоретичних знань;
- рівень сформованості наукових здібностей та
пропозиції;
- перспективність запропонованих рекомендацій і
висновків;
- наскільки вдалось сформувати магістром
системи втілення нових знань в навчальний процес;
- недоліки роботи.

Рекомендація на посаду наукового чи педагогічного
працівника в залежності від майстерності

Оцінка:
- актуальність дослідження;
- ефективність використаної методології наукового
пошуку;
- рівень використання набутих у процесі навчання в
магістратурі теоретичних знань;
- рівень сформованості педагогічних здібностей
та пропозиції;
- перспективність запропонованих рекомендацій і
висновків;
- наскільки вдалось сформувати магістром
системи втілення нових знань в навчальний процес;
- недоліки роботи.

Рис. 2. Порядок рецензування та оцінки сформованість магістром системи втілення нових знань в
навчальному процесі

Встановлений термін магістерська дисертація має бути надана магістром науковому
керівникові, з метою підготовки ним відгуку на дослідження, а також направлення на
рецензування. Рецензія може бути надана науково-педагогічним складом або науковцями
певного фаху, які працюють у галузі проблематики, що розробляється магістром. На
магістерську дисертацію науковий керівник і рецензенти мають скласти відгук. Відмінності в
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існуючій та запропонованій системі підготовці представлено на рис. 2. В цілому мають
висвітлити наступні питання: актуальність дослідження; ефективність використаної
методології наукового пошуку; рівень використання набутих у процесі навчання в
магістратурі теоретичних знань; рівень сформованості наукового та педагогічних здібностей
та пропозиції; перспективність запропонованих рекомендацій і висновків; наскільки вдалось
сформувати магістром системи втілення нових знань в навчальний процес; недоліки роботи.
Попереднє обговорення магістерської роботи здійснюється на засіданні профільної
кафедри або спільних засідань кафедр з урахуванням висновків наукового керівника та
рецензентів і має на меті проведення магістром аналізу пропозицій і зауважень,
доопрацювання роботи для її захисту перед Державною екзаменаційною комісією та
одержання магістром кафедрального допуску до захисту, оформленого протокольно.
Очевидно, що із впровадженням додаткового відгуку кафедри на дисертацію та автореферат
дисертації, (див. рис. 2), буде підвищувати рівень значимості та відповідальності здобувачамагістра та його наукового керівника. Слід зазначити, що така зміна приведе до
дискусійного питання, а саме, що робити з додатковим навантаженням працівників кафедри.
Додаткове навантаження засіданні профільної кафедри слід враховувати для вирішення
питання збереження науково-педагогічних працівників у вищій військовій освіті України, в
умовах динамічно змінного чисельності набору навчаючих [4]. Запропонований підхід [4]
дозволяє зберігати сформований науково-педагогічний колектив від скорочень штату.
Отже майбутня професійна діяльність магістра педагогічної, наукової повинна бути
пов’язана з виконанням функцій викладача вищого навчального закладу, наукового
працівника. Ось саме готовність до такої діяльності і повинна засвідчувати дисертаційна
робота магістрів. Очевидно, що магістр педагогічної чи наукової діяльності має вміти
сформувати систему втілення отриманих ним нових знань в навчальний процес [2, 3]. Таким
чином, для формування системи впровадження результатів магістерського дисертаційного
дослідження в навчальний процес рекомендується в основну частину дисертаційної роботи
ввести розділ „Методика формування нових знань та застосування їх у навчальному
процесі”. Також приділити увагу розгляду питання, яким чином і в якому об’ємі слід
впроваджувати результат в навчальний процес [5]. Веденням поняття магістерська
дисертація буде відповідати вимогам Болонського процесу.
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МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСУ ІСНУВАННЯ МАРШРУТУ В
МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ
СИСТЕМИ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО ВИВОДУ
Постійна зміна форм та способів ведення бойових дій вимагає удосконалення систем
зв’язку, засобами яких забезпечується передача команд бойового управління та зв’язок
взаємодії між підрозділами під час виконання поставлених завдань. Враховуючи високу
маневреність сучасних бойових дій, особливо в тактичній ланці управління, провідними у
військовому відношенні країнами світу приймаються на озброєння системи безпроводового
зв’язку, які працюють за принципом Ad-Hoc.
Одним з прикладів таких мереж є мобільні Ad-Hoc мережі (Mobile Ad-Hoc Networks,
MANET), або мобільні радіомережі (МР), основною особливістю яких є відсутність базових
станцій та фіксованих маршрутів передачі інформації. Кожен вузол МР виконує функції як
кінцевого терміналу, так і маршрутизатора. У випадку, коли вузол-відправник а не „бачить”
у зоні своєї радіовидимості вузол-адресат b – повідомлення будуть надіслані шляхом
ретрансляції через проміжні вузли. Тобто, однією з основних проблем, які необхідно
вирішити при розробці МР є проблема маршрутизації потоків даних.
В стаціонарних мережах зв’язку в процесі маршрутизації можна виділити дві основні
фази: фаза пошуку нового маршруту та фаза „навчання” маршрутам, в ході якої
заповнюються маршрутні таблиці вузлів. Однак, враховуючи динамічну структуру МР,
маршрутизація в мережах класу MANET вимагає наявності додаткових методів для
підтримання маршруту в актуальному стані в ході сеансу передачі даних.
Більшість протоколів маршрутизації, які запропоновані на сьогоднішній день для
використання в МР (DSR, DSDV, TORA та ін.), передбачають, що вузол а
використовуватиме поточний маршрут передачі до того часу, поки не буде втрачено зв'язок з
вузлом b і вже після цього розпочинає пошук нового маршруту. При цьому відбувається
втрата значної кількості пакетів, що, в результаті, приводить до значного зменшення
пропускної спроможності МР. Для усунення зазначеного недоліку запропоновано низку
методів, які намагаються передбачити момент розриву каналу зв’язку і, завдяки цьому,
розпочати пошук нових маршрутів ще до втрати зв’язку між відправником та адресатом.
Деякі з цих методів використовують GPS-інформацію про місце розташування вузлів. Однак
GPS-приймач значно ускладнює структуру мобільного пристрою і, крім того, GPS-сигнал
надто слабкий, щоб приймати його всередині приміщень, або в щільно забудованих
населених пунктах. Інші методи використовують імовірнісні моделі, які обчислюють
відповідність стану каналу зв’язку вимогам до передачі за параметром, у якості якого
використовується потужність сигналу на прийомі. Однак, у випадку тимчасового зменшення
потужності сигналу, яке не призвело б до розриву радіоканалу, ці методи можуть прийняти
хибне рішення про необхідність зміни маршруту передачі. Враховуючи зазначене,
пропонується новий метод підтримання маршруту передачі даних в МР, суть якого полягає у
прийнятті рішення щодо пошуку нових маршрутів на основі прогнозованого часу існування
діючого маршруту, який обчислюється за параметром залишкової ємності вузлових батарей.
Нехай між вузлами a та b існує маршрут m (побудований за деяким протоколом
маршрутизації, наприклад DSR), у якому загальна кількість вузлів рівна k. Кожен і-й вузол на
маршруті живиться від акумуляторної батареї, яка характеризується залишковою ємністю
батареї Eзі (t ) і визначає час „життя” і-го вузла Ti (t ) – тобто час, протягом якого цей вузол
зможе передавати інформацію або приймати участь у її ретрансляції на маршруті m.
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Тоді, час існування діючого маршруту Tm (t ) буде визначатися мінімальним часом
„життя” і-го вузла Ti (t )
Tm (t ) = min( T1 (t ), T2 (t ), ..., Ti (t )), i = 1, k .

Час „життя” і-го вузла Ti (t ) визначається виразом
Eз (t )
Ti (t ) = J і
, j = 1, J ,
å R j (t )

(1)

(2)

j =1

де Eзі (t ) – залишкова ємність батареї і-го вузла після відправки або ретрансляції деякого j-го
пакету; R j (t ) – коефіцієнт витрати енергії і-им вузлом при передачі j-го пакету, який
обчислюється з виразу
R j (t ) =

Eз j -1 (t ) - Eз j (t )
t j - t j -1

,

де Eз j -1 (t ) та Eз j (t ) – залишкові ємності батареї і-го вузла перед відправкою відповідно j-1 та
j-го пакетів; t j -1 та t j – відповідно часи прибуття j-1 та j-го пакетів на і-й вузол.
Запропонований метод підтримання маршруту передачі передбачає три основні етапи
функціонування. На першому етапі відбувається збір інформації про час існування діючого
маршруту Tm (t ) . При цьому всіма вузлами (крім адресата b) здійснюється обчислення їх часу
„життя” за виразом (2). Інформацію про Ti (t ) кожен і-й вузол записує у заголовок
інформаційного пакету. У випадку, якщо в і-му вузлі час „життя” виявиться меншим за час,
який записаний у заголовку – вузол міняє існуюче значення часу „життя” на те, яке було
обчислене ним. На прийомі вузол-адресат підсумовує інформацію про Ti (t ) , визначаючи час
існування всього маршруту відповідно до виразу (1), і записує значення Tm (t ) в таблицю у
вигляді послідовності часів існування маршруту Tm j -2 (t ) , Tm j-1 (t ) , Tm j (t ) , отриманих з j–2, j–1
та j повідомлень. На другому етапі на основі значень Tm j -2 (t ) , Tm j-1 (t ) , Tm j (t ) вузол b
прогнозує час існування діючого маршруту Tm j +1 (t ) . Для цього, з урахуванням апріорної
невизначеності обстановки та умов функціонування МР, в методі запропоновано
використовувати систему нейро-нечіткого виводу, яка, з одного боку, дозволяє розробляти
та подавати моделі систем у формі правил нечітких продукцій, що володіють наочністю та
простотою змістовної інтерпретації, а з іншого боку, для побудови правил нечітких
продукцій використовуються методи нейронних мереж, що є більш зручним та менш
складним процесом для системних аналітиків. На третьому етапі вузлом відправником
виробляється рішення щодо використання існуючого маршруту або необхідності пошуку
нових маршрутів передачі. Рішення про необхідність переходу на новий маршрут (чи
маршрути) приймається відправником, якщо виконується наступна умова
Tm (0) - Tm j+1 (t ) ³ d
де Tm (0) – час існування маршруту на початку його виявлення; Tm j +1 (t ) – прогнозований час
існування маршруту; d – допустимий поріг скорочення часу існування маршруту, який може
змінюватися в залежності від об’єму та типу інформації, що передається.
Новизна методу полягає у застосуванні системи нейро-нечіткого виводу для
прогнозування часу існування маршруту, що дозволяє скоротити об’єми службового трафіка
та збільшити пропускну спроможність МР завдяки завчасному врахуванню топологічних
змін у мережі, спричинених виходом з процесу передачі вузлів з низькою залишковою
ємністю батарей.
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Плуговий Ю.А. (ГУЗІС ГШ ЗСУ)
ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ ТА
АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
На цей час в переважній частині інформаційно-телекомунікаційні вузли (ІТВ)
військових частин використовується аналогова апаратура каналоутворення та організована
прив’язка до ПАТ „Укртелеком” з використанням мідного кабелю, строк придатності якого
вже майже закінчився.
Вартість послуг зв’язку за рік складає 21 000,00 грн. (19 600,00 грн. – вартість оренди
каналів тональної частоті (КТЧ), 1 400,00 грн. – вартість оренди приміщень).
Одним з шляхів який надасть змогу зменшити витрати коштів та разом з тим
підвищити рівень та якість надання послуг зв’язку з використанням технології VPN MPLS.
Таке обладнання встановлене на ІТВ військової частини при середньої швидкості на порту 2
Мб/сек та вартістю – 1 550,00 грн. на місяць надасть змогу забезпечити:
мережу відкритої телефонії (ІР-телефонії) з використанням ЦАТС;
мережи закритої ІР-телефонії та передачі даних у захищеному режимі з використанням
апаратури ІР-шифрування;
мережу АСУ повсякденної діяльності „Дніпро”;
доступ до мережі Интернет;
зв’язки з використанням каналів тональної частоти.
Впровадження технології VPN MPLS у військовій частині (18 600,00 грн. на рік)
надасть змогу зменшити витрати на послуги зв’язку у розмірі 2 400,00 грн. та збільшити
пропускну спроможність і можливості ІТВ.
Топологія побудови сучасної телекомунікаційної мережі з використанням технології
VPN MPLS являє собою один закритий інформаційний простір з можливістю
багатопротокольної системи передачі даних.
Алгоритм підключення до інформаційного простору ЗС України буде здійснюватись по
принципу підключення до мережі VPN MPLS регіональних ІТВ до яких у свою чергу мають
бути підключені перефірійні ІТВ відповідно до територіального розташування.
Основні переваги використання мережі VPN MPLS:
недороге обладнання з клієнтської сторони;
простота та зрозумілість при застосуванні;
конфіденційність (оператор не знає про структуру мережі абонента та про її
адресний простір);
гнучкість (дозволяє змінювати структуру мережі не повідомляючи оператора);
мультіпротокольність (можливість підтримки різних протоколів передачі даних).
У подальшому, в ЗСУ опрацьовується питання щодо побудови стаціонарної опорної
мережі зв’язку (СОМЗ) за допомогою:
радіорелейних засобів зв’язку – 7041,2 км;
волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) – 4220,2 км;
модернізації стаціонарної автоматизованої системи радіозв’язку
Збройних
Сил України;
інтегрована система супутникового зв’язку (ІССЗ) з використанням ресурсу
національного супутнику з 2012 року.
Також підвищення якості надання послуг зв’язку можливо досягнути шляхом
використання волоконно-оптичних ліній прив’язки.
Перевагами є:
можливість поступового створення елементів власної цифрової первинної
телекомунікаційної мережі;
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збільшення швидкості доступу до телекомунікаційного ресурсу оператора з поєднанням
у одному трафіку всіх видів цифрових технологій;
відмова від оренди КТЧ Укртелекому, з зняттям апаратури П-303, П-302.
Недоліками є:
висока вартість будівництва ВОЛЗ;
залежність від оператора телекомунікації стосовно надання телекомунікаційного
ресурсу в оренду;
втрата капітальних вкладень у разі розформування, передислокації частини, зєднання;
відсутність власної транспортної телекомунікаційної мережі в системі зв’язку ЗС
України та, відповідно, неможливість створення сучасної системи управління
та моніторингу.
Переваги будівництва транспортної мережі за допомогою (радіорелейних станцій) РРС:
будівництво радіорелейних ліній зв’язку потребує значно менших витрат коштів та
часу, ніж ВОЛЗ, (прокладаються оперативно в складних географічних умовах, без погоджень
з землевпорядниками);
радіорелейні лінії зв’язку найбільш ефективні під час розгортання розгалужених
цифрових мереж у великих містах та індустріальних зонах, де прокладання ВОЛЗ має високу
собівартість або взагалі неможлива, а якість передачі інформації за допомогою сучасних РРЛ
не гірше чим по ВОЛЗ;
незначні втрати коштів у разі передислокації, розформування військових частин за
рахунок перестановки РРС на інши вежі (щогли);
утримання та ремонт РРС значно нижче у порівнянні з ВОЛЗ.
Переваги стаціонарної опорної мережі зв’язку Збройних Сил України:
відмова від використання кабельних магістралей зв’язку ЧФ РФ у АР Крим;
зниження залежності від оператора телекомунікацій, зменшення більш ніж на 30 %
витрат на послуги зв’язку;
забезпечення сучасним зв’язком понад 80 % військових частин;
забезпечення технічної основи для створення ЄАСУ ЗСУ;
можливість надання в оренду послуг зв’язку СОМЗ спецкористувачам для наповнення
спецфонду на утримання СОМЗ.
Одним з першочергових завдань розвитку системи зв’язку ЗСУ є переозброєння на
цифрові засоби польової компоненти. Наразі ми шукаємо шляхи щодо зменшення витрат з
боку держави і виконання робіт щодо модернізації засобів зв’язку силами військових частин
та ремонтних органів ЗСУ.
Недоліки стаціонарної опорної мережі зв’язку Збройних Сил України – значна вартість
побудови та утримання СОМЗ ЗСУ.
Впровадження новітніх технологій та переоснащення системи зв’язку ЗСУ на новітні
засоби зв’язку надасть можливість:
створити єдине телекомунікаційне середовище для передавання всіх видів повідомлень
на основі застосування цифрових систем та мереж доступу;
організацувати взаємодію інших телекомунікаційних систем складових частин воєнної
організації держави із створюваною загальною цифровою мережею зв’язку стаціонарного і
мобільного компонентів системи зв’язку і автоматизації управління військами Збройних
Сил України;
удосконалити існуючі і створені якісно нові інформаційні мережі різного призначення з
метою задоволення зростаючих потреб систем управління військами (силами) щодо
забезпечення обміну інформацією, її обробки, зберігання, документування та вирішення
інформаційних і розрахункових задач та досягнення необхідної якості всіх видів зв’язку.
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к.т.н. Раєвський В.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ОГЛЯД СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ
ЗА ДОСВІДОМ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАНЬ
”COMBINED ENDEVOR - 2010”
Починаючи з 1991 року Україна є активним учасником багатонаціональних навчань
[1, 2], що проводяться у світі. Основними з них, в яких беруть участь представники
Збройних Сил (ЗС) України є:
“Щит миру” – комп’ютерні командно-штабні навчання бригадного рівня;
“Козацький степ” – щорічне спільне тактичне навчання аеромобільних підрозділів ЗС
України, Республіки Польща та Великобританії;
“Співдружність”
–
командно-щтабне
навчання
батальйонного
рівня
підрозділів
ЗС
України
та
Республіки Польща;
тактичні навчання Чорноморської групи військового
співробітництва БЛЕКСІФОР.
Стосовно військ зв’язку ЗС України – щорічні навчання
підрозділів зв’язку ”Combined Endeavor” (укр. “Спільні
зусилля”) що проводяться у Німеччині і входять до більш
загальної програми “Партнерство заради миру”. Завданням, що
вирішуються підрозділом зв’язку ЗС України під час навчань, є
Рис. 1. Емблема навчань
відпрацювання питань досягнення взаємосумісності засобів
”Combined Endeavor”
зв’язку та АСУВ під час проведення операції з підтримки миру
та розвитку власних сучасних систем зв’язку та АСУВ.
Вказані навчання у поточному році проводились на військовій базі США, що у
м. Графенвер (Баварія) [3], в навчаннях брали участь 42 країни. З республік колишнього
Радянського Союзу – Україна, Молдова, Литва, Латвія, Естонія, Арменія, Казахстан та
Азербайджан. Проводилось тестування засобів зв’язку різних родів зв’язку, зокрема для
проведення тестів на проводовому обладнанні (FTP, VoIP та ін.) було розгорнуто відповідну
мережу проводового зв’язку.
Але на думку автора найбільш цікавими були заходи корпорації Harris, яка є одним з
світових лідерів по виробництву сучасних та перспективних радіозасобів військового
призначення. Представники корпорації з використанням відкритих джерел інформації [3–6]
провели семінар присвячений вивченню нових можливостей засобів корпорації третього
покоління – Falcon III, а саме: програмуванню окремих радіостанцій, побудови радіомереж з
підтримкою IP-протоколів, GPS навігації та тактичних інформаційних систем. Було зроблено
яскравий
огляд
програмного
забезпечення,
що
використовується
для
програмування радіозасобів:
Було зазначено, що сучасні радіозасоби мають змогу інтегруватись в загальну цифрову
телекомунікаційну мережу і, відповідно, існує можливість забезпечити передачу інформації з
віддаленої радіостанції до інших мереж (телефонних або локальних цифрових) (рис. 2).
Для програмування та всебічного забезпечення роботи вказаних радіозасобів
використовується наступне основне програмне забезпечення:
RPA (Radio Programing Applications) – для програмування кінцевих радіостанцій та
радіошлюзів другого покоління Falcon II;
СPA (Communications Planning Applications) – для програмування кінцевих радіостанцій
та радіошлюзів третього покоління Falcon III, принциповою відмінністю від попередньої
програми є автоматизоване програмування мережі з використанням графічного інтерфейсу.
Коли розташувавши необхідні радіозасоби в інформаційному вікні існує можливість
автоматичного визначення їх основних характеристик (робочої частоти, IP-адреса
радіошлюзу, опис робочої групи, IP-адреса зовнішніх телекомунікаційних мереж);
42

RF-6760 (Wireless Message Terminal) – програма забезпечення передачі даних або
поштових повідомлень (Data Applications), працює спільно з Win-додатком Outlook Express;
RF-6705 – (Harris Tactical Chat) програма забезпечення передачі коротких текстових
повідомлень (військовий чат).
Вищезазначені програми є базовими і забезпечують основні режими роботи, разом з
тим, існує ряд додаткових програм, що удосконалюють та розширюють можливості
телекомунікаційних радіомереж відповідно до ідеології С4 (Command, control, communications
and computers):

Рис. 2. Побудова системи радіозв’язку тактичного рівня засобами корпорації Harris

SPR Utility Software – призначена для визначення географічних координат
радіостанцій та визначення напрямку та дальності до радіостанцій своєї радіомережі (рис. 5);
Falcon Command – найбільш цікава з точки зору інтегрованості усіх вищезазначених
програмних продуктів і дозволяє завантажувати карти (наприклад з загальновідомої Googly
Esart), наносити тактичну обстановку (підрозділи, окремі елементи бойового порядку та ін.),
відслідковувати переміщення складових радіомережі, визначати географічні кординати,
передавати короткі текстові та поштові повідомлення (рис. 3).
Крім технічних питань тестування радіозасобів слід звернути увагу на питання
організації радіозв’язку. На сучасному етапі розвитку військ зв’язку ЗС України основним
вказаним документом є таблиця оперативно-технічних даних (для вузла зв’язку) з вказанням
аналогової технічної траси проходження каналу. При забезпеченні цифрового зв’язку
доцільно застосовувати досвід передових країн з вказанням відповідних протоколів,
належності та засобів зв’язку (рис. 4).
Таким чином можна зробити такі висновки:
1. Сучасні радіомережі мають змогу інтегруватись в загальні телекомунікаційні мережі
як загального (цивільного) так і спеціального (відомчого) призначення.
2. Вказані мережі застосовуються для передачі усіх видів інформації – мовної, передачі
даних, відео та визначення місцезнаходження.
3. З використанням розгорнутих радіомереж можлива реалізація інформаційнодовідкових систем, що прискорюють прийняття рішення органами військового управління.
4. Існує нагальна потреба удосконалення нормативної бази по організації зв’язку з
врахуванням цифрових технологій.
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Рис. 3. Вікно програми Falcon Command (можна зазначити зміну на географічній карті положення
командних пунктів двох взводів)

Protocol:CFTP ALB RF-6760 [SCR Software AL 01] STANAG 5066 ALB HARRIS RF-5800HMP Internal Modem [RF-5800H-Mp Al] STANAG 4285 ALB HARRIS RF-5800 H-MP [RF-5800002] HF Radio Link BIH HARRIS RF-5800H-MP [testnet] STANAG 4285 BIH HARRIS RF5800H Internal Modem [testnet] STANAG 5066 BIH HARRIS RF-6750 WMT [testnet WMT]
Рис. 4. Приклад графічного та текстуального оформлення документів з організації зв’язку
в провідних країнах світу
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д.т.н. Романюк В.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ЕВОЛЮЦІЯ ТАКТИЧНИХ РАДІОМЕРЕЖ
Головною тенденцією розвитку майбутніх систем зв’язку є мобільність. В проекті IST
WSI, а також в „Книзі нових концепцій” Міжнародного форуму по дослідженню
безпровідних технологій (WWRF) представлена нова концепція мобільного зв’язку, який, з
точки зору користувача, можна представити у вигляді декількох сферичних рівнів [1].
На першому рівні користувач через системи безпровідної передачі на невеликі відстані
об’єднує в персональну мережу (PAN) усі пристрої, які він носить із собою (мобільний
телефон, фотоапарат, годинник і т.д) на другому рівні він з’єднується з пристроями в його
найближчому оточені (з телевізором, персональним комп’ютером, холодильником та
іншими) – локальна радіомережа (WLAN). Третій рівень забезпечує безпосередній зв’язок з
найближчими партнерами – іншими ближніми користувачами, своїми транспортними
засобами, системою охорони тощо. Користувачі можуть взаємодіяти між собою і/або
обмінюватися даними з об’єктами цього рівня. На четвертому рівні для організації
глобального покриття використовуються різні системи мобільного зв’язку і безпроводового
доступу, мережі кабельного фіксованого зв’язку, супутникові системи, системи на висотних
платформах. Головна послуга цих мереж, це здійснення доступу до сучасних, глобальних
мереж, зокрема до мережі Інтернет, та надання відповідного рівня підтримки для
різних терміналів.
Одним з варіантів реалізації систем четвертого рівня може бути інтегрована мережа
мобільного, безпроводового і фіксованого зв’язку [1]. При подальшому розвитку
взаємозв’язків (п’ятий рівень) повідомлення, що передаються радіоінтерфейсом, будуть
віднесені до додатків. Всі вищезазначені рівні на шостому рівні будуть оточені
„кіберпростором”, де користувач зможе контактувати з усіма своїми кореспондентами,
базами знань, засобами телеметрії та управління і т.д., тобто зі своїм колом спілкування,
послугами і транзакціями.
Така концепція побудови телекомунікаційних мереж, коли в центрі знаходиться
користувач, є рушійною силою для створення безлічі послуг та програм, організованих через
різні системи доступу і подальшого розвитку телекомунікацій. Зазначений підхід дасть
людям можливість спілкування з будь-ким „в будь-якому місці, в будь-який час”. Нові
системи будуть задовольняти потреби користувачів в різних додатках.
У розглянутій концепції величезна роль належить радіомережам із самоорганізацією
(РМС). РМС припускають можливість організації безпроводової мережі без участі людини
або з її мінімальною участю. Дана архітектура мережі отримала назву ad-hoc (по-латині), що
в даному випадку означає „випадкова, спонтанна” або „спеціально створена для певних
цілей” [1 – 3]. Основою для створення таких мереж є високий рівень „інтелектуальності”
сучасних радіотерміналів, що містять крім приймально-передавальних блоків досить
продуктивні обчислювальні засоби – процесор, пам’ять великої ємності, що дозволяє
реалізовувати складні алгоритми.
Мережі ad-hoc складаються з безпровідних вузлів. Під вузлом мережі розуміється
безпроводовий комунікатор (переносний комп’ютер, персональний секретар, транспортний
засіб, сенсорний пристрій, робот і т.д.), який укомплектований радіомодемом. Вузли зв’язані
один з одним в межах взаємної радіовидимості, яка визначається параметрами радіопередавальних пристроїв, рельєфом місцевості і умовами поширення радіохвиль. Відмінною
особливістю кожного вузла є його здатність виконувати функції як кінцевого пристрою,
тобто джерела і приймача інформації, так і маршрутизатора інформаційних і службових
пакетів інших абонентів радіомережі.
Вузли мережі можуть бути як стаціонарними, так і мобільними, однорідними або
неоднорідними (відрізняються потужністю передавача, ємністю своїх батарей,
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продуктивністю процесорів і т.д.), а також можуть розміщуватися на місцевості або в
просторі і випадковим, і детермінованим чином. При цьому процес передачі інформації в
даних мережах здійснюється без будь-якого центру управління. Це означає, що кожен вузол
повинен самостійно виконувати певний набір функцій управління передачею інформації в
мережі. Відсутність постійної інфраструктури та децентралізованого управління є
характерними рисами РМС.
Сферами застосування мереж ad-hoc і MANET є, в першу чергу, мережі зв’язку
військового призначення тактичного рівня, а також мережі, що розгортаються в умовах
надзвичайних ситуацій чи природних катаклізмів.
Цивільними сферами застосування є: домашні мережі та мережі підприємств, сенсорні
(телеметричні) мережі різного призначення, мережі контролю та диспетчеризації
транспортних засобів, мережі, які створюються у віддалених районах, де відсутня
стаціонарна інфраструктура або її побудова недоцільна. Можливі сфери застосування РМС
описані в табл. 1.
Таблиця 1
Можливі сфери застосування радіомереж із самоорганізацією
Сфера

Призначення

Тактичні мережі

Мережі військового призначення, в основному тактичного рівня

Сенсорні мережі

Домашнього, промислового і військового застосування, призначені для моніторингу
оточуючого середовища: пересування тварин; хімічний, біологічний аналіз рослин для
сільського господарства; динаміка погодних умов; переміщення противника та інше.

Аварійні мережі

Пошукові і рятувальні операції. Заміна фіксованих мереж у випадку стихійного лиха
(землетрус, ураган і т.д.)

Комерційні мережі

Електрона комерція, наприклад електронний платіж в будь-якому місці (напр., таксі)
Бізнес: динамічний доступ користувача до бази, мобільний офіс.
Сервіс при переміщені на транспортному засобі: зведення новин, відомості про стан
дороги та інше.

Домашні мережі і
мережі підприємств

Безпроводові домашні мережі для різних додатків.
Персональні мережі.

Мережі навчання
Розважальні мережі
Позиційний сервіс

Віртуальні класи, приміщення для проведення конференцій, тощо.
Ігри з багатьма гравцями, домашні роботи, зовнішній доступ до Інтернету
Інформаційні послуги: автоматична переадресація виклику, координати заправної станції
та інше.

Характерними особливостями даних мереж (на відміну від мереж зі стаціонарною
інфраструктурою) є наступні ознаки:
1. Змінна кількість вузлів і площа покриття мережею. Кількість вузлів мережі може
змінюватися від десятків до десятків (сотень) тисяч вузлів. Залежно від кількості вузлів,
потужності їх передавачів і використовуваних частот, географічний простір покриття
мережею може змінюватися в широких межах.
2. Мобільність і стаціонарність вузлів. Стаціонарні ad-hoc мережі зберігають
незмінність розташування вузлів, але припускають їх довільне включення в мережу і
виключення з мережі. Мобільні РМС – MANET (Mobile Ad Hoc Networks) передбачають
можливість переміщення будь-якого вузла мережі.
3. Випадковість топології мережі, її неоднорідність і динамічність зміни. Оскільки
абоненти мереж можуть бути мобільними, то топологія мережі може постійно мінятися.
Крім того, кожен вузол може мати різні зв’язкові та обчислювальні ресурси – мати різну
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потужність передавача, мати можливість змінювати рівень потужності передавача або
діаграму направленості антени, бути укомплектованими акумуляторними батареями
різної ємності.
4. Принцип організації передачі інформації – комутація пакетів з використанням
багатострибкової маршрутизації. Цей принцип полягає в тому, що кожен вузол мережі,
будучи передавачем і приймачем „власної” інформації, крім того виступає і в якості
ретранслятора і маршрутизатора.
Під маршрутизацією розуміється направлення пакетів до певних адресатів або
ретрансляція сигналів в певних напрямках.
5. Тип управління – децентралізований. Таке управління передбачає автономність вузлів
у прийнятті рішень з організації передач за певними маршрутами. Іншими словами, в мережі
відсутня будь-яка фіксована інфраструктура для передачі службової інформації чи іншого
виду централізованого управління (на відміну від звичайних телекомунікаційних мереж з
системами управління [4, 5]). Кожен вузол визначає маршрут передачі – послідовність
вузлів-ретрансляторів на основі попереднього чи оперативного збору інформації про стан
мережі і зв’язності її абонентів у відповідності з протоколами маршрутизації, спеціально
розробленими для мереж із самоорганізацією.
6. Динаміка зміни зв’язності при русі вузлів та/або включенні/виключенні вузлів у/з
мережі. Це вимагає контролю за проходженням пакетів у мережі, зміни маршрутів пакетів
при порушеній зв’язності, а також відновлення передачі повідомлень з моменту втрати
зв’язності. Такий характер роботи мереж призводить до зміни якості обслуговування
мережею (затримка і втрата пакетів, повна втрата зв’язності). Тому в РМС повинні бути
передбачені механізми підтримки якості обслуговування за рахунок, наприклад, передачі
пакетів за багатьма маршрутами, колективної ретрансляції пакетів.
7. Багатоканальність мереж. Кожен вузол може бути обладнаний одним або
декількома прийомопередавальними пристроями, що працюють у різних частотних смугах.
Таким чином, окрім комутації пакетів в одному частотному каналі можлива
комутація каналів.
8. Масштабованість. При масштабованості мережа легко нарощується і змінює
кількість своїх вузлів. Збільшення розмірності мережі до сотень і тисяч вузлів може
потребувати введення локалізації управління, тобто поділ всієї мережі на кластери з
власними протоколами маршрутизації та міжкластерною ретрансляцією через вузли-шлюзи.
Можливо і введення ієрархії в мережі, коли на основі вузлів, які мають достатні ресурси або
гарне місце розташування (наприклад, на вершинах пагорбів), здійснюється прямий зв’язок
між кінцевими абонентами або кластерами через мінімальну кількість ретрансляції.
9. Обмеженість ресурсів вузлів мережі. Вузол мережі має обмежені ресурси (ємність
пам’яті, продуктивність процесора, потужність передавача і енергоємність батарей). Енергія
батарей витрачається як на комунікаційну (прийом, передача, обробка повідомлень тощо),
так і на обчислювальну (процесор) складові. Економія енергії батарей живлення – одне із
завдань розробників терміналів і протоколів взаємодії.
10. Обмежена безпека. Широкомовна природа радіоканалу дозволяє зловмисникові
(противнику) здійснювати прослуховування передач вузлів, аналізувати мережевий трафік і
порушувати або погіршувати роботу мережі, ставити активні і пасивні завади. Тому в мережі
повинні бути вжиті заходи, які мінімізують або виключають можливий навмисний
негативний вплив на роботу мереж. Таким заходом може бути застосування на фізичному
рівні складних радіосигналів, наприклад надширокосмугових.
На рис. 1 представлена класифікація РМС за:
1) способом побудови системи управління мережею – однорівневі (flat) та ієрархічні;
2) мобільністю вузлів мережі – стаціонарні, мобільні і гібридні;
3) способом поділу радіоресурсу – з детермінованим, випадковим або гібридним
способом поділу радіоресурсу;
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4) способом синхронізації – синхронні і асинхронні;
5) шириною смуги пропускання радіоканалу – вузькосмугові, широкосмугові і надширокосмугові (UWB);
6) складом обладнання вузлів – одноканальні і багатоканальні (один вузол містить
кілька прийомопередавачів); однорідні та неоднорідні (радіотермінали з різною потужністю і
продуктивністю процесора, об’ємом пам’яті, ємністю батареї тощо); мають або не мають
систему позиціонування (наприклад, GPS); мають антени зі спрямованою або круговою
діаграмою направленості (наприклад, MIMO);
7) площею покриття: персональні (Personal, PAN) – до10 м; локальні (Local, LAN) – до
500 м; міські (Metropolitan, MAN) – до 20–50 км; широкомасштабні (Wide, WAN) – більше
50 км;
8) призначенням: військові (поле бою), домашні, офісні, аварійні та ін. (детальніше в
табл. 1.1);
9) типом трафіка: мережі передачі даних, мови, відео, телеметричної інформації.
Радіомережі з самоорганізацією
Спосіб
управління

Мобільність

Ширина
каналу

- ієрархічні

Склад
устаткування вузлів
узлов
-одноканальні

Площа
покритя

Призначення

-персональні -поле бою
-домашні
-багатоканальні -локальні
-сенсорні
-міські
-направлені
-інші
-широкомасштабні
антени

-детерміновані
-випадкові

- стаціонарні
- мобільні
- гібридні
- однорівневі

Спосіб розділення
радіоресурсу і
синхронізації

-гібридні

-синхроні
-асинхроні

-позиціонування

-вузькосмугові
-широкосмугові
-надширокосмугові

-однорідні
-неоднорідні

Рис. 1. Класифікація радіомереж із самоорганізацією
Розвиток елементної бази і обчислювальні можливості на сьогоднішній день
визначають розмаїття РМС (рис. 2):
– мережі ad-hoc, мережі з випадковими, але стаціонарними абонентами;
– мобільні радіомережі (мережі MANET) – мережі мобільних абонентів, що реалізують
повністю децентралізоване управління (відсутність базових станцій);
– чарункові мережі (MESH) – мережі, які складаються з безпроводових стаціонарних
маршрутизаторів (створюють бездротову магістраль і зону обслуговування абонентів) і
мобільних/стаціонарних абонентів, що мають доступ (в межах зони радіозв’язності) до
одного з маршрутизаторів;
– сенсорні (телеметричні) мережі, що складаються з малогабаритних сенсорних вузлів з
інтегрованими функціями моніторингу певних параметрів навколишнього середовища,
обробки і передачі даних в радіоканалах;
– автомобільні мережі (мережі VANET) – мережі зв'язку транспортних засобів.

Радіомережі з самоорганізацією
Ad-hoc

MANET

Mesh

Sensors networks

VANET

Гібридні

Рис. 2. Типи радіомереж із самоорганізацією
Зростаючий комерційний інтерес до безпроводових мереж в 90-х роках минулого
століття привів до появи ряду стандартів і технологій фізичного та канального рівнів для
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переносних комп’ютерів: IEEE 802.11 різних версій, Bluetooth, HiperLan та ін. Однак ці
стандарти і протоколи не враховують особливостей побудови і функціонування РМС.
Свою історію РМС беруть з наукових розробок початку 70-х років минулого століття з
моменту впровадження принципу комутації пакетів в телекомунікаційні технології. Так, у 70х роках проект Гавайського університету – ALOHA – був першою демонстрацією можливої
пакетної широкомовної передачі в стаціонарній радіомережі з одним ретранслятором [6]. У
Києві наприкінці 70-х років С.Г. Буніним і А.П. Войтером була розроблена і створена перша
в Європі пакетна радіомережа „Дискрет”. Ця мережа була побудована на базі стаціонарних
ретрансляторів, навколо яких розташовувалися абонентські термінали, які взаємодіють між
собою через ці ретранслятори. Вона була призначена для пакетного обміну даними між
обчислювальними центрами наукових установ міста. Подібні мережі були впроваджені в
деяких містах СРСР. В роботі [7] детально викладена архітектура пакетної радіомережі
„Дискрет”, наведені приклади реалізації і представлені аналітичні залежності розрахунку
основних параметрів мережі.
У 1972 р. Міністерство оборони США (DARPA, US Defense Research Agency) стало
спонсором проекту створення пакетної радіомережі PRNET (Packet Radio Network) [8-10],
призначеної для забезпечення пакетної передачі даних на полі бою в тактичній ланці
управління. Дана експериментальна вузькосмугова радіомережа невеликої розмірності (до 50
мобільних вузлів) використовувала протокол множинного доступу з контролем несучої,
застосовувала багатострибкову маршрутизацію з використанням алгоритмів маршрутизації,
що застосовуються в стаціонарних мережах зв’язку, і забезпечувала передачу даних зі
швидкостями до 16 Кбіт/c.
Необхідно відзначити, що в ці роки аналогічні наукові розробки по створенню
пакетних радіомереж проводилися і в СРСР при створенні транспортного середовища
(радіомереж з комутацією повідомлень) для польового комплексу засобів автоматизованого
управління військами тактичної ланки управління „Маневр”.
У 80-х роках минулого століття в США з’явилися перші зразки тактичних пакетних
радіомереж DARPA PRNET і CNR (Combat Net Radio) [8-10], а в СРСР – тактичні системи
радіозв’язку c використанням апаратури передачі даних „Базальт”, і пізніше – „ Редут”.
Зазначені пакетні радіомережі поля бою (десятки транспортних одиниць) використовували
найпростіші методи множинного доступу (випадковий і з контролем несучої), табличноорієнтований метод маршрутизації на основі алгоритму Белмана-Форда (мережа PRNET) або
фіксовану маршрутизацію (апаратуру передачі даних „Базальт”, „Редут”). Апаратура вузлів
мережі була досить громіздкою, відрізнялася низькою надійністю і значними
енергозатратами. У даних мережах кожен вузол являв собою ретранслятор з функціями
маршрутизатора (використовувалися протоколи маршрутизації, розроблені для стаціонарних
мереж зв’язку). Швидкість передачі в даних мережах досягала десятків Кбіт/с.
Подальшим проектом в 1983–1990 рр.. був SURAN (Survivable Adaptive Radio Net-work)
[10], який передбачав автоматичне встановлення і підтримання маршрутів передачі для
мереж великої розмірності (до 10000 вузлів) і певного рівня мобільності вузлів. Радіозасоби
стали компактнішими і дешевшими, з меншим енергоспоживанням. Планувалося
використовувати ієрархічний таблично-орієнтований метод маршрутизації.
Подальший технологічний прогрес в області обчислювальної техніки і появи
переносних ЕОМ вимагали їх з’єднання з відомчими мережами і мережею Інтернет. В
інтересах розробки протоколів для мереж ad-hoc була сформована робоча група MANET
(Mobile Ad Hoc Networking) під егідою IETF (Internet Engineering Task Force) [2].
З 1994 р. DARPA ініціювало програму створення глобальної мобільної інформаційної
системи GloMo (Global Mobile Information Systems) [12]. Метою GloMo було (при
використанні технології безпровідних шлюзів WINGs – Wireless Internet Gateways),
забезпечити зв’язність мобільних користувачів через мережу Інтернет. Для військових було
створено нове покоління цифрових радіозасобів тактичного рівня NTDR (Near-Term Digital
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Radio). NTDR має відкриту архітектуру, побудоване на основі комерційних модулів і
стандартних шин, використовує Інтернет-протоколи та забезпечує взаємодію з іншими
мережами. Крім того, NTDR забезпечує автоматичне конфігурування мережі, обмін
інформацією між комп’ютерами в смузі частот 225-450 МГц зі швидкістю передачі 288
Кбіт/с, потужність передавачів змінюється від 2 мВт до 20 Вт, дальність зв’язку до 12,5 км. У
бригаді використовується до 400 радіозасобів NTDR.
З появою технології Інтернет стало можливим створення живучих мереж радіозв’язку
тактичної ланки управління – тактичний Інтернет (TI – Tactical Internet), що передбачає
незначну модифікацію комерційних протоколів [13, 14]. Так, для TI застосовувався відомий
в стаціонарних мережах протокол маршрутизації OSPF (Open Shortest Path First).
Використовуючи періодичні HELLO-повідомлення, кожен вузол міг будувати і знаходити
маршрути передачі. Час організації такої мережі був значним, але в цілому задовольняв
вимогам того часу. Однак використовувані в TI протоколи повною мірою не могли
забезпечити обслуговування великої кількості користувачів і обсягів переданої інформації, а
також виконати вимоги до мобільності користувачів, оснащених комп’ютером (в даний час в
дивізії США близько 1300 комп’ютерів, в повністю „комп’ютеризованій” дивізії – більше
5000 комп’ютерів).
Тому були визначені основні технічні вимоги до наступних поколінь тактичного
зв’язку [14]. Це:
1) інтеграція всіх видів трафіка (мова, IP дані, графіка, відео, відеоконференції);
2) надійне функціонування на значних географічних площах в умовах застосування як
звичайної, так і ядерної, біологічної та хімічної зброї;
3) повна мобільність всіх користувачів і всіх елементів мережі;
4) можливість засекреченої передачі всіх видів інформації;
5) мінімальна участь людини в питаннях планування та ведення зв’язку.
Далі, замість неоднорідних і різнотипних засобів радіозв’язку (наявних на озброєні)
передбачається створити уніфікований програмований засіб радіозв’язку FDR / MBMMR /
JTRS (Future Digital Radio / Multi-Band Multi-Mode Radio / Join Tactical Radio system), до якого
пред’являються такі основні вимоги [14, 15]: відкрита архітектура, програмованість,
модульність побудови, динамічне управління частотним ресурсом, підтримка комерційного
TCP/IP-протоколу, забезпечення самоорганізації мережі, передача засекреченої інформації з
використанням ретрансляції передавальних пакетів, інтеграція передачі мови та даних,
дальність радіозв’язку від 4 до 10 км.
В даний час йдуть дослідження зі створення інтелектуальних радіозасобів і мереж у
цілому, які можуть адаптувати свої режими і алгоритми роботи на основі рішень, що
приймаються системами управління в яких використовуються бази даних і знань.
Більшість розвинених країн світу розглядають застосування військових РМС як
перспективу розвитку систем зв'язку тактичного і оперативно-тактичного рівня. Мобільна
компонента (сукупність мереж, що мають здатність до самоорганізації, переміщення,
згортання і розгортання вузлів) покликана забезпечити інформаційний обмін в інтересах всіх
військ, які є в тактичній зоні незалежно від їх підпорядкування і завдань, які вони виконують.
Передбачається, що її архітектура неоднорідна, ієрархічна і складатиметься з наступних
основних рівнів) (рис. 3) [16, 17]:
– 0-й рівень, який можуть утворювати сенсорні мережі (мережі телеметрії);
– 1-й рівень – мобільні радіомережі низової ланки управління – бойові радіомережі;
– 2-й рівень – мережі мобільних базових станцій (МБС), що утворюють опорну мережу;
– 3-й рівень – повітряна (космічна) мережа, яка може бути реалізована на безпілотних
літальних апаратах (супутниках).
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3-й рівень

2-й рівень
1-й рівень
0-й рівень

Рис. 3. Перспективна архітектура мобільної компоненти
Створення (введення) кожного рівня мобільної компоненти передбачає поліпшення
показників якості функціонування всієї системи радіозв’язку. Кожен рівень мобільних
компонент використовує свій піддіапазон частот. Основні характеристики мобільних
компонент наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Основні характеристики мобільних компонент
Основні
характеристики

Боєві
радіомережі –
1-й рівень

Мережа МБС –
2-й уровень

Розмірність
Принцип організації і
побудови

Сотні-тисячі

Мобільність
Тип і спосіб
управління

Висока
Розподілений,
технологічний

Низька
Зоновий, організаційнотехнологічний

Спосіб розподілу
радіоресурсу
Потужність передавача
термінала; дальність звязку
і швидкість передачі
(залежать від частоти,
потужності передавача,
типу антени і т.д.)

Випадковий

Детермінований, гібридний

Солдат – одиниці
Вт, до 1 км;
транспортний засіб
– десятки Вт,
декілька км; 0,01–1
Мбіт/c

Десятки Вт; до 10– 20 км;
між МБС > 20 Мбіт/c
(радіоканал), між МБС > 100
Мбіт/c (оптичний канал); між
МБС-МА – 0,01–1 Мбіт/c; між
МБС-БЛА > 20 Мбіт/c

Сенсорні мережі – 0-й
рівень

Десятки
Сотні-тисячі
Самоорганізація мережі, комутація пакетів,
кожен вузол – маршрутизатор інформаційних повідомлень

Мережа
на літальних
апаратах –
3-й рівень
Десятки

Низька
Розподілений
(ієрархічний),
технологічний
Випадковий

Дуже висока
Зоновий,
організаційнотехнологічний
Детермінований

Визначається типом
сенсорів; (для наземних
– мВт, сотні метрів, >
0,01 Мбіт/c)

Десятки Вт;
десятки км;
> 20 Мбіт/c

Однак, незважаючи на тривалий час розробки РМС, і сьогодні залишаються
невирішеними значна кількість проблемних питань, що перешкоджають широкому
розповсюдженню таких мереж як у військовій сфері, так і у загальній структурі глобальних
телекомунікацій. Серед них можна виділити такі проблеми.
1. Організація надійного транспорту даних при змінній структурі і топології мережі.
2. Підвищення швидкості передачі інформації, яка зазвичай обмежена виділеним
частотним ресурсом та методами доступу абонентів до колективно використовуваного
радіоресурсу.
3. Створення ефективних методів (алгоритмів) управління на різних рівнях еталонної
моделі взаємодії відкритих систем з урахуванням особливостей конкретної РМС. Поява
нових технологій радіозв’язку (MIMO, систем визначення місцеположення, широкосмугові і
надширокосмугові сигнали тощо), а також різні прикладні програми, вимагають створення
нових методів управління даними мережами, в тому числі з використанням методів
штучного інтелекту.
4. Проблема ефективного використання ресурсів вузлів (більшість вузлів мережі
можуть бути портативними і відповідно обмежені у своїх ресурсах: зі продуктивністю
процесорів, ємністю пам’яті та енергоємністю батарей та ін.)
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5. Гарантування заданої якості обслуговування для різних типів трафіка, пов’язаного із
забезпеченням необхідних затримки і швидкостей передачі, кількості втрачених пакетів,
величини часу відновлення зв’язності після її втрати.
6. Проблема масштабованості та адресації в мережах при організації РМС великої
розмірності.
7. Взаємодія з мережами загального користування та мережею Інтернет.
8. Забезпечення безпеки в умовах децентралізованого управління та широкомовної
природи радіоканалу.
У наукових роботах дослідників інституту приділяється увага вирішенню значної
частини зазначених проблем. Таким чином, система зв’язку тактичної ланки управління
розвивається в напрямку застосування відкритої архітектури, впровадження новітніх
телекомунікаційних технологій при розробці РМС. Впровадження даних мереж дозволить
створити транспортне середовище для єдиного інформаційного простору поля бою і
забезпечити ефективну реалізацію бойових можливостей військ.
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к.т.н. Ананьїн О.В. (НДІ ДПСУ)
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА МЕРЕЖА
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Виходячи із особливостей оперативно-службової діяльності Державної прикордонної
служби України як правоохоронного органу спеціального призначення, якісне та своєчасне
виконання завдань із забезпечення охорони державного кордону, охорони суверенних прав
України в її виключній (морській) економічній зоні у теперішній час залежить від
ефективного використання сучасних інформаційних технологій та подальшого розвитку
власної телекомунікаційної мережі.
У сучасних умовах, створення та розвиток телекомунікаційної мережі та інформаційнотелекомунікаційних систем Державної прикордонної служби України відбувається поетапно
відповідно до вимог Програми розвитку телекомунікаційної мережі і інформатизації
Державної прикордонної служби України на період до 2015 року [1]. На першому етапі
розгорнуто Головний центр комутації цифрових потоків у Адміністрації Державної
прикордонної служби України та центри комутації цифрових потоків у п’яти регіональних
управліннях. Регіональні управління та органи охорони державного кордону з’єднувалися з
Головним центром комутації цифрових потоків по існуючих кабельних лініях прив’язки за
допомогою модемів, при цьому було застосовано технічне рішення, яке дало змогу
використати апаратуру старого парку. Таким чином було сформовано первинну цифрову
телекомунікаційну мережу. На другому етапі розпочато будівництво оптико-волоконних
ліній прив’язки від телекомунікаційного оператора до всіх регіональних управлінь Державної
прикордонної служби України, прикордонних загонів та частин забезпечення з подальшою
організацією по них цифрових потоків пропускної спроможності від 10 Мбіт/с до 1 Гбіт/с [2].
При цьому вже існуючі центри комутації цифрових потоків були з’єднанні з
телекомунікаційними вузлами оператора цифровим потоком пропускною спроможністю 10
Мбіт/с. Таким чином в основі телекомунікаційної мережі Державної прикордонної служби
України полягають цифрові потоки, що з’єднують Адміністрацію Державної прикордонної
служби України з підрозділами охорони державного кордону. Цими цифровими потоками
забезпечується обмін даними за допомогою ІР-протоколу та здійснюються функції
дистанційного управління самою мережею та аналізу її стану. Сьогодні первинна цифрова
телекомунікаційна мережа Державної прикордонної служби України складається з
Головного центру комутації цифрових потоків, регіональних центрів та пунктів комутації
цифрових потоків різної пропускної спроможності, які поєднуються між собою. Первинна
цифрова телекомунікаційна мережа Державної прикордонної служби України складається з:
системи супутникового зв’язку, яка налічує центральну станцію, 347 стаціонарних станцій у
підрозділах охорони державного кордону та 22 мобільних, які знаходяться на кораблях та
катерах Морської охорони; системи магістрального короткохвильового радіозв’язку;
цифрових потоків пропускною спроможністю 128 Кбіт/с – 1Гбіт/с, що орендуються у
телекомунікаційних операторів [2]. Первинна телекомунікаційна мережа забезпечує
функціонування: системи телефонного зв’язку, що складається із цифрових АТС, які
підключенні до первинної ІР-мережі, з виходом у телефонну мережу загального
користування; мереж документального зв’язку, які являють собою дві фізично відокремленні
інформаційно-телекомунікаційні системи – відкриту електронну пошту та захищену
електронну пошту; відомчої системи відозв’язку, яка охоплює органи управління та дає
змогу спостерігати за ситуацією у підрозділах кордону, проводити службові наради,
конференції та дистанційні навчання з персоналом; польової компоненти, безпосередня
робота якої організується у КХ та УКХ радіомережах і прив’язкою пунктів управління до
стаціонарної телекомунікаційної мережі з використанням вже існуючих каналів зв’язку [3].
Нещодавно у Державній прикордонній службі України опрацьовано Концепцію та Програму
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переоснащення польових вузлів зв’язку регіональних управлінь та органів охорони
державного
кордону
сучасними
мобільними
комплексними
інформаційнотелекомунікаційними апаратними для забезпечення інформаційним обміном між органами
управління та органами охорони державного кордону у польових умовах. Мобільні
комплексні інформаційно-телекомунікаційні апаратні дозволяють організувати цифровий
канал високої пропускної спроможності за допомогою станції супутникового зв’язку по
оптико-волоконних або мідних кабельних лініях, розгорнути у пункті управління локальнообчислювальну мережу та мережу телефонного зв’язку, забезпечити обмін документальною
інформацією, організувати відеоконференції [2]. Сучасна телекомунікаційна мережа
Державної прикордонної служби України дає змогу: забезпечити збирання інформації від
підрозділів та пунктів пропуску через державний кордон безпосередньо до Центрального
сховища даних Адміністрації Державної прикордонної служби України, а також доведення
розпоряджень і команд до них; покращити працездатність мережі (за рахунок виключення
проміжних вузлів зв’язку); централізувати управління мережею та знизити її вартість.
Технічні можливості телекомунікаційної мережі дають змогу застосовувати в оперативнослужбовій діяльності Державної прикордонної служби України багаторівневу інтегровану
інформаційно-телекомунікаційну систему „Гарт”. Вона складається з центрального сховища
даних, що знаходиться в Адміністрації Державної прикордонної служби України, яке формує
інформаційні ресурси прикордонної служби та інформаційно-телекомунікаційних систем та
підсистем, які об’єднують усі органи та підрозділи охорони державного кордону. Наприклад,
сучасний програмно-технічний комплекс автоматизації прикордонного контролю „Гарт1/П”, який призначений для скорочення часу на перевірку осіб та їх паспортних документів
безпосередньо у пунктах пропуску. Інформація з пунктів пропуску щодо пропускних
операцій та осіб, які перетнули державний кордон надходить безпосередньо до
Центрального сховища даних Адміністрації Державної прикордонної служби України у
реальному часі. На найближчу перспективу відпрацьовується механізм застосування у
прикордонному контролі методів розпізнавання біометричних даних осіб, що перетинають
державний кордон. Для роботи з службовою документацією в органах охорони державного
кордону використовується програмно-технічний комплекс „Гарт-3/П”. В усіх органах та
підрозділах охорони держаного кордону розгорнуто вітчизняний комплекс УКХ радіозв’язку
„Кордон”. Цей комплекс оснащений засобами передачі даних, захисту мови та системою
визначення координат. Комплекс УКХ радіозв’язку „Кордон” входить до складу
інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонної служби. Її складові дозволяють
автоматизувати контроль за виконанням прийнятих рішень при плануванні оперативнослужбової діяльності підрозділів охорони державного кордону, здійснювати контроль за
пересуванням прикордонних нарядів. Для здійснення оперативної ідентифікації затриманих
осіб за інформацією з Центрального сховища даних Адміністрації Державної прикордонної
служби України створено автоматизоване робоче місце „Патруль”, яким обладнанні
автомобілі прикордонних патрулів. Для реєстрації інформації на затриманих осіб
використовується інформаційна підсистема „Порушник” [2]. З метою забезпечення
ефективного управління силами Морської охорони та контролю за пересуванням суден на
морі введено в експлуатацію підсистему „Надводна обстановка” інформаційнотелекомунікаційної системи Морської охорони „Гарт-12”. Для покращення інформаційного
та штурманського забезпечення прикордонної авіації створена інформаційнотелекомунікаційна система «Гарт-16». В 2010 році у Державній прикордонній службі України
почала функціонувати міжвідомча інформаційно-телекомунікаційна система „Аркан”. Її
головним завданням є здійснення контролю осіб та транспортних засобів, які перетинають
державний
кордон України.
З метою поєднання всіх складових інформаційно-телекомунікаційної системи „Гарт”
створено інтернет-мережу Державної прикордонної служби України, яка посадовим особам
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дає можливість доступу до інформаційних ресурсів з використанням інформаційнодовідкових програмних додатків. За допомогою цієї інтернет-мережі організовано єдину
систему оповіщення. З метою оповіщення посадових осіб про події на державному кордоні
створена підсистема „Реєстрація подій”. Ця система під унікальним реєстраційним номером
зберігає відомості про подію для їх подальшого аналізу в інтересах оперативно-службової
діяльність. На теперішній час усього створено та поетапно запроваджується у дію більше 20
інформаційно-телекомунікаційних систем та підсистем „Гарт” за різними напрямами
оперативно-службової діяльності органів та підрозділів Державної прикордонної служби
України [2]. За сукупністю компонентів, за технічним задумом та єдиними технічними
рішеннями зазначені інформаційно-телекомунікаційні системи та підсистеми утворюють
єдиний інформаційний простір Державної прикордонної служби України. Однак розвиток та
модернізація телекомунікаційної мережі Державної прикордонної служби України та її
інформаційно-телекомунікаційних систем та підсистем триває. Наприклад, протягом 2010
року організовано 134 цифрових потоків різної пропускної спроможності, розгорнуто
додаткові центри комутації цифрових потоків, проведено дослідну експлуатацію обладнання,
яке планується використати для модернізації Центральної станції супутникового зв’язку,
прийнято до експлуатації автоматизоване робоче місце «Інспектор-С» з функцією
біометричного контролю, запроваджено систему отримання інформації про пересування
суден, розроблено та розпочато запровадження спеціального програмного забезпечення для
підсистеми з функціями обробки інформації про громадян України, які перетинають
державний кордон, та їх паспортні документи з використанням електронних носіїв
інформації [4]. Перспективним у найближчий час є запровадження системи оптикоелектронного спостереження, яка дозволить суттєво підвищити ефективність охорони
державного кордону. Планується запровадження геоінформаційної системи, яка має
об’єднувати різноманітну службову інформацію з її географічною прив’язкою [5].
Роблячи висновки, необхідно зазначити, що телекомунікаційна мережа Державної
прикордонної служби України з її інформаційно-телекомунікаційними системами та
підсистемами зараз дозволяє ефективно вирішувати завдання, що поставленні державою
перед прикордонним відомством.
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ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Однією з центральних проблем при проектуванні і експлуатації інформаційнотелекомунікаційних систем (ІТС) є проблема забезпечення надійності апаратнопрограмного комплексу.
Програмне забезпечення (ПЗ) є найбільш розвиненим за структурою і функціональним
зв’язкам складовою частиною апаратно-програмного комплексу ІТС. Дефекти програмного
забезпечення можуть проявлятися випадковим чином у випадкові моменти часу і мати
наслідки, аналогічні наслідкам, викликаним відмовою техніки, а саме: втрату окремих
функцій або затримку їх виконання, спотворення інформації або управляючих дій. Більше
того, при складній взаємодії технічних і програмних засобів часто важко ідентифікувати
першоджерело порушення правильного функціонування апаратно-програмного комплексу.
Тому важливо не лише забезпечити високу надійність програмного забезпечення, але і
врахувати її при оцінці надійності системи в цілому [1].
Необхідно також відмітити, що при оцінці надійності апаратно-програмного комплексу
виходять з того, що надійність (математичного, програмного та інформаційного
забезпечення) не є самостійною властивістю, оскільки може проявитися тільки в процесі
його функціонування у складі апаратно-програмного комплексу. Тому правильним є підхід,
при якому надійність оцінюється за мірою впливу на комплексні показники надійності
системи, що має у своєму складі технічне, математичне, програмне та інформаційне
забезпечення. Це важливо ще і тому, що відмови технічного і програмного комплексів є,
взагалі кажучи, взаємозалежними подіями. Взаємозалежність може виникати з багатьох
причин, у тому числі із-за впливу режимів застосування, впливу відмов один на одного [2].
Слід зазначити, що у дослідженні надійності програмного забезпечення є і свої
особливості [1]. Характер помилок програмних і апаратних засобів різний. Для апаратури
характерні помилки виготовлення. Вони поширюються не на всю партію виробів, а на
окремі екземпляри. ПЗ логічно складніше апаратури. Процес його створення в основному
полягає в проектуванні, тому тут допускаються помилки проектування. Якщо вони мають
місце, то ці помилки є у кожному примірнику програми. Отже, для оцінки надійності
програмних продуктів неможливо застосувати методи, що використовуються для
визначення надійності апаратних засобів. Для забезпечення надійності програм
запропоновано безліч підходів, включаючи організаційні методи розробки, різні технології і
технологічні програмні засоби, що вимагає, очевидно, залучення значних ресурсів. Однак
відсутність загальновизнаних критеріїв надійності не дозволяє відповісти на питання,
наскільки надійніше стає програмне забезпечення при дотриманні запропонованих процедур
і технологій та в якій мірі виправдані витрати. Таким чином, пріоритет завдання оцінки
надійності повинен бути вище пріоритету завдання її забезпечення, чого насправді не
спостерігається.
До теперішнього часу розроблені різні моделі надійності програмного забезпечення, що
представляють собою математичні моделі, побудовані для оцінки залежності надійності
програмного забезпечення від деяких певних параметрів (моделі Шумана, Ла Падула,
Джелінского-Моранді, Шику-Волвертона, Мусса, Міллса, Липова, Коркорена, Нельсона,
модель перехідних ймовірностей, проста інтуїтивна модель, тощо [3–5]). Однак жодна із
запропонованих моделей не використовується на практиці з тієї причини, що їх застосування
незручно або недоцільно. Відзначимо основні недоліки існуючих моделей:
1. Моделі оперують з функціями, залежними від часу появи помилок. А кількість
помилок, які виявляються при тестуванні та експлуатації, залежить від часу лише
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опосередковано, оскільки нині лише в деяких випадках впливає на різноманітність умов
(кількість різних умов, що виявляють помилки) для модуля, що тестується.
2. При побудові моделей не розглядаються питання, пов’язані з характеристиками
тестів, наприклад: повнотою тесту, розподілом появи вхідних наборів.
3. Значення отриманих оцінок у багатьох моделях залежить не тільки від властивостей
ПЗ, але і від прийнятого плану та методики випробування, що спотворює отримані оцінки.
Наприклад, в моделі Нельсона не визначено поняття експерименту, а різні його трактування
приведуть до абсолютно різних результатів.
4. Деякі моделі, наприклад модель Джелінского-Моранді, дають досить грубу,
непридатну для використання оцінку надійності.
5. У ряді моделей позначається великий вплив суб’єктивного фактора. Наприклад,
модель Міллса вимагає попередньо задати передбачуваний рівень помилок у програмі, що
ґрунтується виключно на інтуїції та досвіді людини, яка проводить оцінку.
6. У деяких моделях (наприклад, в моделі Коркорена) потрібно апріорна інформації або
дані попереднього періоду функціонування однотипних програмних засобів.
Всі згадані моделі засновані на результатах тестування (випробування) ПЗ. Крім цього
дані моделі встановлювали аналітичну залежність інтенсивності відмов ПЗ від його основних
характеристик, і в першу чергу від обсягу програми і кількості помилок у ній. Основні
параметри цих моделей оцінювалися емпірично, і не забезпечували достатньої адекватності.
Можливо, це пов’язано з тим, що моделі не враховують структуру ПЗ, тобто
використовують підхід до програмного забезпечення як до єдиного цілого.
Модель надійності, запропонована в роботі [5], заснована на проблемному підході до
ПЗ і призначена для прогнозування надійності і оптимізації часу відновлення складного ПЗ.
ПЗ розглядається тут як деяка система, що складається з окремих, зв’язаних між собою
елементів – програмних модулів. Програмний модуль володіє внутрішньою єдністю і є
складовою частиною ПЗ, при цьому вводяться дві характеристики кожного програмного
модуля: інтенсивність його відмов і частотна характеристика – ймовірність того, що у
випадковий момент часу працюватиме саме цей тип модуля. У даний час найбільш
оптимальним до розробки запропонованого ПЗ є об’єктно-орієнтований підхід (ООП) [2, 5].
Таке ПЗ також можна розглядати як сукупність модулів, які мають свою ієрархію. Граф, що
описує ПЗ з точки зору ООП, являє собою дерево, що складається з батьківських і дочірніх
класів. Розглядаючи в якості програмних модулів класи, можна адаптувати вище згадану
модель для оцінки надійності програмного забезпечення, розробленого на основі технології
ООП.
При цьому необхідно враховувати ієрархічний спосіб побудови класів при ООП, що
вимагає при оцінці надійності дочірніх класів враховувати надійність батьківських класів.
Таким чином слід зазначити, що запропонований об’єктно-орієнтований підхід при
розробці ПЗ дозволяє в повному обсязі оцінити надійність програмного забезпечення ІТС.
ЛІТЕРАТУРА
1. Черкесов Г. Н. Надежность аппаратно-программных комплексов / Г.Н. Черкесов.
– СПб.: Питер, 2005. – 479 с.
2. Василенко Н.В. Модели оценки надежности программного обеспечения /
Н.В. Василенко, В.А. Макаров // Вестник Новгородского государственного университета.
– 2004. – С. 126 – 132.
3. Moranda P.B. Final Report of Software Reliability Study. – McDonnel Douglas Astronautic
Company. MDC Report № 63921. Dec., 1972.
4. Майерс Г. Надежность программного обеспечения / Г. Майерс. – М.: Мир, 1980.
– 360 с.
5. Кабак И.С. Оценка надежности программного обеспечения по его математической
модели / Кабак И.С., Рапопорт Г.Н. // Проблемы создание гибких автоматизированных
производств М, „Наука”, 1987. – С. 236 – 245.
57

Бартош А.О. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Соколов В.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ПРИНЦИП ВЗАЄМОДІЇ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
АКТИВНИХ ДИНАМІЧНИХ З’ЄДНАНЬ
Об’єктно-орієнтоване програмування (далі ООП) декларує принцип взаємодії об’єктів
шляхом виклику методів одного об’єкта іншим, однак об’єкт функціонує тільки в межах
своєї оболонки (локального середовища) і не може безпосередньо взаємодіяти з іншими
об’єктами. На практиці проблема вирішується або оголошенням глобальних об’єктів і
доступом до них по імені, що грубо порушує принцип незалежності модуля від зовнішнього
середовища, або взаємодія об’єктів зорганізується через посередника, наприклад, головну
програму, або шляхом зв’язування об’єктів по посиланню [1].
Принцип активних динамічних з’єднань (далі АДЗ) дозволив перенести частину коду з
головної програми в об’єкт і додав йому можливість активуватися подібно функції для
виконання заданих дій, а також з’явилася можливість генерувати необхідну кількість
активних об’єктів як програмних модулів, отже створюються потенційні передумови для
ефективної реалізації паралельних задач.
В АДЗ-технології під взаємодією об’єктів будемо розуміти безпосередній доступ до
членів одного об’єкта з іншого об’єкта. Недоліком пасивного з’єднання об’єктів є
неможливість контролю й керування адекватністю об’єкта-джерела з об’єкта-приймача.
Наприклад, якщо в ланцюжку з’єднань A->B->C->D об’єкт A перейшов у неадекватний стан,
то об’єкт C не може про це довідатися.
Тому, задачу контролю адекватності в ланцюжку з’єднань об’єктів доводиться
покладати на головну програму, що пов’язане з певними труднощами, тому що об’єкти
повинні приводитися в адекватний стан відповідно до послідовності їхнього з’єднання. При
динамічних з’єднаннях відстежити порядок поточного з’єднання об’єктів з головної
програми досить складно. Кращим рішенням є можливість виклику методів ядра об’єктівджерел з об’єктів-приймачів по ланцюжку з’єднань, якщо об’єкти-джерела не перебувають в
адекватному стані. Це додасть властивість активності не тільки окремим об’єктам, але й всім
ланцюжкам з’єднань, зробить їх ще більш автономними [2].
На сьогоднішній день проблема існуючих реалізацій трансляторів для ООП полягає в
тім, що не можна викликати метод об’єкта по посиланню без посилання на сам об’єкт (для
виконання методу класу в контексті конкретного об’єкта), а виходить, потрібна прив’язка до
класу об’єкта на етапі трансляції, що суперечить принципу динамічних з’єднань [3].
Одним зі способів реалізації принципу активного з’єднання може бути зберігання в
об’єкті-приймачі наступних додаткових властивостей:
– посилання на метод ядра об’єкта-джерела, по якій можна буде викликати метод ядра
й привести джерело в адекватний стан;
– посилання на сам об’єкт-приймач для передачі її як параметр методу ядра класу
джерела, щоб метод ядра виконався для потрібного об’єкта.
Отже, таким чином, принцип активної взаємодії об’єктів за допомогою з’єднань –
об’єкти-приймачі повинні забезпечувати механізм керування станом об’єкта-джерела
шляхом виклику його методу ядра з об’єкта-приймача й перевірки значення, що повертає, у
динамічних з’єднаннях об’єктів різних класів.
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ПЛАНУВАННЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЛЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Створення машинного інтелекту, подібного людському, є актуальним завданням
сучасної науки. Розробка програмного забезпечення в змісті тесту Тьюринга вимагає
розділення проблем, що розв’язуються, опису кожної окремої проблеми, а також критеріїв
рішення кожної із цих проблем. Варіанти теоретичних положень штучного інтелекту
викладені в [1]. Основна увага при цьому приділяється конструктивній теорії розуму,
реінтерпретації відомої строгої теорії штучного інтелекту та генералізації тесту Тьюринга в
контексті розгляду інформації від п’яти органів почуттів, а також можливості практичної
реалізації AI-роботу з відповідним програмним забезпеченням. Інший варіант машини
(пристрою) зі штучним інтелектом, що відповідає інтелекту людини показаний в [2]. Для
зазначеного пристрою заявлені 20 методів (за числом пунктів), які відрізняють його
від інших.
До них, зокрема відносяться:
- поточковий метод створення штучного інтелекту, подібного людському, котрий
приймає та обробляє дані від п’яти органів почуттів;
- метод заснований на даних отриманих з попереднього методу, завдяки яким
планують структуру майбутніх подій:
- метод, що припускає побудову віртуального світу;
- метод, що припускає використання логічних висновків;
- група методів для рішення та інтерпретації універсальних проблем;
- метод забезпечення чергового вчинку (події) на основі всіх перерахованих методів.
Слід зазначити, що будь-який передбачуваний метод створення штучного інтелекту
може суперечити іншим, тому критерієм повинна служити їхня практична реалізація.
Оскільки в [1] і [2] не розглянуті методи навчання штучного інтелекту, то для реалізації
програмного забезпечення показаного в [2] пропонується ввести програми, що відповідають
етапу навчання. Нижче приводяться етапи у відповідності з якими можлива адаптація
програм штучного інтелекту відносно поводження людини.
1. Опис методів навчання та плану реалізації навчання.
2. Визначення проблеми що вирішується. Встановлення плану вирішення проблеми
3. Визначення типу програмного забезпечення чи пристроїв, необхідних для
вирішення цієї окремої проблеми.
4. Зміна кодів програмного забезпечення комп’ютеру з метою визначення таких, що
підходять для вирішення проблеми шляхом внесення, видалення та модифікації алгоритмів
та функцій.
5. Визначення входів, виходів та інших змінних даних, що використовуються в
програмному забезпеченні комп’ютеру.
6. Опис вимог користувача до вихідних даних програмного забезпечення комп’ютеру.
Фактична реалізація наведених програмних компонентів дає можливість побудувати
інтелектуальну модель поводження комп’ютеру (роботу) стосовно людини та
інтелектуальних живих організмів.
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МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ГЕНЕРАЦІЇ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ
ПОСЛІДОВНОСТЕЙ НА ОСНОВІ ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ
Одним з потужних криптографічних механізмів сьогодення є методи генерації
псевдовипадкових послідовностей на основі перетворень в групі точок еліптичної кривої [1],
стійкість яких еквівалентна складності рішення задачі дискретного логарифмування в групі
точок еліптичної кривої [2].
Враховуючи тенденцію збільшення обчислювальних потужностей мереж біткоїнмайнерів, вже у 2013 році передбачається вирішення задачі дискретного логарифмування в
простому полі за модулем 1024 біти та задачі дискретного логарифмування в групі точок
еліптичної кривої за модулем 160 бітів, що вимагає вдосконалення існуючих методів
генерації псевдовипадкових послідовностей (ПВП) на основі дискретного логарифмування в
групі точок еліптичної кривої.
В рамках проведених досліджень було запропоновано використання ізоморфних
трансформацій еліптичної кривої [2], що дозволило отримати наступні результати.
Розроблено новий метод генерації псевдовипадкових послідовностей на основі
криптоперетворень в групі точок еліптичної кривої, який відрізняється від існуючого
використанням ізоморфних трансформацій базової групи кручення точок кривої.
Були отримані нові аналітичні вирази для оцінки границь множини ізоморфних
трансформацій еліптичної кривої з канонічної в канонічну (1) та нормальну (2) форми.
Так, границя числа трансформацій еліптичної кривої з канонічної форми в канонічну
має вираз:
γ1 £

p -1
2

(1)

Границя числа трансформацій еліптичної кривої з канонічної форми в нормальну
має вираз:
γ2 £

1
( p - 1) p 3
2

( 2)

У першому випадку кількість ізоморфних кривих зростає пропорційно характеру поля
Галуа р, а в другому випадку зростає пропорційно р4.
Це дозволило при трансформації еліптичної кривої з канонічної форми в канонічну
збільшити період псевдовипадкової послідовності в число разів, яке пропорційне характеру
поля Галуа р. А у випадку трансформації еліптичної кривої з канонічної форми в нормальну
період ПВП зростає пропорційно р4 в порівнянні з існуючими методами генерації ПВП на
основі еліптичних кривих [1].
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ГЛОБАЛЬНА СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЗБРОЙНИХ СИЛ США
За матеріалами іноземної преси [1-4] глобальна система оперативного управління
(ГСОУ) збройних сил США являє собою організаційно-технічну єдність командних органів,
пунктів управління, систем зв’язку, автоматизованих та інших спеціальних технічних систем.
Вона призначена для забезпечення функцій вищого військового керівництва США
(президента, міністра оборони, голови КНШ), пов’язаних з оцінкою обстановки, своєчасним
прийняттям рішень про застосування збройних сил (ЗС) і відданням відповідних наказів та
директив їх керівному складу (рис. 1.). Її технічну основу складають автоматизовані системи,
системи зв’язку та комп’ютерні мережі. ГСОУ функціонально пов’язана з системами
бойового управління видів збройних сил, що дозволяє здійснювати як централізоване
керівництво країною, так і децентралізоване управління військовими формуваннями
(силами) аж до окремого підрозділу. У цілому це багаторівнева система, де є взаємопов’язані
керуючі і керовані органи. ГСОУ складає основу оперативного управління всіма
компонентами збройних сил. Оперативне управління збройними силами здійснюється за
допомогою глобальної системи оперативного управління через головнокомандувачів
об’єднаних командувань.
Національне військове керівництво США
(президент, міністр оборони)
Центр стеження за
обстановкою (ЦСО)

Захищений ПУ в
Кемп-Девіді

ОЦ держдепартаменту
ЦРУ, ФБР, ФЕМА

ГСОУ
Національна система оперативного управління

Вищі органи управління
НАТО
Підсистеми управління об’єднаних командувань
ЗС США

Підсистеми управління командувань компонентів
видів ЗС США

Системи управління ЗС оперативно-тактичного
рівня

Рис. 1. Структура ГСОУ ЗС США

Ця система забезпечує вирішення таких основних завдань:
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Управління інформаційних
систем, розвідуправління,
агенство національної
безпеки

ПУ штабів та видів ЗС
США

– своєчасне доведення до вищого військового керівництва США інформації про стан
військово-політичної обстановки у світі, даних про склад, бойові можливості і характер
діяльності збройних сил потенційних супротивників;
– попередження про повітряно-космічний напад на США;
– автоматизацію процесів прийняття президентом рішень з важливих військових
питань, розробки й уточнення оперативних планів застосування стратегічних сил і сил
загального призначення;
– безперервний контроль за станом бойової готовності всіх компонентів ВС та
повсякденною діяльністю військ;
– доведення розпоряджень президента США на переведення збройних сил у підвищені
ступені бойової готовності та їх бойове застосування;
– безперервне управління спільними діями ВС при виконанні ними бойових завдань у
складі об’єднаних угруповань військ і коаліційних сил;
– управління діями контингентів збройних сил, виділених для надання допомоги
цивільній владі при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, стихійних лих або
терористичних актів.
В організаційному плані ГСОУ є головною сполучною ланкою між національним
військовим керівництвом і боєготовими силами і являє собою багаторівневу структуру, що
охоплює органи оперативного управління ЗС від КНШ до штабів командувань компонентів
видів збройних сил на континентальній частині США та в передових зонах.
На верхньому рівні ГСОУ сполучається з органами управління президента і
державними органами, які беруть участь у стратегічному керівництві ЗС, а на нижньому – з
органами управління військами. Розосередженість останніх по всьому світу і широкі зони
їхньої відповідальності, що перекривають всю земну кулю, надають ГСОУ
глобальний характер.
Вищий щабель в ГСОУ займає національна система оперативного управління (НСОУ),
яка включає: основний і запасний командні центри (ОКЦ і ЗКЦ), повітряний командний
пункт (ПКП), наземний мобільний командний пункт (НМКП) КНШ. На цьому рівні ГСОУ
функціонально сполучається з органами управління президента США (Центром стеження за
обстановкою (ЦСО) Білого дому і захищеним пунктом управління (ЗПУ) президента в КемпДевід); управліннями міністерства оборони: управлінням інформаційних систем (УІС),
розвідувальним управлінням (РУМО), національним управлінням видової розвідки і
картографії (НУВРК), агентством національної безпеки (АНБ); основними і запасними
командними пунктами штабів видів ЗС США; основними, запасними командними пунктами
(КП) штабів (пунктами управління) об’єднаних командувань (ОК) ЗС США; вищими
органами управління НАТО; ОЦ держдепартаменту, ЦРУ, ФБР, ФЕМА.
В інтересах національного військового керівництва і КНШ ЗС США
НСОУ забезпечує:
– доведення до президента, міністра оборони і голови КНШ інформації
(розвідувального зведення) про військово-політичну обстановку в світі, даних про стан
потенційних супротивників, їх бойових можливостях, реальних і прогнозованих діях;
– доповіді про бойовий склад, стан і діяльності стратегічних сил і сил загального
призначення США, а також про їх ресурси і бойові можливості;
– попередження при повітряно-космічному нападі на США;
– автоматизацію процедур розробки та уточнення оперативних планів (варіантів
бойового застосування стратегічних сил і сил загального призначення) відповідно до змін
військово-політичної обстановки як в глобальному масштабі, так і в різних регіонах світу.
Наступний рівень управління ГСОУ складають підсистеми управління об’єднаних
командувань. В даний час в національних збройних силах є дев’ять ОК, до складу яких
виділені формування всіх видів ЗС. До них відносяться: об’єднане командування ЗС США в
Європейській зоні; об’єднане командування ЗС США в зоні Тихого океану; об’єднане
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центральне командування; об’єднане командування ЗС США в зоні Центральної та Південної
Америки; об’єднане командування ЗС США в зоні Північної Америки; об’єднане стратегічне
командування; об’єднане командування стратегічних перебросок; об’єднане командування
спеціальних операцій; об’єднане командування єдиних сил.
П’ять командувань (в Європейській зоні, в зонах Тихого океану, Північної,
Центральної і Південної Америки, а також центральне) є регіональними і грають ключову
роль у реалізації концепції „передової присутності” ЗС країни.
Чотири функціональних командування (стратегічне, стратегічних перебросок,
спеціальних операцій і єдиних сил) зон відповідальності не мають і вирішують завдання як у
глобальному масштабі, так і в інтересах регіональних об’єднаних командувань.
На третьому рівні управління ГСОУ знаходяться підсистеми управління командувань
компонентів видів збройних сил, що входять до складу ОК, а також окремих командувань,
що мають вузьку зону відповідальності в межах певного географічного району. На цьому
рівні ГСОУ сполучається з органами управління формувань оперативно-тактичної ланки.
Підсистеми управління кожного з рівнів ієрархії ГСОУ самі по собі представляють
досить складну структуру, що включає наступні елементи: основні і запасні командні центри
(пункти управління); системи попередження (оповіщення); системи розвідувального
забезпечення; системи зв’язку загального та спеціального призначення; автоматизовані
системи управління, призначені для збору, обробки і розподілу інформації;засоби технічного
та адміністративного забезпечення (прикладні програми, документацію, форми доповідей, а
також засоби, які дозволяють користувачам входження в систему, введення і виведення
повідомлень, документів і відеозображень).
З технічного боку ГСОУ – це територіально розподілена система інформаційнообчислювальних центрів та автоматизованих робочих місць (АРМ), розгорнутих на КП
штабів та пунктах управління збройними силами. Вони комутуються між собою
розгалуженою мережею каналів відкритих і закритих систем зв’язку, що забезпечують
проходження різної інформації: формалізованих розпоряджень, наказів, доповідей,
повідомлень, а також таблиць, карт і схем. Встановлені в інформаційно-обчислювальних
центрах і на АРМ сучасні високопродуктивні ЕОМ дозволяють автоматизувати різні
функціональні сфери діяльності органів оперативного управління: проходження
розвідувальної інформації, тактичне попередження, оцінку стану бойової готовності і
ресурсів ЗС, планування застосування стратегічних сил і сил загального призначення,
доведення наказів на застосування боєготових сил.
Сучасна ГСОУ є однією зі складових концепції технологічного прориву США у
військовій області, що отримала назву „революція у військовій області” (Revolution in Military
Affairs). Створювана в ході реалізації цієї концепції так звана „система систем” включає в
себе три складові частини: об’єднану систему спостереження і розвідки, автоматизовану
систему бойового управління (АСБУ) силами та обміну інформацією C4I2 (Command,
Control, Computers,Communications and Information / Intelligence); систему, що забезпечує
застосування високоточної зброї.
Перша система забезпечує командування первинною інформацією, що надходить від
джерел, що діють на всьому просторі поля бою. Вона узагальнює ці дані для того, щоб
представити командуванню всіх рівнів єдину інформаційну картину про стан сил (як своїх,
так і противника) і про навколишнє середовище (в тому числі метеоумови, стан поверхні
грунту та гідрологічні умови моря, а також умови розповсюдження електромагнітних хвиль
різних діапазонів у даному районі). Друга система призначена для збору, обробки,
об’єднання та аналізу первинних даних, а також для їх зберігання і передачі по запитам
споживачів. На відміну від первинної ця інформація отримана в результаті класифікації
цілей, розподілу за ними зброї та розробки даних наведення. Таким чином, ця система
насичує тривимірний інформаційний простір поля бою даними планування бойових дій,
управління та стрільби з метою досягнення панування над супротивником.
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Третя система являє собою засоби, що забезпечують застосування зброї і поразки
об’єктів високоточними боєприпасами, що дозволяє досягати цього панування. За
допомогою високоточної зброї наноситься ряд точних ударів, дія яких доповнює
застосування звичайних засобів ураження. Таким чином, кінцева мета створюваної „системи
систем” управління – це збір, обробка, аналіз і розподіл інформації, що забезпечує наведення
та застосування зброї з таким ступенем надійності і швидкістю, які не дозволять противнику
прийняти адекватні відповідні заходи. Завдяки її застосуванню максимально знижується
ступінь участі людини за рахунок повної автоматизації всіх перерахованих вище процесів.
Для вирішення завдання інтеграції систем управління видів збройних сил в основу
побудови глобальної системи управління GCCS (Global Command and Control System)) був
покладений принцип створення єдиної операційної середовища інформаційної
інфраструктури міністерства оборони DIICOE (Defense Information Infrastructure Common
Operating Environment). Він передбачає три рівні узагальнення: ядро системи, набір функцій,
загальних для всіх ЕОМ; єдина обчислювальна мережа.
Ядром системи є єдина операційна система ЕОМ, структура даних та програмних
додатків, формат друкованих документів і вид інформації, що відображається. Це дозволяє
виконати завдання, призначених для звичайних персональних комп’ютерів, на ЕОМ,
встановлених на борту бойових кораблів і літаків.
Наступний рівень – загальний набір функцій для всіх ЕОМ з обміну користувачів
інформацією в мережі і зберігання її в базах даних. На третьому рівні відбудеться
підключення користувачів до мережі передачі інформації міністерства оборони DISN
(Defense Information System Network), за якою можуть передаватися оцифровані голосові,
відео-і аналогові дані. У результаті цього GCCS і DISN стануть єдиною системою ГСОУ.
Програмами GCCS-A,-AF і-М передбачається розгортання автоматичних систем управління
командувань СВ, ВПС і ВМС на континентальній частині США та в передових зонах,
повністю сумісних з єдиною АСУ GCCS. Відповідно до програм „Ентерпрайз”, „Горизонт”
та „Коперник” планується створення в масштабі командувань компонентів видів збройних
сил інтегрованих мереж телекомунікаційних систем за типом DISN, повністю з нею
сумісних.
Таким чином, реалізація цих можливостей ГСОУ дозволить забезпечувати як
централізоване, так і децентралізоване управління об’єднаними угрупованнями збройних сил
в умовах їх негайного заподіяння у разі різкої зміни військово-політичної обстановки в будьякому регіоні світу, з мінімально допустимим за часом періодом підготовки до ведення
бойових дій, в тому числі і на необладнаних ТВД. Водночас це дозволить командуванню
об’єднаних оперативних формувань США здійснювати адаптивний підхід до планування
операцій, швидко реагувати на зміни обстановки в зоні бойових дій, випереджати
супротивника у прийнятті рішень і в кінцевому підсумку забезпечити стратегічну і тактичну
перевагу. Для Збройних Сил України розглянуті підходи вже втілені в проекти
перспективних АСУ.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КРИПТОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ
ЗАХИСТУ В МЕРЕЖІ ІNTERNET
До основних криптографічних методів, що забезпечують шифрування даних та захист
з’єднань в мережі Іnternet, відносяться SKIP-технологія і протокол захисту з’єднання SSL.
SKIP (Secure Key Іnternet Ргоtoсо1)-технологією називається засіб захисту трафіка IPпакетів, що дозволяє на мережному рівні забезпечити захист з’єднання і даних, що
передаються. Універсальний протокол захисту з’єднання SSL (Secure Socket Layer) функціонує
на сеансовому рівні еталонної моделі OSI.
Можливі способи реалізації захисту даних і з’єднання передбачають використання
методів як симетричної криптографії з секретним ключем, так і асиметричної криптографії з
відкритим ключем. У випадку реалізації SKIP-захисту трафіка IР-пакетів можливі:
шифрування блока даних IP-пакета; інкапсуляція IP-пакета в SKIP-пакет.
В разі захисту IP-пакета методами симетричної криптографії шифруються тільки дані
IP-пакета, а його заголовок, що містить адреси відправника і одержувача, залишається
відкритим, і пакет маршрутизується відповідно до дійсних адрес. Дані шифруються пакетним
ключем Кп. Пакетний ключ Кп шифрується закритим ключем Kіj. Закритий ключ Kіj,
разділяємий парою вузлів мережі I і J, обчислюється, наприклад, за схемою Діффі-Хеллмана.
Таким чином, крім заголовку і зашифрованих даних, до складу IP-пакета входять назва
симетричного криптоалгоритму шифрування даних, зашифрований пакетний ключ Кп* і
контрольна сума (підпис), що забезпечує цілісність даних.
SKIP-пакет зовнішнє похожий на звичайний IP-пакет. В полі даних SKIP-пакета
повністю разміщується в зашифрованому виді вихідний IP-пакет, в новому заголовку замість
дійсних адрес можуть бути розміщені деякі інші адреси.
Протокол SSL, використовує криптографічні алгоритми з відкритим ключем.
Таким чином, реалізація криптографічних методів захисту в мережі Іnternet включає:
1) вибір алгоритму симетричної криптографії і секретного ключа Кп зашифрування і
розшифрування пакету даних;
2) вибір параметрів алгоритму відкритого розподілу ключів (модуля шифрування та
примітивного елементу);
3) обчислення закритих ключів Kіj і зашифрованого пакетного ключа Кп* за
допомогою ключа Kіj для його передачі в IP- або SKIP- пакеті;
4) обчислення зворотнього ключа Kіj-1 для розшифрування зашифрованого пакетного
ключа Кп* і отримання пакетного ключа Кп;
5) розшифрування відповідних даних IP- або SKIP-пакета з використанням визначеного
алгоритму симетричної криптографії і ключа Кп.
Кінцевий одержувач зашифрованого IP-пакета або SKIP-пакета за заздалегідь
визначеному розробниками алгоритму розшифровує криптограму і формує звичайний TCPабо UDP-пакет, який і передає відповідному модулю (TCP або UDP) ядра операційної
системи. При реалізації протоколу SSL визначаються відповідні параметри для обчислення
відкритого
та
секретного
ключів,
за
допомогою
яких
засекречується
(розсекречується) з’єднання.
Цілком зрозуміло, що практична реалізація криптографічних методів захисту в мережі
Іnternet передбачає використання відповідного сертифікованого апаратно-програмного
забезпечення і є достатньо складною. З метою демонстрації і відпрацювання основних етапів
реалізації захисту даних в навчальних цілях була використана система Maple, яка є світовим
стандартом в галузі математичних обчислень, і має пакети спеціального призначення для
генерації і обробки великих чисел та підтримки протоколу TCP/IP.
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ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Складні економічні умови в забезпеченні військ вимагають принципово нового підходу
до процесу матеріально-технічного забезпечення, а саме розробки і застосування
логістичного підходу, виявлення його ролі, місця й значення в рішенні завдань
матеріального забезпечення військ, оперативного регулювання поставок і тим самим
безперервного, якісного й повного задоволення військового попиту, ліквідації або мінімізації
небажаних явищ в забезпеченні військ.
Для реалізації логістичної концепції вдосконалювання системи матеріального
забезпечення пропонується функціональна модель системи матеріально-технічного
забезпечення військової техніки. Математичний опис моделі передбачає формалізацію
процесів матеріально-технічного забезпечення, визначення відповідних функціональних
залежностей і основних процесів функціонування системи.
Функціонування системи матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) визначається
відповідними видами рівнянь і операторів (правил) в залежності від плануємих і фактичних
поставок матеріально-технічних засобів: рівнянням фактичної поставки; рівнянням
плануємої поставки; рівнянням виходу системи (характеризує забезпеченість МТЗ);
рівнянням зворотнього зв’язку (моделює неузгодженість між вимагаємим станом – виходом
і початковим станом – входом).
Для ефективного регулювання процесами системи МТЗ установлені критерії, по яких
оцінюється ступінь досягнення поставлених цілей: ступінь забезпеченості МТЗ, що
представляє собою відношення наявних запасів МТЗ до потребної їхньої кількості, по
нормативах; ступінь гнучкості, що представляє собою здатність системи МТЗ ефективно
реалізовувати свої можливості по зміні того або іншого стану системи; ступінь задоволення
коштами. Функціональна модель характеризується широким спектром вирішуємих завдань
як матеріального, так і технічного плану. Система МТЗ охоплює своїм впливом майже всі
елементи структури системи експлуатації військової техніки, що дозволяє оцінити якість
системи МТЗ і її вплив на боездатність техніки, ефективність систем технічного
обслуговування і ремонту.
Звичайно, як показник боєздатності військової техніки приймається коефіцієнт
технічного використання, який характеризує імовірність того, що в довільний момент часу
заданого періода експлуатації комплект військової техніки виявиться працездатним і готовим
до застосування за призначенням:
КТВ = Т пр /( Т пр + Т ТО + Т рем ) ,
де Т пр, Т ТО, Т рем – сумарний час перебування комплекта військової техніки в працездатному
стані, на технічному обслуговуванні і на ремонті відповідно за період експлуатації.
Параметрами системи МТЗ в цьому випадку є середні значення часу доставки
елементів із ЗІП (складів) різних рівнів; імовірності достатності ЗІП (складів),
характеристики керування системою МТЗ тощо. Якщо час доставки може бути визначений
для конкретних умов розміщення військової техніки і ЗІП (складів), то для визначення
ймовірностей достатності необхідні спеціальні математичні моделі.
Проведені розрахунки з використанням функціональної моделі системи МТЗ військової
техніки дозволяють оцінити вплив параметрів системи МТЗ на кількість боєздатних
комплектів військової техніки NБЗ = NШ КТВ (NШ – кількість штатних комплектів техніки,
призначених для застосування), визначити оптимальні умови доставки запасних частин та
необхідну ступінь забезпеченості деталями по кожній номенклатурі.
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ВДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД ДЕМОДУЛЯЦІЇ СИГНАЛІВ В
БАГАТОАНТЕННИХ СИСТЕМАХ
В сучасних системах широкосмугового радіодоступу широко застосовується технологія
„багато входів - багато виходів” (Multiple-Input Multiple-Output - MIMO), яка дозволяє більш
ефективно використовувати потужність передавача і боротися із завмираннями сигналів.
Підвищення ефективності радіозасобів при цьому досягається за рахунок використання
методів просторово-часової обробки, що забезпечують передачу і приймання паралельних
потоків інформації.
В процесі демодуляції сигналів в системі МІМО для обчислення оцінок переданих
символів можуть використовуватися різні методи:
метод мінімуму середньоквадратичного відхилення (СКВ);
алгоритм V-BLAST (Vertical Bell Laboratories Layered Space Time Architecture);
метод максимальної правдоподібності тощо.
Найкращі характеристики серед них має метод максимальної правдоподібності. Але
обчислювальна складність цього алгоритму експоненційно зростає в міру збільшення
кількості передавальних антен. Реалізувати цей алгоритм у реальному часі, наприклад, при
використанні 16-позиційної квадратурної амплітудної модуляції, на базі існуючих
обчислювальних засобів досить проблематично.
Суттєво кращі характеристики має алгоритм V-BLAST, який зводиться до
послідовного виключення демодульованих компонент з прийнятого сигналу, причому кожна
з компонентів обчислюється по методу мінімуму СКВ. Ефективність цього методу залежить
від послідовності демодуляції прийнятих компонентів, тому перед демодуляцією прийняті
потоки символів сортуються по убуванню величини відношення сигнал-шум, а після
демодуляції їх вихідна послідовність відновлюється.
Метод V-BLAST має істотний недолік, який полягає в ефекті розмноження помилок:
помилка демодуляції однієї з компонентів призводить до помилок при демодуляції на всіх
наступних ітераціях. Частково цей ефект зменшується, але повністю не усувається, за
рахунок сортування прийнятих потоків. Крім того, у цьому методі не враховуються точність
оцінювання символів на попередніх ітераціях, що не дозволяє досягти високих
характеристик демодуляції.
В роботі запропонований метод, в якому оцінки символів обчислюються з
використанням методу максимальної правдоподібності, але при значно меншій кількості
можливих комбінацій вектора інформаційних символів. Також враховується неточність
оцінювання символів на кожній ітерації, що дозволяє досягти високої ефективної
демодуляції при відносно малих обчислювальних затратах.
За результатами моделювання можна зробити висновок про те, що запропонований
метод має характеристики, близькі до характеристик демодулятора, оптимального за
критерієм максимальної правдоподібності (втрати менш 1 дБ), але значно меншу
обчислювальну складність. У системі МІМО з 4 передавальними та 4 приймальними
антенами для демодуляції одного інформаційного символу (з періодичністю проходження
100 мкс) з 16-позиційною квадратурною амплітудною модуляцією цей, метод дозволяє
знизити необхідну кількість операцій, виконуваних у реальному часі, зі 107 у випадку
оптимального демодулятора до 4×105. Таким чином, обчислювальні затрати для реалізації
запропонованого методу в 25 раз менше в порівнянні з алгоритмом максимальної
правдоподібності. Розроблений метод може використовуватися для демодуляції в системах з
великою кількістю антен та високою кратністю модуляції.
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МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЇ РАДІОРЕЛЕЙНОЇ СТАНЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ Р-450
ЯК ОБ’ЄКТА ДІАГНОСТУВАННЯ
Питання забезпечення ЗСУ сучасними засобами зв’язку протягом багатьох років
залишалося пріоритетним напрямом технічної модернізації армії. Під час проведення
дослідних командно-штабних навчань „Адекватне реагування 2011” активно
застосовувалися сучасні цифрові системи зв’язку та автоматизованого управління військами.
Зокрема, для забезпечення для організації прямих радіорелейних ліній зв’язку було задіяно
цифрову радіорелейну станцію Р-450. Невиконання функцій, для яких призначена цифрова
радіорелейна станція зв’язку Р-450, як правило, зумовлено наявністю дефектів, які є
фізичним явищем (обрив провідника, псування кристала та інш.). Дефекти, в свою чергу,
формалізовано описують несправностями. Для успішної ідентифікації несправностей у Р-450
необхідно спочатку розглянути і визначити їх властивості як об’єктів діагностування.
Насамперед це стосується математичних моделей і типів та моделей несправностей, що
виникають у них. З огляду на те, що цифрова радіорелейна станція Р-450 – складна система,
складовими якої є елементи, компоненти і фрагменти мікропроцесорних пристроїв,
змонтовані на друкарських платах (картриджах), загальну модель пропонується представити
як багаторівневу (стратову), де кожному компоненту, фрагменту чи пристрою відповідає
певний рівень (страт) деталізації. Узагальнена модель представлена множиною моделей
M = {mi } , (i = 1, n ) , де модель mi відображає поведінку станції на і-му рівні деталізації.
Якщо прийняти за k-й рівень модель, що описує мікропроцесорний пристрій цифрової
радіорелейної станції Р-450, яка відповідає платі об’єднувальній, то цей рівень можна
представити алгоритмічною моделлю:
mk = X , Y , Q, FD , Fλ , P, S A , mk Î mk +1 ,
де X , Y , Q – множина станів входів, виходів і внутрішніх станів вузлів плати об’єднувальної;
FD , Fλ – множини функцій переходів і виходів вузлів об’єднувальної плати; P – множина
предикатів, за допомогою яких в алгоритмі реалізуються умовні переходи; S A – граф-схема
алгоритму, що має два типи вершин: операторні (обчислюють значення функцій на основі
FD і Fλ ) і предикатні (перевіряють правильність заданого предиката і за його результатом
визначають наступну ділянку розрахункового шляху в алгоритмі).
При описі мікропроцесорного пристрої алгоритмічною моделлю домінуючу роль
відіграють програмні засоби діагностування. Таким чином, процес діагностування
спрощують, але за допомогою алгоритмічної моделі не можна визначити місце несправності
з точністю до компонента. Це можливо при переході до функційної моделі на (k–1)-му рівні
узагальненої моделі.
(k–1)-рівень представляють функційною моделлю:
mk -1 = X , Y , Q, FD , Fλ , SФ , mk -1 Î mk ,
де X , Y , Q – множини вхідних, вихідних і внутрішніх станів функційних вузлів, які
відповідають компонентам картриджа; FD , Fλ – множини функцій переходів і виходів
функцій них вузлів картриджа; SФ – розмічена функцій на схема, відображена графом, з
вершинами якого зіставлені функцій ні вузли, реалізовані як окремі компоненти, а з ребрами
– зв’язки між ними. Моделювання на (k–1)-рівні дає змогу визначити місце прояву
несправності з глибиною до компонента інтегральної схеми.
На основі наведених міркувань пропонується розробити вбудовані засоби і методи
контролю та діагностування для цифрової радіорелейної станції Р-450. Такий підхід
забезпечить здійснення контролю в процесі використання пристрою за призначенням,
простоту спрягання вмонтованих пристроїв діагностування з основною апаратурою.
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МЕТОДИКА ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО СЦЕНАРІЮ
МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ
Методика вибору раціонального сценарію модернізації мережі доступу дозволяє
шляхом перебору технологій, варіантів сценаріїв модернізації мережі доступу, розрахунку
техніко-економічних характеристик здійснити вибір раціонального сценарію модернізації на
основі прагматичного підходу.
Мета розробки та вибору сценарію модернізації мережі доступу полягає в забезпеченні
ефективності прийняття управлінських рішень Оператором зв’язку по проведенню заходів
пов’язаних з підтриманню конкурентоспроможності телекомунікаційної компанії та
отримання прибутків. Під ефективністю слід розуміти – одержання найкращого результату
від використання наявних ресурсів.
Постановка задачі:
Задано:
-перелік технологій для забезпечення абонентського доступу;
-характеристики експлуатованої мережі доступу та її структура;
-сума інвестицій виділених для проведення модернізації;
-перелік телекомунікаційного обладнання.
Необхідно:
-розробити та вибрати раціональний сценарій модернізації мережі доступу;
-розрахувати основні техніко-економічні характеристики модернізованої мережі.
Обмеження:
-характеристики
мережі
доступу
розраховуються
на
основі існуючого
телекомунікаційного обладнання відомих фірм виробників та згідно вимог керівних
документів і ДСТУ;
-час на розробку сценарію та розрахунки техніко-економічних показників визначає
оператор зв’язку.
Основні етапи реалізації методики.
1. Аналіз характеристик експлуатованої мережі доступу.
2. Формування цілей модернізації мережі доступу.
3. Вибір технологій використовуваних в мережі доступу.
4. Розробка і-го сценарію модернізації на підставі вибраних технологій.
5. Розрахунок техніко-експлуатаційних характеристик і-го сценарію модернізації
мережі доступу.
6. Вибір телекомунікаційного обладнання та визначення переліку робіт по модернізації
мережі доступу.
7. Розрахунок економічних характеристик і-го сценарію модернізації мережі доступу
8. Розрахунок часу на проведення модернізації мережі доступу.
9. Запис результатів розрахунків характеристик і-го сценарію модернізації мережі
доступу в базу даних.
10. Визначення закінчення розробки всіх можливих сценаріїв модернізації мережі
доступу настає тоді коли шляхом перебору можливостей створений і-тий сценарій із
множини реальних сценарії {І}.
11. Вибір раціонального сценарію модернізації мережі доступу по визначеним
критеріям оптимальності.
12. Процес вибору раціонального сценарію закінчується коли ухвалюється найбільш
раціональний сценарій на основі рішення багатокритеріальної оптимізаційної задачі та
експертних оцінок.
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13. Прийняття рішення на модернізацію
мережі доступу по вибраному сценарію
керівництвом
телекомунікаційної
компанії здійснюється на підставі
експертних оцінок та прагматичного
підходу з врахуванням внутрішніх і
зовнішніх чинників, які впливають на
бізнес телекомунікаційної компанії.
14. Процес прийняття рішення на
модернізацію
мережі
доступу
закінчується ухваленням керівництвом
телекомунікаційної
компанії
раціонального сценарію.
15. Розробка проектної документації на
проведення
модернізацію
мережі
доступу здійснюється на підставі
державних стандартів та вимог керівних
документів.
Розробка
проектної
документації може проводитись силами
телекомунікаційної компанії або іншою
організацію на договірній основі.
16. Проведення модернізацію мережі
доступу проводиться згідно проектної
документації
та
плану-графіку в
визначені
керівництвом
телекомунікаційної компанії терміни.
На рис. 1. представлений алгоритм
реалізації цієї методики.
Методика вибору раціонального
сценарію
модернізації мережі доступу
Рис. 1. Алгоритм вибору раціонального
надає можливість здійснити більш
сценарію модернізації мережі доступу
ефективний та прагматичний вибір
сценарію модернізації мережі доступу. Ефективність застосування даної методики полягає в
чіткому формуванні цілей та визначенні прагматичних оцінок застосування технології на
мережах доступу. Виходячи з цього, розробка методик планерування сучасних мереж
доступу і відповідних інструментальних засобів можна рахувати за важливе завдання для
Операторів зв’язку.
ЛІТЕРАТУРА
1. Винницький
В.П.
Методы
системного
анализу
и
проектирование
телекоммуникационных сетей / В.П. Винницький, В.В. Хиленко. – К.: Интерлинк, 2002.
– 192 с.
2. Руководящий технический материал по модернизации сетей доступа. – СПб.: НТЦ
Протей, 2005. – 122 с.
3. Соколов Н.А. Сети абонентского доступа: принципы построения / Н.А. Соколов.
– Пермь: ЗАО „ИГ „Энтер-профи””, 1999. – 256 с.
4. Соколов Н.А. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ. Монография в 4-х главах /
Н.А.Соколов. – М.:Альварес Паблишинг, 2004, – 640 с.
5. Соколов Н.А. Эволюция местных телефонных сетей / Н.А. Соколов. – Пермь: ТОО
„Типография Книга”, 1994. – 144 с.
6. Филипс Д., Гарсиа-Диас А. Методы анализу сетей / Д.Филипс, А. Гарсиа-Диас.
– М.: Мир, 1984. – 496 с.
70

Вакуленко О.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Мусатов Р.К. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТОВАНИХ МЕРЕЖ ДОСТУПУ
Умови формування ринку в Україні ставлять перед сучасними спеціалістами особливі
задачі, спрямовані на прискорення виконання важливого політичного завдання –
інформатизації держави, входження до глобальної Інформаційної Інфраструктури. Значне
місце в телекомунікаційних мережах займають мережі доступу.
Мережею доступу називається та частина телекомунікаційної мережі, яка зв’язує
джерело (приймач) повідомлень з вузлом доступу, який є, в свою чергу, межою між
мережею доступу та транспортною мережею.
У переважній більшості випадків Оператори ТМЗК експлуатують мережі доступу,
побудовані по принципах, які були розроблені декілька десятиліть тому. Ці принципи істотно
розрізняються для міських (МТМ) і сільських (СТМ) телефонних мереж. Спільним для
мереж доступу, що існують нині, в МТМ і СТМ є те, що вони, як правило, є сукупністю
абонентських ліній (АЛ).
Характеристики мережі доступу доцільно аналізувати з двох точок зору.
По-перше, мають бути розглянуті електричні параметри абонентських ліній, визначені
відповідними керівними документами та державними стандартами.
По-друге, необхідно вивчити структурні характеристики експлуатованих в даний час
мереж доступу.
Під структурними характеристиками тут і далі розуміються середні значення довжин
абонентських ліній і ємкості абонентських кабелів.
Розподіл довжин різних ділянок абонентських ліній має наступний характер:
- магістральна ділянка – 74,7%;
- розподільна ділянка – 20,2%;
- абонентська проводка – 5,1%.
Актуальність проблем, пов’язаних з модернізацією експлуатованих мереж доступу,
пояснюється трьома основними чинниками.
По-перше, ті технічні характеристики, які властиві більшості абонентських ліній, не
можуть забезпечити сучасні вимоги до надійності зв’язку і до якості передачі телефонної і
іншої (зокрема, – дискретною) інформації.
По-друге, зростають експлуатаційні витрати
Операторів зв’язку, необхідні для підтримки працездатності мереж доступу.
По-третє, мережі доступу (і це особливо важно), що існують нині, стають „вузьким
горлом” для процесу введення тих нових видів інфокомунікаційних послуг, які орієнтовані
на суттєве розширення пропускної спроможності абонентських ліній і/або на вищі показники
якості передачі інформації.
Якщо не модернізувати мережу доступу, то Оператор зв’язку обмежує перспективи
свого ринку тільки послугами телефонної мережі загального користування і ПД за
допомогою модему (за умови, що якість обміну повідомленнями знаходиться на
допустимому для абонентів рівні). В цьому випадку (рис 1) потенційні доходи Оператора на
відрізку часу [T1, T2] скоротяться практично удвічі. Величина інтервалу [T1, T2] для різних
Операторів може варіюватися в досить широких межах.
В середньому, величина цього інтервалу в Україні складе близько десяти років, але
зниження потенційних доходів до рівня 80 % слід чекати протягом двох-трьох років, якщо
не проводити планомірні заходи щодо модернізації існуючих мереж.
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Рис. 1. Зміна структури доходів Оператора

Всі три чинники свідчать про актуальність завдання якісної модернізації мереж доступу.
При цьому, повинні враховуватися як довгострокові перспективи розвитку мереж доступу,
так і поточні проблеми – необхідність зниження капітальних витрат і експлуатаційних витрат
на цей фрагмент телекомунікаційної системи.
Висновки:
1. Питання пов’язані з модернізацією мереж доступу на даний час являються
актуальними для Операторів зв’язку, тому що вони повинні вирішити проблему „вузького
горла” мережі доступу.
2. Вирішення проблеми „вузького горла” шляхом модернізації мереж доступу надасть
можливість телекомунікаційним компаніям розширювати спектр послуг і як наслідок цього
отримати максимальні прибутки та бути конкурентоспроможними на ринку телекомунікацій.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРОТОКОЛУ БАГАТОМАРШРУТНОЇ
ДОСТАВКИ ДАННИХ У МЕРЕЖАХ MANET
Перспективним напрямом сучасних телекомунікацій є розвиток радіомереж, що
самоорганізуються та змінюють топологію MANET (Mobile Ad-Hoc Networks). У звязку з
цим, особливої актуальності набувають питання забеспечення передавання великих обсягів
інформації заданої якості в умовах швидкої зміни топології. Особливостями таких мереж є
короткочасність існування з’єднань, що внаслідок швидкої зміни мережевої топології
можуть швидко змінювати свої параметри. Обмежена пропускна здатність радіоканалів та
різнородність типів трафіку, що генерують прикладні завдання, робить ці мережі залежними
від нижніх рівнів моделі OSI. А отже, для мереж MANET ці питання не можуть бути
вирішені лише на транспортному рівні моделі.
Проблеми управління потоками у мережах MANET необхідно розглядати у комплексі зі
зміною топології мережі, її реакцією та часом реакції на навантаження. Відповідно на етапі
встановлення логічного їєднання транспортний протокол має „враховувати” низьку
ймовірність існування побудованого маршруту, звідси необхідна інтеграція з мережевим
рівнем, що відповідає безпосередньо за маршрутизацію у мережі. Таким чином, обєднання
функцій маршрутизації та встановлення логічного зєднання по декількох маршрутах
дозволяє динамічно перенаправляти потік даних на відповідний маршрут в залежності від
його стану. Дослідження протоколу транспортного рівня мереж MANET, що застосовує
доставку сегментів даних декількома маршрутами, показали, що завдяки реалізації концепції
міжрівневої взаємодії (cross-layer) та передачі сегментів даних декількома маршрутами
можливо збільшити пропускну здатність транспортного зєднання на 3-5 % порівняно з
доставкою за найкоротшим маршрутом в умовах змін топології.
Для оцінки параметрів ефективності окремого маршрута та всього транспортного
зєднання загалом запропоновано збирання декількох статистичних параметрів, в якості
метрик контролю потоку, окремо для кожного маршрута, що дозволяє застосовувати
математичного апарат теорії графів та потоків для виявлення найбільш ефективних
маршрутів у кожний окремий проміжок часу. Такими параметрами є кількість доступних
маршрутів до отримувача данних, кількість пакетів, що успішно передана, втрачена, та час
циклу (RTT) за кожним маршрутом. Завдяки явному розділенню сегментів за маршрутами та
зменшенню передавання сегментів даних за маршрутами з більшою кількістю втрат пакетів,
можливе більш адекватне адаптування вікна навантаження транспортного протоколу. Таким
чином транспортний протокол мереж зі змінною топологією MANET, що має ряд
властивостей мережевого рівня, швидше реагує на зміни топології мережі, а отже забезпечує
більшу надійність транспортного зєднання.
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ПОГЛЯД НА РОЗПОДІЛ РОЛЕЙ У МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ ТИПУ “MANET”
Мобільні радіомережі типу MANET (МР) характеризуються динамічним формуванням
груп абонентів, численними та мінливими цілями, не детермінованими переходами із стану в
стан та варійованими ресурсами. Ключовою проблемою організації взаємодії між
абонентами і групами абонентів в МР є проблема розподілу між ними ролей, яка
ускладнюється відкритістю та нестабільністю мережі. Ця проблема деякими авторами
вважається проблемою більш високого рівня, ніж проблема розподілу завдань. В якості
спрощеного приклада визначеної проблеми можна привести такий: Група гелікоптерів
армійської авіації, кожен з яких є абонентом МР, виконує завдання транспортування
різноманітних вантажів між двома пунктами. Між пунктами є три маршрути різної
протяжності та з різними ризиками від ворожого вогню. Одна чи більше підгруп
гелікоптерів здійснюватиме розвідку маршрутів. Як тільки будь-який маршрут виявляється
“чистим”, інші підгрупи гелікоптерів зможуть більш безпечно рухатися уздовж нього з
вантажем. Однак розвідники можуть потерпіти невдачу на маршруті і виникне потреба в їх
евакуації. В свою чергу транспортні гелікоптери можуть не отримати інформацію про
невдачу розвідки або про „чистоту” маршруту. Загальне завдання полягатиме в якомога
швидшій доставці вантажу у визначений пункт.
Розподіл ролей в МР може бути розглянутий як проблема задоволення обмеженням,
подібна проблемі розподілу ресурсів, де абоненти є змінними, а ролі – значеннями, які вони
приймають. Для розв’язання проблеми задоволення обмеженням у стабільних мережах
застосовують зазвичай алгоритми задоволення розподіленим обмеженням (distributed
constraint satisfaction algorithms - DCSА).
Якщо додати до розгляду корисність та преференції абонентів, то проблема розподілу
ролей спричинить ще й виникнення проблеми оптимізації самих обмежень. Коли численні
групи абонентів співіснують, як в МР, будь-який абонент може брати на себе численні
неконфліктні ролі. Спроможність абонентів управляти цими ролями – є важливим аспектом
узгодженості абонентів. Висока мобільність та низька енергетика МР обумовлює зменшення
дальності зв’язку між найближчими сусідами, але не зменшує рівня знань абонентів про
глобальне середовище. Це надає певні переваги абонентам у плані самоорганізації в межах їх
дальності зв’язку при відсутності централізованого управління. Невизначеність, з якою
повідомлення надходитимуть до місць призначення в обмежений період часу, порушує
базове припущення DCSА. Як розширити ці алгоритми на відкриті нестабільні МР є все ще
активною зоною досліджень. Ця проблема належить до найбільш складних класів проблем
задоволення обмеженням в мультиабонентських системах завдяки динамічній природі
середовища та взаємновиключаючим характеристикам алгоритмів розподілу ролей.
У відомих роботах розглянуті певні можливості розширення DCSА на деякі типи
динамічних середовищ, але не розглянутий канонічний приклад організації взаємодії, яким є
гра в переслідування хижаками здобичі в конкурентному і асинхронного середовищі.
Цікавим для розв’язання проблеми оптимізаційних обмежень, такої як, наприклад,
проблема розподілу ролей у поліноміальному часі, є угорський алгоритм, також відомий як
двосторонній ваговий узгоджений алгоритм. Цей алгоритм почав застосовуватися після
алгоритму Манкреза. Він запускається матрицею “ролі×абоненти”. Алгоритм полягає в
трансформації цієї матриці в еквівалентні матриці до тих пір поки рішення не буде отримано
у вигляді незалежних елементів допоміжної матриці.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ MIMO З ПСЕВДОВИПАДКОВОЮ
ПЕРЕСТРОЙКОЮ РОБОЧОЇ ЧАСТОТИ В УМОВАХ ВПЛИВУ
НАВМИСНИХ ЗАВАД ТА СЕЛЕКТИВНИХ ЗАВМИРАНЬ
Відомчі засоби радіозв’язку (ЗРЗ) повинні забезпечувати передачу інформації у
складній радіоелектронній обстановці, а саме в умовах багатопроменевого просторового
каналу, в якому можливі завмирання сигналів, а також при наявності в каналі зв’язку
навмисних завад. Одним з перспективних шляхів вирішення проблеми є використання
систем зв’язку з рознесеними передавальними і приймальними антенами – системи MIMO
(multiple-input multiple-output). Їх використання дозволяє проводити просторову і часову
обробку сигналів, ефективніше використовувати випромінювану передавачем потужність і
знижувати негативний вплив завад. При цьому напрямком підвищення завадозахищеності
каналів ЗРЗ є застосування технології розширення спектру методом псевдовипадкової
перестройки робочої частоти (ППРЧ).
Вплив навмисних завад на завадозахищеність ЗРЗ із ППРЧ досить повно досліджено в
[1–3]. Однак в роботах не досліджується вплив навмисних завад на системи МIMO та не
розглядається застосування методів розширення спектру сигналів. В [1–2] досліджується
вплив навмисних завад на канали з адитивним білим гаусівським шумом (АБГШ) при
когерентному прийманні сигналів із ФМ-М, КАМ-М модуляцією при точних формулах
розрахунку ймовірності бітової помилки.
Таким чином, виникає задача отримання аналітичних залежностей для розрахунку
середньої ймовірності бітової помилки в каналах з селективними завмираннями,
флуктуаційним шумом та навмисними завадами для систем MIMO з ППРЧ, які були б
ефективні при малих відношеннях сигнал-завада в каналі.
В роботі розглядалися наступні види навмисних завад: шумова загороджувальна
завада, шумова завада в частині смуги (ШЗЧС) та завада у відповідь, моделі яких
представляють обмежений по смузі АБГШ [1]. У якості методу розширення спектра сигналу
розглядається метод повільної ППРЧ (посимвольної) [1].
Використовуючи отримані аналітичні залежності, проведено оцінку завадозахищеності
системи MIMO для різних значень параметрів ЗРЗ з ППРЧ та каналу зв’язку.
Аналіз проведеної оцінки свідчить, що зі збільшенням кількості власних каналів в
системі MIMO і збільшенням кількості частотних підканалів в кожному каналі системи
MIMO, підвищується завадозахищеність системи. Так, наприклад для забезпечення PB = 10-4
збільшення каналів в системі MIMO з 1 до 4 дає виграш в завадозахищеності ЗРЗ приблизно
6,5 дБ, а збільшення на порядок кількості підканалів в кожному власному каналі системи
MIMO дає виграш в завадозахищеності ЗРЗ приблизно 10 дБ.
Таким чином, отримані нові аналітичні співвідношення дозволяють розраховувати
ймовірність бітової помилки для систем MIMO з ППРЧ та враховують кількість підканалів
системи MIMO, кількість частотних підканалів різні види навмисних завад, селективні
завмирання сигналу та ефективні для розрахунку при малих відношеннях сигналзавада в каналі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов методом
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РОЗРОБКА ТА АНАЛІЗ ДВОХІНДЕКСНОЇ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ ЧАСТОТНИХ
КАНАЛІВ В БАГАТОКАНАЛЬНИХ MESH-МЕРЕЖАХ СТАНДАРТУ IEEE 802.11
Безпроводові мережі традиційно займають ключове місце в системах зв’язку
військового призначення різних ланок управління. Саме такі мережі найбільш повно
відповідають вимогам щодо живучості управління в умовах вогневої та радіоелектронної
протидії противника. При цьому з точки зору підвищення рівня саморганізації та
продуктивності мереж в цілому заслуговує уваги підхід, заснований на використанні
багатоканальних mesh-мереж, продуктивність яких багато в чому визначається способом
розподілу частотних каналів (ЧК) між радіоінтерфейсами (РІ) mesh-станцій [1].
У зв’язку з цим актуальною є задача, пов’язана з вибором або розробкою моделей і
методів розподілу ЧК між РІ станцій в багатоканальних mesh-мережах стандарту IEEE
802.11. Метою дослідження є забезпечення багатоканального режиму роботи і забезпечення
необхідної продуктивності безпроводової mesh-мережі за наявності декількох РІ на кожній з
mesh-станцій мережі, а також при використанні доступного числа ЧК, що не
перекриваються, для окремо взятої технології безпроводового зв’язку.
У зв’язку з цим запропонована двохіндексна математична модель розподілу ЧК у
багатоканальних mesh-мережах, яка заснована на виконанні наступних умов-обмежень:
умова включення mesh-станції в мережу; умова виділення кожній mesh-станції кількості ЧК,
що не перевищує кількості РІ; умова включення на mesh-станції кількості РІ, відповідного
кількості ЧК; умова роботи двох mesh-станцій одна з одною не більше ніж на одному ЧК;
умова відсутності ефекту „прихованої станції”; умова того, що будь-яка mesh-станція на
включеному на ній РІ і закріпленому за ним ЧК працює хоча б з однією станцією своєї зони
стійкого прийому; умова того, що кількість РІ, включених на mesh-станціях і працюючих на
одному ЧК в рамках однієї зони стійкого прийому, перевищує кількість самих mesh-станцій;
умова зв’язності багатоканальної mesh-мережі (зв'язності створюваних доменів колізій meshстанцій); умова балансування числа mesh-станцій по доменам колізій в залежності від
активності і територіальної віддаленості mesh-станцій.
На виході моделі сформульована оптимізаційна задача, пов’язана з мінімізацією
кількості mesh-станцій по доменах колізій, зважених щодо активності і територіальної
віддаленості
mesh-станцій. Сама задача відноситься до класу задач змішаного
цілочисельного нелінійного програмування (MINLP). Проведено аналіз результатів
аналітичного (система MatLab з використанням пакета Optimization Toolbox) та імітаційного
(пакет NS-3) моделювання розробленої моделі розподілу частотних каналів. [2]. Аналіз
результатів аналітичного моделювання показав, що збільшення ступеня перекриття зон
стійкого прийому, тобто збільшення числа станцій які одночасно знаходяться в декількох
зонах стійкого прийому, призводить до збільшення розміру доменів колізій і відповідно до
зменшення продуктивності mesh-мережі. Як показали результати імітаційного моделювання
задачі розподілу ЧК, використання запропонованої моделі дозволило підвищити
продуктивність безпроводової мережі на 30 – 55 % в порівнянні з відомими методами
(CoMTaC, C-Hyacinth) і в середньому в 3 – 4 рази в порівнянні з одноканальними рішеннями.
ЛІТЕРАТУРА
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ДЕКОМПОЗИЦІЯ СЕМАНТИЧНИХ ВІДНОШЕНЬ ВУЗЛІВ
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ
Одним з питань практичного виконання завдань інформаційної боротьби в
інформаційно-телекомунікаційних мережах (ІТМ) є прийняття обґрунтованих рішень на
основі урахування важливості вузлів. Оцінка важливості вузлів виконується на основі аналізу
моделей зв’язків вузлів. Особливістю, яка робить нетривіальним завдання побудови таких
моделей на основі теорії складних мереж (complex network)[1-3], є необхідність урахування
різнотипних семантичних відношень між її об’єктами. Вузли сучасних ІТМ пов’язані між
собою великою кількістю семантичних відношень, які необхідно враховувати при виконанні
оцінки важливості вузлів ІТМ. Для аналізу моделі ІТМ необхідно провести декомпозицію
відношень між вузлами. Семантичні відношення між вузлами інформаційнотелекомунікаційних мереж поділяються на декілька типів (Рис 1): логічна зв’язність об’єктів,
фізична зв’язність об’єктів, зв’язність за структурою DNS, зв’язність за даними whois і т.д..
Складна мережа

Логічна зв’язність
N-ий тип зв’язності
Фізична зв’язність
Зв’язність по DNS

Рис. 1. Ієрархія моделей семантичних відношень між об’єктами ІТМ

Логічна зв’язність показує можливість маршрутизації між вузлами. Фізична зв’язність
показує наявність каналу зв’язку між вузлами ІТМ. Ієрархічна структура системи доменних
імен дозволяє показати відношення підпорядкованості між вузлами ІТМ та розкрити
призначення й залежність від інших вузлів. Мережева база даних whois надає значну
кількість інформації про об’єкти, на основі якої можна визначити різні типи відношень між
ними. Наприклад географічне, адміністративне та організаційне(за автономними системами)
відношення. Обробка часткових моделей семантичних відношень між вузлами ІТМ,
методами та алгоритмами теорії складних мереж дозволить отримати оцінки важливості як
окремого вузла так й їх множини (кластерів, клік). Дані оцінки можуть бути використані в
алгоритмах прийняття рішень об’єднуючи їх, наприклад, за адитивним критерієм.
Таким чином, формування ієрархії моделей семантичних відношень між вузлами ІТМ
створює передумови створення єдиного базису для оцінки важливості вузлів за різними
якісними ознаками: підпорядкованість, адміністративна та організаційна приналежність, або
кількісними, фізична або логічна зв’язність.
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕДАЧІ МІЖ ВІДКРИТИМИ
ДЖЕРЕЛАМИ ТА АВТОМАТИЗОВАНИМИ СИСТЕМАМИ КЛАСУ „1”
Зважаючи на широке розповсюдження автоматизованих систем (АС) класу „1” та
постійне підвищення потреб структурних підрозділів державних установ у використанні
послуг глобальної мережі Internet, актуальною є задача забезпечення безпечної передачі
інформації між відкритими джерелами інформації та АС класу „1” з метою подальшої її
обробки. Оскільки, АС класу „1” не передбачають прямих підключень до інших АС,
локальних та глобальних інформаційно-обчислювальних мереж, то у якості єдиного каналу
передачі інформації між відкритими джерелами інформації та АС можуть виступати лише
знімні носії інформації (ЗНІ) шляхом виконання операцій імпорту та експорту інформації.
Виконання операцій імпорту та експорту інформації з використанням ЗНІ є
потенційною передумовою для реалізації загроз порушення конфіденційності, цілісності
та/або доступності інформації, яка обробляється в АС. Засобом реалізації вказаних загроз є
шкідливе програмне забезпечення (ШПЗ), що розповсюджується в процесі передачі
інформації по каналам передачі інформації (у тому числі з використанням ЗНІ).
Основні шляхи розповсюдження ШПЗ в АС класу „1” мають наступні характерні
особливості:санкціоноване розповсюдження з санкціонованим запуском на виконання
(користувач АС з певних причин самостійно копіює та активує ШПЗ на АС); санкціоноване
розповсюдження з несанкціонованим запуском на виконання (у тому випадку, коли
користувач копіює ШПЗ на ЗНІ, а операційна система, в ході виконання своїх штатних
функцій, сама активує файл ШПЗ. Приклад – віруси-супутники); несанкціоноване
розповсюдження з санкціонованим запуском на виконання (у випадку, коли ЗНІ, під’єднаний
до інфікованого комп’ютера, інфікується файлами, що мають назву ідентичну назвам файлів
розповсюджених програм); несанкціоноване розповсюдження з несанкціонованим запуском
на виконання (ШПЗ використовує конструктивні особливості операційної системи
проміжного комп’ютера для інфікування ЗНІ з подальшим інфікуванням АС, операційна
система якої, в ході виконання своїх штатних функцій, сама активує запуск на виконання
ШПЗ. До такого ШПЗ можна віднести autorun-віруси). Певною мірою функції блокування
(контролю) операцій взаємодії операційної системи з ЗНІ покладається на антивірусне
програмне забезпечення, програмне забезпечення контролю доступу до ЗНІ та комплекс
засобів захисту інформації (КЗЗ) від несанкціонованого доступу (НСД) АС. Однак, на
теперішній час, використання кожного з вказаних вище засобів окремо чи в комплексі має
свої недоліки. По-перше. Антивірусне програмне забезпечення орієнтовано на виявлення та
блокування ШПЗ відповідно до інформації, яка міститься в так званих антивірусних базах.
Відповідно, блокування ШПЗ можливо лише за умови оперативного випуску антивірусних
баз, в яких міститься інформація про ШПЗ, а також вчасного їх перенесення на АС. Якщо
інформація про ШПЗ відсутня в антивірусній базі на АС, то, у кращому випадку, антивірусне
програмне забезпечення може повідомити користувача про наявність потенційної загрози
інфікування автоматизованої системи ШПЗ. По-друге. Програмне забезпечення контролю
доступу до ЗНІ забезпечує можливість часткового або повного блокування операцій взаємодії
користувача з ЗНІ [1].
У випадку, якщо користувач має повноваження на виконання операцій імпорту та/або
експорту інформації на ЗНІ залишається потенційна можливість інфікування автоматизованої
системи ШПЗ та/або несанкціонованого витоку інформації, якщо АС вже інфіковано ШПЗ.
Також актуальним є питання сумісності вказаного програмного забезпечення з КЗЗ
автоматизованої системи з причини можливого конфлікту на рівні функцій контролю доступу
до апаратних засобів, які обслуговують ЗНІ.
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СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ВУЗЛА СТАЦІОНАРНОЇ КОМПОНЕНТИ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Незважаючи на інтенсивний розвиток інформацыйної мережі спеціального
призначення (ІМСП), актуальним залишається питання автоматизації управління
інформаційною мережею. Неоднорідність обладнання, служб і протоколів взаємодії
ускладнюють питання управління мережею в цілому.
Відмінності інформаційної мережі спеціального призначення від інфромаційних мереж
загального використання накладають на систему управління додаткові вимоги:
−підвищені вимоги до живучості системи;
−підвищені вимоги до якості роботи мережевих служб;
−контроль і управління нестандартними службами;
−короткий час реагування на події в мережі;
−низький рівень пыдготовки інженерного складу порівняно з мережами загального
використання такого рівня;
−постійна готовність системи до швидкого переконфігурування мережі.
Система управління ІМСП згідно рекомендацій ITU-T M.3400 забезпечують наступні
функції управління: управління відмовами, управління конфігурацією, управління
продуктивністю, управління безпекою. В зв’язку з відсутністю комерційної направленості
ІМСП функції управління аудиту не реалізуються.
Відносно низькі швидкості передачі інформації між інформаційно-телекомунікаційними
вузлами вимагають застосування зонової системи управління ІМСП. Зони управління
визначаються розташуваннм територіальних інформаційно-телекомунікаційних вузлів.
Система управління в межах одніє зони є централізованої системи управління. Таким чином
в межах одного стаціонарного інформаційно-телекомунікаційного вузла система управління
є чітко централізованою. Система управління інформаційно-телекомунікаційним вузлом
складається з:
− підсистеми збору та зберігання службової інформації;
− підсистеми обробки службової інформації;
− підсистеми взаємодії з іншими системами управління;
− підсистеми резервування;
− підсистема оповіщення;
− підсистема внутрішнього контролю системи управління;
− підсистеми резервного копіювання конфігураційних парамтрів;
− підсистеми забезпечення електроживлення;
− підсистема контролю за зовнішнім середовищем;
− підсистема виявлення і прогнозування несправностей.
Прийняття рішення по управлінню мережі починається зі збору службової інформації.
Причому прийняття рішення в момент часу зазвичай потребує інформації зібраної на
значному проміжку часу до момента прийняття рішення. Елементи інформаційнотелекомунікаційного вузла різних типів в момент часу характеризується різними
параметрами. Таким чином система управління інформаційною мережею спеціального
призначення є складною системою з великою кількістю підсистем. При проектуванні цієї
системи пропонується використовувати зонову системи управління.
При проектуванні системи управління інформаційної мережі спеціального призначення
слід вирішувати оптимізаційну задачу між об’ємом збираємої службової інформації та якістю
і часом прийняття рішення.
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ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СТИСКУ ЛАНЦЮЖКІВ ІДЕНТИЧНИХ СИМВОЛІВ
ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ЇХ ПЕРЕДАЧІ І ЗБЕРЕЖЕННІ В АСУВ
Одним з підходів удосконалювання інформаційного процесу в АСУВ підказується
теорією інформації і полягає в збільшенні інформаційного навантаження на технічні засоби.
Резерв для збільшення інформаційної ємності технічних пристроїв мається в самих даних як
формалізованому представленні інформації: з точки зору теорії інформації інформація в
технічних пристроях АСУ кодується с надмірністю. Проблему усуненні цієї надмірності
визначають як проблему стиску даних (СД). Для впровадження СД в АСУВ необхідні
ефективні методи СД. В свою чергу, ефективність методів СД пов’язано з їх спрямованістю
на усунення конкретні види надмірності.
Приймаючи до уваги роботу [1] та дослідження подання текстової інформації в ПК,
можливо виділити чотири види надмірності даних і кількісно оцінити їх в відсотках в різних
документах штабів (по управлінню військами, звітні, довідкові).
1. Статистична надмірність за рахунок подання нерівно ймовірних символів даних
кодовими комбінаціями фіксованої довжини (42-43%).
2. Ергодична надмірність. Пов'язана з кодуванням послідовних символів без обліку
їхніх ергодичних властивостей (11-13%).
3. Надмірність використання потужності коду ЕОМ (25%).
4. Надмірність ланцюжків ідентичних символів, яка характерна для документів
табличних форм, (5-8%).
Усуненню перших видів надмірності присвячений ряд робіт, починаючи з 70-х років
минулого сторіччя (Шеннон, Фано, Хаффман і інші). Для усунення 4-го види надмірності в
літературі (наприклад [2]), історично пропонувався один з видів підстановки комбінацій
символів – кодування ланцюжків повторюваних символів, при якому ланцюжок заміняється
парою символів: перший указує на ланцюжок конкретних символів, другий - на її довжину.
Однак, такий підхід до стиску ланцюжків повторюваних символів має істотні недоліки.
По-перше, він вимагає розширення алфавіту інформаційної області М за рахунок
введення в нього додаткових символів - покажчиків ланцюжків.
По-друге, він вимагає ретельного тестування інформаційної області з метою
визначення символів, що породжують ланцюжки. Остання вимога зв'язана зі створенням
неординарних таблиць кодування / декодування. Крім того, обмеженням є також і те, що
потужність розширеного алфавіту М не може бути більше N ( M<=N ), де N. – потужність
коду ЕОМ.
Представляється можливим запропонувати ефективний алгоритм стиску для
четвертого виду надмірності, котрий не містить згадані вище недоліки.
Даний алгоритм реалізується в два етапи.
На першому етапі здійснюється перекодування символів, що генерує джерело (тексти
військових документів), у відображений код (табл.1). У ній показаний відображений код для
алфавіту джерела з потужністю M=46 (L=8). Символ ”©” указує на біт, що інвертується в
кодовій комбінації символу, якщо символ утворить ланцюжок.
На другому етапі відбувається ідентифікація ланцюжків у послідовності символів, яка
кодується, і заміна їхніми двома символами: символом ланцюжка з інвертованим першим
бітом і символом - покажчиком довжини ланцюжка.
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Таблиця 1
Номер

Символи

по

алфавіту

Відображений
код
©

Номер

Символи

по

алфавіту

порядку
джерела
порядку
джерела
1
А
00000000
24
Ф
2
Б
00000001
25
Х
3
В
00000010
26
Ц
...
...
...
...
...
13
Й
00001100
36
пробіл
...
...
...
...
...
20
Р
00010011
43
:
21
З
00010100
44
;
22
Т
00010101
45
(
23
У
00010110
46
)
Приклад стиску показаний у табл.2.
Оригінальний текст:
<ІВЛЕВК.М.МАЙОР> (29 символів)
Тут “” - позначення пробілу в записі.
Стиснутий текст:
<Стиснутий запис – табл.3> (18 символів)

Відображений
код
©
00010111
00011000
00011001
...
00100011
...
00101010
00101011
00101100
00101101

Таблиця 2
00001010

І (1)

00000010

В (2)

00001110

Л (3)

00000101

Е (4)

00000010

В (5)

10100011

Пробіл (6)

00001001

9 (7)

00001101

К (8)

00100100

. (9)

00001111

М (10)

00100100

. (11)

10100011

Пробіл (12)

00000111

7 (13)

00001111

М (14)

00000000

А (15)

00001100

Й (16)

00010001

О (17)

00010011

Р (18)

Коефіцієнт стиску Ксж=18/29=0,62.
Висновки.
1. Був розглянутий ефективний спосіб скорочення ланцюжків ідентичних символів одного з видів надмірності представлення текстових документів в технічних пристроях
інформаційних систем військового призначення. Запропонований алгоритм дозволить
(разом з іншими методами стиску даних) скоротити обсяги збережених і переданих даних до
50 відсотків і більш.
2. Основними достоїнствами розглянутого способу стиску ланцюжків ідентичних
символів є: універсальність - можливість утворення ланцюжків з будь-якого символу
алфавіту джерела; простота стиску за рахунок використання відображеного коду; відсутність
додаткових тимчасових витрат на аналіз статистичних властивостей джерела з метою
побудови спеціальних таблиць кодування /декодування.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Welch. T. A Technique for High-Perfomance Data Compression // Computer, June 1994.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОВТОРЕНЬ ПОВІДОМЛЕННЯ У
РАДІОКАНАЛАХ З ВИСОКИМИ ЙМОВІРНОСТЯМИ ПОМИЛОК
Ймовірність помилкового прийому одиничного елемента (1 і 0) у каналах зв’язку
характеризується значенням р. З найбільшою ймовірністю можуть бути в погіршеному
якісному стані, у першу чергу, радіоканали із-за дії зовнішніх завад природного,
техногенного та штучного походження.
Межа p=10–2 встановлювалась при розробці спеціальних систем передавання даних на
терені СНД. При значенні p=10–2 спроектована апаратура повинна забезпечувати ймовірність
помилкової реєстрації алфавітного знаку на виході апаратури pпз у межах pпз=10–6–10–10, у
залежності від типу апаратури. Величина p=10–2 значно жорсткіша, ніж це прийнято
нормами МСЕ-Т. Зокрема, у цифровому потоці E1 ймовірність помилок допускалась
міжнародними стандартами не більше p=10–4, пізніше це значення було МСЕ-Т скореговане
до величини p=10–3. Якщо реальні значення p на лініях зв’язку перевищують цю норму, то
апаратура переходить в аварійний режим із від’єднанням від користувачів усіх каналів, що
неприйнятно для польових систем військового зв’язку.
В Україні діють європейські стандарти щодо потоків E1, E2 тощо. Тому безпосереднє
використання відповідної апаратури в системі спеціального зв’язку проблематичне із-за
необхідності збільшення параметра p до величини p=10–2. Крім цього, потрібна додаткова
модернізація апаратури щодо польових умов її використання. Розв’язання цих питань
стосовно систем, що формують потоки E1, E2, які найбільш доцільні для використання,
можливе на основі застосування різних методів підвищення вірогідності, відповідної
елементної бази та технологічних рішень. Необхідність аналізу методів підвищення
вірогідності при ймовірностях p>10–2, зокрема, у межах p=10–2…10–1, зумовлена
можливостями сучасних засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) щодо створення суттєво
непростих умов функціонування всіх видів радіозв’язку, що підтверджує досвід локальних і
регіональних війн. При переході ймовірностей через значення p>10–2 ряд алгоритмів
підвищення вірогідності втрачають ефективність, зокрема, завадостійке кодування. Так, при
зростанні ймовірностей помилок до величини p=10–2 у кодовій комбінації завадостійкого
коду, довжиною, наприклад, n=70−150 елементів, можуть виникнути 1–3 помилки, які код
здатний виправити. При збільшенні p до значення p=10–1 у цих кодових комбінаціях буде 7–
15 помилок, виправлення яких уже проблематичне. Зменшення довжини n до двох – трьох
десятків понижує інформаційну ефективність використання каналів і ліній зв’язку, що не
відповідає сучасним тенденціям завадостійкого кодування, наприклад, у модемах для роботи
по каналах ТЧ протоколами V.34, V.90, V.92 передбачена довжина кодових комбінацій в
сотні і тисячі елемен-тів [1].
Можливі методи підвищенні вірогідності (вірності) обміну повідомленнями:
– кількаразове повторення інформаційної частини повідомлення у межах його
стандартного оформлення (кодограми) чи повідомлення цілком по каналу або різних каналах
(маршрутах), з наступною спеціальною обробкою прийнятих копій;
– адаптація потужності передавача до умов проходження зв’язку;
– зменшення відстані між передавачем і приймачем, якщо це реально в умовах
функціону-вання систем зв’язку;
– використання завадостійких методів модуляції, ефективних сигнально-кодових
конструкцій, оптимальних чи квазіоптимальних методів демодуляції прийнятих сигналів;
– застосування направлених та адаптивних антен, скануючих алгоритмів діаграми
направленості антен, динамічного переходу на інші частоти; вибір та обробка сукупності
високочастотних сигналів при дії багатопроменевого механізму розповсюдження;
– динамічне подавлення небажаних прийнятих компонент (променів) сигналу [2].
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Повторення може бути реалізоване програмно у вигляді переходу від звичайного
алгоритму обміну (без повторень) до обміну з повтореннями при погіршенні якості ліній
зв’язку. Такий перехід хоча і знижує інформаційну ефективність канала зв’язку, але він
доцільний із-за рознесення повідомлень у часі і в просторі (по паралельних каналах, зокрема,
у систе-мах МІМО), що веде до декореляції помилок і створює можливість обробки
прийнятих варіантів сигналів перед демодуляцією [3]. У результаті можна отримати потрібну
кількість копій сигналу з покращеним відношенням сигнал/шум, що зменшує ймовірність
помилок після демодуляції. Утворені з демодульованих сигналів копії кодових комбінацій
використовуються для синтезу (за правилом мажоритарної більшості) результатної кодової
комбінації, в якій перед декодуванням буде менша кількість помилок. Ці помилки код
здатний виявити та виправити, і, при необхідності, може бути використаний зворотний
зв’язок для повторення повідомлення чи його частини. Щоб уникнути невизначеності (50%
на 50%) у прийнятті рішень пристроєм обробки прийнятих варіантів кодових комбінацій,
повторення (після демодулятора) повинні бути непарними (3, 5, 7 і т.д. – кратні).
Рознесення сигналу може бути здійснене: у часі шляхом кількаразового повторення
сигналу, зокрема, за принципом Вердана [3]; по частоті шляхом дублювання сигналу по
кількох частотних каналах; приймання на різні антени, які рознесені у просторі;
поляризаційне рознесення за допомогою однієї чи кількох антен на поляризаційно
орієнтовані вібратори; рознесення за кутом приходу електромагнітної хвилі у горизонтальній
чи вертикальній площині; рознесення по окремих електромагнітних променях у
багатопроменевому каналі. Механізми повторення дозволяють додатково задіяти
безпосередню обробку прийнятих повторень сигналів перед демодуляцією, з метою
збільшення відношення сигнал/шум, наприклад, при здвоєному прийомі використання
принципу квадратичного складання збільшує відношення сигнал/шум в 2 рази [3]. Це дає
змогу знизити ймовірність помилки при демодуляції і, відповідно, у кодовій комбінації.
Якщо замість квадратичного складання використати автовибір, то можливо із прийнятих
копій сигналів вибирати найкращі, з максимальним відношенням сигнал/шум перед
демодуляцією. У результаті повинна залишитись непарна кількість повторених сигналів
перед демодуляцією і наступним формуванням кодових комбінацій для мажоритарної
обробки. Тому при використанні автовибору або квадратичного складання можна
використовувати непарну чи парну кількість початкових повторень. Наприклад, при
чотирикратному повторенні для утворення трьох варіантів сигналів перед демодуляцією
автовибором найгірший сигнал може бути відкинутий, а квадратичне складання може
сформувати із двох гірших сигналів один кращий. При використанні j-кратного повторення
кодової комбінації ймовірність помилки рмj в одному розряді результатної кодової комбінації
визначається: а) j = 3:
– при повторенні по одному каналу з ймовірністю помилок р:
рмз = 3р2(1−р) + р3;
(1)
– при повторенні по трьох каналах з ймовірностями помилок у каналах р1, р2, р3:
рмз = р1р2(1−р3) + р1р3(1−р2) + р2 р3(1−р1) + р1р2р3
(2)
б) j = 5:
рм 5 = С 53 р 3 (1 - р ) 2 + С54 р 4 (1 - р ) + р 5 = 10 р 3 (1 - р ) 2 + 5 р 4 (1 - р ) + р 5
(3
)
4 4
3
5 5
2
6 6
7
в) j = 7:
рм 7 = С 7 р ( 1 - р) + С 7 р ( 1 - р) + С 7 р ( 1 - р) + р =
(4)
= 35 р 4( 1 - р)3 + 21 р 5( 1 - р) 2 + 7 р 6( 1 - р) + р 7
г) j = 9:

рм 9 = С95 р 5( 1 - р)4 + С96 р 6( 1 - р)3 + С97 р 7( 1 - р)2 + С98 р 8( 1 - р) + р 9 =

= 126 р 5( 1 - р)4 + 84 р 6( 1 - р)3 + 36 р 7( 1 - р)2 + 9 р 8( 1 - р) + р 9
д) у загальному випадку (j = z, z – непарне):
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(5)

рмz =

z -1
2

å

C

і= 0

z +1 + i
2
z

z +1 + i
2

p

(1 - p )

z! ;
z -1 - i Ci =
2
, z i!( z - i )!

z!= 1 × 2 × 3 × ...× z;

0!= 1 .

(6)

Загального виразу для j повторень кодових комбінацій при різних ймовірностях р1, р2, …,
рj знайти не вдалось. Результати розрахунків на основі формул (1) − (5) при незалежних
помилках представлені в табл.1 й відображені на рис.1а, а їх врахування при використанні
коду з виправленням помилок – на рис.1б.
Таблиця 1
р
рм3
рм5
рм7

10–1
2,8·10–2
8,56·10–3
8,91·10–4

10–2
2,98·10–4
9,85·10–6
1,22·10–8

10–3
2,99·10–6
9,98·10–9
1,26·10–13

10–4
3·10–8
9,99·10–12
2,1 ·10–18

0.1
Рм3( p )

1

0.01

3

Рм5( p )
Рм7( p )

Pt3n1 ( p )

-3

1´10

7

5

Pt3n1м3 ( p )

-4

1´10

0.1

0.01

а)

1

Pt0n1 ( p )

p

а) Рмj(p) – ймовірності помилкової реєстрації
розряду кодової комбінації після мажоритарної
обробки при кількості повторень j=3; 5; 7;

0.01
1 ´10

2

-4

4

Pt3n2 ( p )
Pt3n1м5 ( p )
Pt3n2м3 ( p )

1 ´10
1 ´10
1 ´10

3

-6

-8

5
6

- 10

0.1

б)

0.01

1 ´10

-3

p

б) Ptnм(p) – ймовірністі помилок у кодовій комбінації: крива 1 – довжина кодової комбінації n1=31, без мажоритарної
обробки (м=0) й виправлення помилок (t0=0); 2 – довжина кодової комбінації n2=255, без мажоритарної обробки (м=0), код
виправляє трикратні помилки (t3=3); 3 – n1=31, без мажоритарної обробки (м=0), t3=3; 4 – n1=255, мажоритарна обробка з
трикратним повторенням (м=3), t3=3; 5– n1=31, мажоритарна обробка з трикратним повторенням (м=3), t3=3; 6 – n1=31,
мажоритарна обробка з п’ятикратним повторенням (м=5), t3=3.

Рис.1. Ймовірнісні характеристики помилок у кодових комбінаціях

1. При ймовірностях помилок у радіоканалах в межах р=10−2 −10−1 задачі використання
відомих алгоритмів підвищення вірогідності потребують досліджень. Мажоритарна обробка
прийнятих кодових комбінацій при трикратному повторенні дає виграш у ймовірності
помилок приблизно на два порядки при р=10−1, що позволяє використати існуючі методи
кодування; виграш зростає, якщо збільшити кількість повторень, але при цьому зменшується
інформаційна ефективність каналу зв’язку.
2. Доцільною є обробка прийнятих копій сигналу перед демодуляцією, з метою
підвищення відношення сигнал/шум, що дає додаткове зменшення ймовірностей помилок до
мажоритарної обробки.
3. Для умов р>10−2 ефективним може бути використання турбокодів, алгоритм
функціонування яких забезпечує декореляцію помилок.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗМЕНШЕННЯ КОДОВОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ
СТАТИЧНИХ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Сучасний етап розвитку телекомунікаційних систем характеризується постійним
зростанням об’ємів, які обробляються і передаються графічними даними, що у свою чергу
веде до підвищення навантаження на канали зв’язку. У зв’язку з цим в реальному часі
можливо передавати і обробляти лише дуже обмежені об’єми необхідної інформації.
Модернізація старих або впровадження нових каналів зв’язку з вищою швидкістю передачі є
дорогим і не завжди оправданим процесом. Один з напрямів вирішення даної суперечності
полягає у використанні методів стиснення відеоданих. У даний час серед методів стиснення
графічних даних використовуються як методи з втратою якості відновлених зображень, так і
без втрати. Методи з втратою якості забезпечують найбільші ступені стиснення. Проте при
використанні методів даного класу можуть виникнути безповоротні втрати інформації [1, 2].
Тому існує необхідність в розробці і подальшому вдосконаленні методів стиску відеоданих,
що
дозволяють
додатково
підвищити
ступінь
стиску без
втрати
якості
відновлених зображень.
Зменшення обсягів відеоданих без втрати якості в більшості методів відбувається за
рахунок зменшення статистичної або структурної надмірності. При використанні методів
кодування які зменшують статистичну надмірність (арифметичного, Хаффмана тощо),
тимчасові витрати на стиск і передачу зображень великих обсягів досягають декількох
десятків хвилин. Це пояснюється великим часом обробки і недостатньо високим
коефіцієнтом стиску сільнонасищенних зображень. Для скорочення структурної надмірності,
яка викликана повторюваністю елементів використовується кодування з виявленням довжин
серії. До достоїнств даного кодування відносяться простота технічної реалізації, невелика
кількість операцій на обробку, стиснення без внесення погрішності. Одним з методів, що
забезпечують найбільший ступінь стиску зображень з виділенням довжин серії, є метод
комбінованого поліадичного кодування довжин серії [3]. Проте, йому властиві недоліки, що
полягають в тому, що при обробці реалістичних зображень з переважанням серії одиничної
довжини коефіцієнт стиснення знижується, відбір елементів для поліадичного кодування
здійснюється на основі стовпчикової схеми. Така обробка приводить до підвищення часу
обробки зображень і зменшення коефіцієнта стиску. Тому необхідно розробити спосіб, який
забезпечить підвищення коефіцієнта стиснення для різних класів зображень без втрати якості
при їх відновленні. На величину коефіцієнта стиснення зображень на основі поліадичного
кодування впливають динамічний діапазон довжин серії і кількість розрядів, що витрачається
на представлення службової інформації [4]. Тому для зменшення витрат на представлення
службової інформації і відповідно зменшення об’єму кодового представлення стислого
зображення пропонується проводити кодування масиву довжин серії в змішаному
поліадичному просторі. В цьому випадку кодування рядків масиву довжин серії
здійснюватиметься в абсолютному поліадичному просторі, якщо максимальне значення
довжини серії lдсi в i-му рядку масиву довжин серій рівне 1. Інакше кодування рядків масиву
довжин серії організовується в різницевому поліадичному просторі. Для зменшення
кодового представлення масивів довжин серії обробку масивів пропонується проводити в
змішаному поліадичному просторі, а спосіб стиску складатиметься з наступних етапів:
1. Визначення мінімальних miдс , максимальних в рядках lдсi і стовпцях c дсj значень
масиву довжин серії ( l ij ); та мінімальних з двох максимумів

y ijдс

значень, де

i= 1, mдс , j = 1, n дс , m і n – кількість рядків і стовпців в масиві довжин серії.

2. Для кожного рядка масиву довжин серії перевіряється умова lдсi > 1 . Дана умова
дозволяє визначити рядки масиву довжин серії, які обробляються в різницевому, а які в
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абсолютному поліадичному просторах. За результатами перевірки також знаходяться
підстави zijдс елементів масиву довжин серії та початковий напрям обробки.
У випадку, якщо умова lдсi > 1 для i-го рядку масиву не виконується, то даний рядок
оброблятиметься в абсолютному поліадичному просторі і підставами в змішаному
поліадичному просторі будуть y ijдс , а оброблювані елементи w(min)
, wij(max) будуть рівні l ij ,
ij
тобто
z ijдс = wijдс ; wij(min) = w(max)
= l ij .
(1)
ij
Інакше рядок оброблятиметься в різницевому поліадичному просторі. Підставою в
змішаному поліадичному просторі буде величина різниці s ijдс між максимальним y ijдс і
мінімальним miдс значеннями в i-му рядку масиву довжин серії. Відповідно оброблюваними
елементами w(min)
, wij(max) змішаному поліадичному просторі будуть Dl(min)
, Dl (max)
– різниці
ij
ij
ij
між верхнім і нижнім рівнем поліадичних чисел в різницевому поліадичному просторі.
3. Для додаткового зменшення об’єму кодового представлення масиву довжин серії
пропонується вибирати мінімальне значення з двох код-номерів Q( min ) і Q( max ) ,
обчислених відповідно щодо нижнього і верхнього рівнів поліадичного простору:
Q = min { Q( min ), Q( max )} ;
(2)
m

n

n

m

n

;
Q(min ) = åå w(ijmin ) Õ z iдсx ÕÕ z дс
gx
i =1 j=1
m

n

x= j+1
n

m

n

,
Q(max) = åå w(ijmax ) Õ ziдсx ÕÕ z дс
gx
i=1 j=1

x= j+1

(3)

g =i +1 x=1

(4)

g =i+1 x=1

Вирази (1) – (4) забезпечують формування код-номера для масивів довжин серії в
змішаному поліадичному просторі.
Висновок:
1. Проведено аналіз можливостей зменшення кодового представлення статичних
цифрових зображень за рахунок поліадичного кодування масивів довжин серії в змішаній
системі підстав з урахуванням гнучкого вибору початкового рівня відліку код-номера і
динамічного діапазону значень довжин серії в масиві.
2. Запропоноване кодування забезпечує додаткове підвищення коефіцієнта стиску за
рахунок: зменшення комбінаторної надмірності, викликаної зменшенням кількості
дозволених комбінацій; зменшення кількості розрядів, що витрачаються, на передачу
службової інформації.
3. Застосування поліадичного кодування в змішаній системі підстав при обробці
середньонасичених зображень забезпечує щодо комбінованого кодування, збільшення
ступеня стиснення мінімум в 1,5 рази.
4. Сумарний час, що витрачається на обробку передачу відеоданих при використанні
запропонованого способу скорочується в середньому в 2,5 рази, відносно початкового
зображення.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ ФАЗОВОЇ ПОМИЛКИ В
БАГАТОЧАСТОТНИХ МОДЕМАХ
В даний час технологія ортогонального частотного мультиплексування – OFDM
(Orthogonal Frequency Division Multiplex) широко застосовується в мережах безпровідного
доступу стандартів IEEE 802.11 та IEEE 802.16, системах цифрового радіомовлення T-DAB
та DRM, цифрового телебачення DVB-T, xDSL-модемах тощо [1–3].
Одним із головних недоліків технології OFDM є чутливість до помилок синхронізації
внаслідок нестабільності фазової характеристики каналу та фазових флуктуацій генераторів,
характеристик синтезаторів та змішувачів на передавальній та приймальній стороні,
номіналів частот [3, 4]. В результаті виникає випадковий фазовий зсув, що призводить як до
однакового для всіх підканалів обертання сигнального сузір’я, так і до появи міжканальної
інтерференції. Слід зазначити, що компенсація першої складової вимагає оцінювати фазовий
шум один раз за символ, другої – частіше одного разу.
Після видалення циклічного префікса та застосування швидкого перетворення Фур’є
(ШПФ) вхідний КАМ-сигнал на приймальній стороні можна представити наступним
виразом [3]:

Rm,l = Am, l H m,l I m (0) +

N -1

å Am,k H m, k I m (l - k ) + Wm,l ,

(1)

k =0
k ¹l

де m – номер OFDM-символу; l – номер несучої (l = 0, 1, ..., N – 1); Аm, l – КАМ-сигнал, що
передається; Hm, k – передаточна характеристика каналу;
1 N -1
I m (n) =
å exp( - j 2pnk / N ) exp( jjm (k )); φm(k) – фазовий шум;
N k =0
1 N -1 l
å Wm, k exp( - j 2plk / N ) – перетворення Фур’є від послідовності адитивного
N k =0
білого гаусівського шуму (АБГШ) на інтервалі OFDM-символу.
Перший член у виразі (1) однаково обертає корисну компоненту Am, l H m,l кожної
Wm,l =

несучої і не залежить від підканалу l. Цей член називається груповою фазовою помилкою
(СРЕ – common phase error). Другий член у виразі (1) представляє собою інтерференцію між
несучими (ICI – inter carrier interference), викликану впливом сусідніх несучих через втрату їх
ортогональності. Третій член характеризує адитивну заваду. На основі центральної граничної
теореми
інтерференцію
між
несучими
можна
змоделювати
у
вигляді
гаусівського шуму.
Розглянемо методи компенсації СРЕ-складової фазового шуму.
Першим методом оцінки та компенсації фазового зсуву є введення тестової преамбули,
що передається з визначеною частотою – один раз за пакет, який складається з декількох
десятків OFDM-символів. За умови малої довжини пакета даний підхід дозволяє досягти
прийнятного рівня помилок.
Другим розповсюдженим методом компенсації фазової помилки є застосування пілотсигналів. Причому зручність OFDM-сигналу полягає у тому, що він дозволяє здійснювати
безперервну у часі передачу пілот-сигналів на різних частотах і оцінювати стан каналу для
всіх частот з урахуванням кореляції завмирань частотних каналів. Однак, це призводить до
зменшення пропускної спроможності системи. Тому кількість вставок намагаються
зменшити, що, в свою чергу, призводить до погіршення точності оцінювання і, як наслідок,
збільшення ймовірності помилки при демодуляції та декодуванні. У стандарті 802.11а пілот87

сигнали представляють собою несучі, виділені для передачі відомої псевдовипадкової
послідовності ФМ-символів. Розташування цих несучих в межах символу жорстко задано. В
приймачі отримана послідовність порівнюється з еталонною, на основі чого розраховується
груповий фазовий зсув символу OFDM.
Застосування пілот-сигналів має велику перевагу перед використанням лише однієї
преамбули, оскільки з’являється можливість оцінки та компенсації фазової помилки на
кожному OFDM-символі.
Оптимальним комбінуванням результатів обробки пілотної та інформаційної частин
OFDM-сигналу можна суттєво зменшити кількість пілот-вставок і наблизитись до
потенційних характеристик завадостійкості [3].
Третім методом компенсації фазової помилки є введення зворотнього зв’язку в схему
системи корекції фази. В умовах достатньо високого відношення сигнал/шум, виграш таких
схем досягає двох порядків у порівнянні з системами корекції на основі тестової преамбули.
Система з використанням пілот-несучих має кращі результати при низькому відношенні
сигнал/шум та достатньо високому рівні частотного шуму.
Перехід до системи корекції без використання пілот-несучих не тільки дозволяє
підвищити спектральну ефективність сигналу за рахунок усунення надлишковості, але й дає
можливість (при невеликому рівні фазового шуму) досягти меншого рівня помилки.
При досить великому відношенні сигнал/шум найбільш ефективною є слідкувальна
система з багатоканальним фазовим детектором. При великому рівні фазового шуму
необхідна компенсація міжканальної інтерференції, причому виграш від застосування такої
схеми компенсації може досягати 10 дБ і більше при збільшенні кількості спектральних
компонент ІСІ, що оцінюються.
Якість роботи системи корекції фази багато в чому залежить від точності роботи
фазового детектора (ФД). У свою чергу, якість роботи ФД визначається типом несучих, що
використовуються (інформаційні або пілотні), та порядком оцінки спектральних компонент
фазового шуму. Очевидно, що для забезпечення завадостійкої роботи системи необхідно
застосовувати більшу кількість несучих, що у випадку пілотних несучих призведе до
зниження загальної пропускної спроможності системи. Зі збільшенням оцінки спектральних
компонент потрібно також збільшення кількості пілотних несучих.
З іншого боку, оцінка фазового шуму лише за допомогою інформаційних несучих
призводить до росту рівня помилок внаслідок неточності попередньої оцінки. Тому,
найбільш оптимальним є варіант комбінованої системи, в якій використовуються як пілотні
несучі (для грубої оцінки фазових флуктуацій), так і інформаційні (для більш точної оцінки
фазових флуктуацій).
Таким чином, актуальною є задача визначення параметрів комбінованої системи
фазової корекції сигналу, оптимальних за критерієм мінімуму витрат пропускної
спроможності каналу при забезпеченні заданої точності оцінювання.
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-ГОЛОГРАФІЧНИХ
АНТЕН В СИСТЕМАХ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
На даний час на озброєнні є рухомі засоби радіозв’язку, що забезпечують високі
маневрові можливості. Одним із факторів, що обумовлюють зниження мобільності є
використання громістких антенно-фідерних систем.
Одним із напрямків розробки антенних систем для засобів радіозв’язку, що відповідає
вимогам мобільності може бути розробка простих пласких антенних решіток (аналогів
дзеркальних антен), поверхня випромінювання яких (транспарант) виконана за допомогою
печатної технології та дозволяє легко нарощувати геометричні розміри з метою зменшення
ширини діаграми спрямованості і при цьому легко розкладається (складається). Розвиток
електродинаміки і досягнення в технології виробництва напівпровідникових структур із
заданими характеристиками дозволяє використовувати в системах радіозв’язку нові антенні
системи (дзеркальні, лінзові, мікросмугові і т.і.), що складається з опромінювача і деякої
поверхні випромінювання (радіолографічного транспаранта). В якості транспаранта можуть
виступати рефлектор, лінза, решітка, що віддзеркалює.
Перевагою радіоголографічних антенних решіток є те, що вони можуть бути легко
виконані на поверхні будь-якої апаратної радіозв’язку, заміняти дзеркальні антени таких
самих розмірів, мати мінімальний час розгортання і покращювати тактико-технічні
характеристики. В статичному варіанті побудови антен систем радіозв’язку можливо
використання поляризаційно-радіоголографічних антенних решіток, що виконують функцію
дзеркальних антен, а в динамічному варіанті (зміни ширини і форми діаграми спрямованості)
– динамічних радіоголографічних антенних решіток, що виконують функції ФАР.
Метою роботи є ілюстрація побудови антени, що розрахована методом амплітудної,
фазової та поляризаційної голографії відносно поляризаційних радіоголограм, котрі
реалізуються за допомогою пласкої поляризаційно-голографічної антени та можливість їх
використання в засобах радіозв’язку. Під поляризаційно-голографічною антеною розуміють
антену дзеркального типу, в якій транспарант являє собою анізотропну структуру необхідної
конфігурації (голограми), а діаграма спрямованості формується за рахунок поляризаційних
ефектів голограми. Між методами голографії і теорії антен проводиться аналогія і будь-яка
поверхня, на якій записана радіоголограма є антенною. Відповідно можна побудувати
антену, розраховану методом амплітудної, фазової та поляризаційної голографії.
Існує значна кількість пристроїв, котрі використовують властивості анізотропних
середовищ, в яких анізотропія може бути пов’язана з структурою середовища, або
створюватися накладанням зовнішніх полів, наприклад, змінною освітленості поверхні.
В результаті виконання роботи показано, що найбільш простим способом технічної
реалізації поляризаційних радіоголограм є використання сітчатих структур або решітки
пасивних вібраторів над екраном, що проводить. Основною перевагою антен на основі таких
радіоголограм є простота конструкції та технологічності виготовлення. Крім того, вони
можуть бути виконані на поверхні іншої форми, що надає нових конструктивних і
технологічних можливостей їх застосування, а можливо також управління діаграмою
спрямованості такої структури, яка може здійснюватися шляхом використання в ній
матеріалу (наприклад, кременевої пластини), провідність якої стрибкоподібно змінюється
при зміні освітленості і виявленні на її поверхні „сітки проводів” потрібної конфігурації. Їх
перевагою є простота конструкції і технологічність виконання, що дає можливість
використання таких антенних решіток в сучасних засобах радіозв’язку.
Подальшим напрямком досліджень є уніфікація поляризаційно-голографічної антени з
раіопрозорим укриттям і створення системи поляризаційно-голографічна антенаукриття (ПГА-У).
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ВИКОРИСТАННЯ P2P МЕРЕЖ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Різке збільшення динаміки бойових дій на сучасному етапі вимагає забезпечення
безперервного оперативного управління підлеглими частинами та підрозділами. Аналіз
особливостей розвитку мереж передачі інформації, вивчення вимог користувачів привели до
висновку, що в глобальних системах передачі даних все більшого поширення набувають
децентралізовані мережі передачі даних або Р2Р (peer to peer) мережі.
На відміну від централізованих клієнт-серверних технологій, мережі типу Р2Р є
одночасно як клієнтами так і серверами. BitTorrent, KaZa – є найпоширенішими мережами
такого типу, але в них частково реалізована серверна технологія. Сервери використовуються
для координації роботи мережі: визначення статусу вузлів мережі, пошуку та представлення
інформації, що знаходиться в мережі, тощо. Надійність даних мереж виростає в порівнянні з
централізованими мережами передачі даних, оскільки при виході зі строю одного чи
декількох серверів мережа продовжує функціонувати [1].
Подальший розвиток мереж даного типу призвів до появи повністю децентралізованих
мережі передачі даних. Прикладом такої мережі є мережа NETSUKUKU, що побудована на
протоколі динамічної маршрутизації Npv7_HT, що кардинально відрізняється від інших
протоколів маршрутизації. В основі даних протоколів, лежать класичні алгоритми
маршрутизації, здатні знаходити найкращий шлях для досягнення вузла в мережі, але при
цьому вимагають великих затрат ресурсів.
Протокол Npv7 – розглядає мережу як фрактал. Для розрахунку всіх необхідних шляхів
зв’язку вузла з усіма іншими вузлами протокол використовує особливий алгоритм, названий
Quantum Shortest Path Netsukuku (QSPN). Фрактал – це математична структура з дробовою
розмірністю, яка має властивість рекурсивності, тобто кожна її частина є зменшеною копією
цілого. Тому можливе велике стиснення структури мережі, яка може безмежно
розширюватися. А це означає, що потрібно всього лише кілька кілобайт для зберігання всієї
карти маршрутів в мережі NETSUKUKU. Структура маршрутної карти NETSUKUKU може
бути також визначена як висококластеризованний граф вузлів [2].
З іншого боку, QSPN є метаалгоритм в тому сенсі, що не слідує ніяким математичним
правилам, а використовує випадковість і Хаос, які не вимагають складних обчислень.
Можливе велике стиснення структури мережі, яка може безмежно розширюватися. Крім
того Npv7 працює на мережевому рівні моделі OSI, а отже не залежить від каналів передачі
даних, що дозволяє його реалізацію на всіх існуючих технологіях передачі даних [3].
Використання мереж передачі даних даного типу в системах передачі даних
спеціального призначення дозволить підвищити показники живучості зв’язку, а невелика
затрата ресурсів та невибагливість до середовища передачі даних дозволить забезпечити
зв’язком навіть звичайного військовослужбовця.
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ПРОЦЕДУРА РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКА ІНТЕНСИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ НА АРМ ПОСАДОВОЇ ОСОБИ
Сучасні методи управління військами потребують застосування автоматизованих
робочих місць на основі використання робочих станцій інформаційних мереж. В
інформаційних мережах спеціального призначення (ІМСП) основними службами являються:
- служба електронної пошти;
- інформаційно-довідкова служба на базі WEB технологій;
- служба обміну файлами на базі протоколу FTP.
Однак на теперішній день в Збройних силах не існує методик розрахунку об’єму
трафіку робочої станції, які б в повному обсязі дозволили б розрахувати кількісні параметри
ІМСП. Це приводить до помилкових розрахунків або в бік необґрунтованих ресурсових
затрат у випадку коли параметри мережі є значно завищені, або в бік значного заниження
продуктивності мережі у випадку коли параметри мережі не задовольняють потребам
користувачів локальних мереж. Тому актуальним є питання розробити методику визначення
показників інтенсивності використання основних служб ІМСП.
Задача моделювання трафіку робочої станції є досить актуальною, тому в доповіді
пропонується процедура розрахунку кількісного показника інтенсивності використання
служби. Основними етапами розрахунку показника є:
- визначити еталонну задачу посадової особи, яка пов’язана з використанням
певної служби;
- розрахувати кількісні показники цієї задачі (розмір повідомлення, протоколи, які
застосовуються при вирішенні задачі і т.д.);
- провести експеримент з відслідковуванням трафіку робочої станції;
- отриманий трафік визначити, як результат здійснення еталонної задачі.
При подальшому аналізі трафіку робочої станції на певному проміжку часу дані
розрахунки дозволяють розрахувати кількісний показник інтенсивності, який буде
вимірюватися в повідомлення/годину. В доповіді описаний набір еталонних задач для кожної
з основних служб, детально описаний розрахунок показника інтенсивності використання
служб і наводиться приклад розрахунку показника інтенсивності з даних про трафік робочої
станції, обґрунтовано необхідність розрахунку показника ефективності використання служб
ІМСП. Запропонований показник ефективності дозволить більш точно розраховувати
кількісні показники інформаційної мережі;
В подальшому необхідно розробити програмний модуль, що дозволить здійснювати
розрахунок показника інтенсивності використання служб в процесі роботи посадової особи і
здійснювати зберігання і обробку цих показників в модулі підсистеми управління локальною
мережею вузла ІМСП.
Отже, подальше використання програмного модуля надасть можливість зменшити
ресурсозатратність процесу мережевої взаємодії робочих станції через служби ІМСП.
ЛІТЕРАТУРА
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Л.М.Ляховецкий. – Москва: Баланс Бизнес Букс, 2007.
91

Дмитренко А.Ю. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н Горбенко В.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Ковбасюк Д.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
СПОСОБИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Значний розвиток інформаційно-телекомунікаційних мереж військового призначення
призводить до значного росту їх розмірності (наприклад, в ГШ ЗСУ налічується тисячі
робочих станцій та інших елементів мереж).
Тому задача контролю стану елементів ІТМ є актуальною, науковою задачею.
На сьогоднішній день застосовується централізована модель управління елементами
ІТМ. Отже, під час збору даних про елементи мережі відбувається значне завантаження
мережі службовим трафіком. На даний час відомі декілька способів збору інформації, такі як:
по мірі необхідності; періодичний; за подіями; неперервний.
Кожен з цих способів окремо має свої недоліки та переваги. В доповіді пропонується
алгоритм збору інформації про стан елементів ІТМ військового призначення, який інтегрує в
себе два способи збору інформації: за подіями, який зменшує мережу службовим трафіком,
та періодичний, який забезпечить постійний контроль за робочою здатністю елементів
ІТМ [1].
В запропонованому алгоритмі обробка інформації про стан кожного елемента
проводиться безпосередньо в елементі, службовий трафік генерується лише при періодичній
перевірці елемента або при наступних подіях (рис.1): включення робочої станції; виключення
робочої станції; виявлення аномалій при роботі; періодичний контроль за роботою робочої
станції [2].

Рис.1. Схема роботи по збору інформації сервером управління

Таким чином, на сучасному етапі розвитку ІТМ військового призначення необхідне
використання систем управління. Запропонований спосіб збору інформації про стан
елементів ІТМ військового призначення забезпечить ефективний контроль за
їх функціонуванням.
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МОДЕЛІ НАДІЙНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ
СИСТЕМ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В даний час питанням аналізу надійності приділяється особлива час, як в Україні, так і
за кордоном. На сьогоднішній день відсутнє загальне рішення проблеми надійності
програмного забезпечення (ПЗ) і є багато приватних рішень, що не враховують такі суттєві
фактори як інтенсивність внесення та усунення помилок у програмний код, час розробки
програмного забезпечення тощо [1].
Важливість надійності, як одного з основних показників якості програмного
забезпечення масового застосування, ще більш зростає в умовах індустріального
виробництва програм, коли програмне забезпечення виступає як ,,програмна продукція” [2].
З розвитком комп’ютерної науки та комп’ютерної техніки розвиваються і технології
створення програмного забезпечення, що вимагає розробки нових методів вирішення
проблем надійності. У даний момент існує безліч моделей надійності:
– Імітаційні (моделі, які імітують процеси появи помилок);
– Статистичні (модель Міллса);
– Експоненціальні (модель Шумана);
– Евристичні та ін. [3].
У більшості моделей оцінки надійності програмного забезпечення основна увага
приділяється етапам життєвого циклу, пов’язаним з фазою розробки. Це пояснюється тим,
що необхідно досягти заданого рівня надійності якомога раніше, щоб на подальших фазах
життєвого циклу нести менші затрати, пов’язані з необхідністю лише підтримувати вже
досягнутий рівень надійності.
На сучасному етапі вирішується задача розробки підмножини моделей надійності
спеціалізованого ПЗ, яке, на відміну від відомих, дозволяє враховувати такі чинники як:
– Структуру програмного забезпечення на основі блок-схем програм;
– Параметри систем контролю програмного забезпечення (час, складність, повноту
контролю і т.д.);
– Параметри обслуговуючого персоналу;
– Спільний облік характеристик надійності апаратури [4];
За основу таких моделей у більшості випадків беруться евристичні та імітаційні моделі.
У результаті проведених досліджень, розроблена група моделей з урахуванням
зазначених характеристик. Визначено завдання створення засобів автоматизації визначення
надійності спеціалізованого програмного забезпечення. Обґрунтовано використання
програмних платформ та мов моделювання.
Тому пропонується розробка програмно-алгоритмічних засобів для проведення оцінки
надійності програмного забезпечення на основі побудови моделі надійності, що дозволяє
проводити розрахунок характеристик надійності ПЗ (таких як, час напрацювання до відмови,
коефіцієнт готовності, ймовірність відмов, тощо) і на основі цієї моделі прогнозувати зміну
цих характеристик в часі.
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АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ЦІЛІСНОСТІ РЕСУРСІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Цілісність є однією з основних функціональних властивостей захищених
інформаційних систем, забезпечення якої дозволяє з певною гарантією говорити про
можливість викрити чи запобігти спробам будь-якої несанкціонованої модифікації або
знищення програмних засобів, інформації та інших ресурсів системи. Як відомо, цілісність
інформації забезпечується або механізмами розмежування доступу, або механізмами
контролю цілісності інформації, або їх сукупністю.
Визначимо основні переваги й недоліки захисту цілісності інформаційних ресурсів на
прикладному рівні, у порівнянні із захистом на системному рівні. Порівнюючи захист на
прикладному й системному рівні зазначимо, що одним з основних механізмів захисту в
складі системи захисту інформації (СЗІ) від несанкціонованого доступу (НСД) є механізм
забезпечення замкнутості програмного середовища (суть – заборонити запуск будь-яких
сторонніх процесів й додатків, незалежно від способу їхнього впровадження в систему).
Дане завдання повинне вирішуватися на системному рівні. При рішенні ж аналогічного
завдання на прикладному рівні здійснюється аналіз того, які процеси й додатки запущені, й
якщо виявляється, що запущений несанкціонований процес (додаток), він завершується
засобом захисту (реакція СЗІ від НСД на несанкціоновану подію). Перевагою реалізації на
системному рівні є те, що при цьому запобігається запуск несанкціонованих процесів
(додатків), при реалізації ж на прикладному рівні, подія фіксується по факту здійснення,
тобто в цьому випадку – вже після того, як процес запущений, як наслідок, до моменту його
завершення засобом захисту (якщо встановлено таку реакцію на таку подію), даним
процесом може бути виконана будь-яка несанкціонована дія (принаймні, його частина, тому
найважливішою умовою тут і стає оперативне реагування на виявлену подію). При реалізації
ж рішення завдання на прикладному рівні, вже не важлива причина, що привела до
виникнення несанкціонованої події, тому що фіксується сам факт прояву даної події (навіть,
якщо вона викликана використанням помилок і закладок програмного забезпечення). У
цьому випадку, ми зареєструємо, що подія відбулася, однак, не зуміємо її запобігти в
повному обсязі, лише можемо спробувати мінімізувати наслідки.
З урахуванням усього вищевказаного, можемо зробити важливий висновок. Механізми
захисту, що покликані вирішувати те саме завдання на системному й на прикладному рівнях,
у жодному разі не можна розглядати як альтернативні рішення. Ці рішення доповнюють
один одного, тому що надають зовсім різні властивості захисту. Отже, при реалізації
ефективного захисту найбільш критичні завдання повинні вирішуватися одночасно обома
способами: й на системному, й на прикладному рівнях. Механізми контролю цілісності є
досить важливими компонентами захисту, що утворюють окремий функціональний рівень
захисту інформації від несанкціонованого доступу. Їх принциповою відмінністю від інших
механізмів захисту є те, що даними механізмами може бути зареєстрований сам факт НСД,
причому незалежно від причин його походження. Тому розвинутий набір механізмів
контролю цілісності є найважливішою умовою ефективного захисту від несанкціонованого
доступу. Оскільки контроль цілісності – це механізм захисту, а не аудита, то на виявлені
несанкціоновані події комплексна система захисту інформації повинна забезпечувати
оперативне реагування. Реалізація розвиненого набору механізмів контролю цілісності
дозволяє побудувати систему дійсно ефективного й оперативного аудита.
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ОЦІНКА СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИДІВ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Виходячи із завдань Державної програми розвитку ЗС України на 2006-2011 роки і
Плану перспективного розвитку системи зв’язку та інформатизації ЗС України на 2007-2011
роки, робота щодо розвитку засобів автоматизації в системах управління та інформатизації
видів ЗС України проводились, як комплекс заходів за трьома напрямами: організація
застосування існуючих засобів, комплексів автоматизації та підтримання їх у боєздатному
стані; модернізація існуючих засобів автоматизації з метою збільшення терміну експлуатації
та надання їм нових функціональних можливостей за рахунок впровадження сучасної
обчислювальної техніки та програмного забезпечення; організація робіт щодо впровадження
в систему управління СВ ЗСУ нових інформаційних технологій з метою підвищення
оперативності та ефективності роботи органів управління [1].
При розробці системних підходів до управління системою підготовки (СП), на наш
погляд необхідно: розробити системні моделі підготовки військ (сил); розробити моделі та
методи автоматизації процесів планування підготовки; розробити моделі та методи
організації підготовки з використанням прогресивних інформаційних технологій. Розвиток
ЗС безпосередньо пов'язаний з розвитком системи управління (СУ), важливою складовою є
система зв’язку (СЗ) і автоматизації. При цьому, удосконалення математично-технічної
основи СУ видів ЗС України має здійснюватися з урахуванням ряду факторів політичного,
науково – технічного та військового характеру у зв’язку з тим, що істотно підвищується роль
СЗ і автоматизації в сучасних умовах застосування ЗС України. Стан АСУ авіацією та ППО
не є таким, що в повній мірі відповідає сучасним вимогам. Захищенні ПУ авіаційних частин
не обладнані засобами автоматизованого управління, технічний стан наявних засобів
автоматизації не відповідає нормам експлуатації, протягом 10-ти років не здійснювався їх
капітальний ремонт або часткова модернізація. Виробнича база більшості КЗА знаходяться у
Російській Федерації і Республіці Білорусь. Їх ремонт потребує значних фінансових витрат,
електронна база КЗА (комплексу засобів автоматизації) застаріла. Фактично відсутня цілісна
АСУ, яка відповідала б сучасним вимогам за структурую, складом та змістом вирішення
завдань [2]. Перспективна АСУ авіацією та ППО, її основні складові елементи повинні
забезпечити можливість створення необхідної структури управління, сумісними з існуючими
засобами автоматизації, реалізувати новітні технічні рішення, нові принципи побудови
математичних програм та інформаційного забезпечення. Це дозволить поширити коло
автоматично вирішуваних задач при підвищеній ступені автоматизації їх вирішення,
надійності бойових функцій АСУ, її живучості в умовах активних дій засобів повітряного
нападу. Важливим елементом концепції має стати вимога єдиного інформаційного простору
з дуже високими характеристиками, які мають забезпечити функціонування системи АСУ,
з’єднати в єдине ціле інформаційні системи СУ, вогневу систему – в єдину «Бойову систему,
з якої неможливо розділити на окремі елементи ні ЗРК із системами наведення ракет, ні
системи управління з інформаційною складовою.
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МЕТОД ВІКОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ В
МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ
СИСТЕМИ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО ВИВОДУ
Практична реалізація новітніх військових концепцій та теорій („мережецентричної
війни”, „кібернетичної війни” тощо), спрямованих на підвищення ефективності застосування
збройних сил, неможлива без створення інформаційно-комунікаційних мереж (ІКМ), які
повинні в реальному часі забезпечити доведення до учасників військових операцій
достовірної та повної інформації про бойову обстановку. Основними вимогами до
зазначених мереж є можливість покриття значної географічної території та здатність вузлів
до самоорганізації в мережу без завчасного розгортання та планування.
На сьогоднішній день розвиненими у військовому відношенні країнами світу
проводяться інтенсивні дослідження щодо створення ІКМ в тактичних ланках управління
військами на базі сучасних безпроводових технологій передачі даних. Як показує аналіз,
одним із варіантів вирішення цієї задачі є використання так званих мобільних радіомереж
(МР), які будуються за технологією MANET (Mobile Ad-Hoc Networks), і характеризуються
динамічною топологією, неоднорідністю параметрів вузлів та здатністю елементів мережі до
самоорганізації. Однак, для побудови та ефективного функціонування мереж класу MANET
необхідно вирішити низку проблемних питань, пов’язаних з управлінням ресурсами МР,
маршрутизацією повідомлень, забезпеченням якості обслуговування різних типів трафіка та
ін. Крім зазначених, немаловажним є питання забезпечення надійної та якісної передачі
потоків даних, особливо приймаючи до уваги непередбачувану природу радіоканалу, яка
призводить до частої втрати пакетів з даними. Вирішення цього питання у проводових
мережах зв’язку здійснюється завдяки функціонуванню протоколів транспортного рівня
моделі OSI, зокрема ТСР та його модифікацій, які здійснюють адаптивне налаштування
швидкості передачі даних залежно від стану маршруту між відправником та адресатом
шляхом зміни розміру вікна перевантаження. При цьому, пропускна спроможність S, яка
забезпечується протоколом ТСР обчислюється за виразом
W × MSS
S=
,
(1)
TR
де W – розмір вікна перевантаження; TR – величина часу очікування квитанції про
підтвердження правильного прийому пакетів даних адресатом (так званий тайм-аут
повторної передачі); MSS – максимальний розмір сегмента транспортного рівня, який може
бути надісланий в мережу.
Стандартний протокол ТСР „вважає”, що втрата пакетів під час передачі в проводовій
мережі відбувається лише в результаті її перевантаження через низьку пропускну
спроможність або недостатню ємність отримувача. В такій ситуації протокол ТСР
використовує алгоритм AIMD („адитивне зростання – мультиплікативне зменшення”), який
передбачає різке скорочення розміру вікна перевантаження до деякого „безпечного”
значення, що приводить до суттєвого зменшення пропускної спроможності мережі. Однак,
специфіка умов функціонування МР спричиняє втрати пакетів не тільки через
перевантаження мережі, але і через велику кількість помилок у радіоканалі та розриви
радіоканалу, що змушує протокол ТСР здійснювати зайві повторні передачі пакетів,
внаслідок чого пропускна спроможність радіомережі, в основному, витрачається на передачу
службового трафіка. Тому, для усунення недоліків існуючих протоколів управління потоками
даних, а також забезпечення можливості МР до самоорганізації та адаптації її елементів до
умов функціонування, які характеризуються невизначеністю, в [1] запропоновано новий
метод віконного управління потоками даних. Суть методу полягає в управлінні швидкістю
передачі даних, шляхом прогнозування необхідного розміру вікна перевантаження, в
залежності від стану інформаційного напрямку між вузлом-відправником та адресатом.
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Метод передбачає, що залежно від ситуації в мережі, будь-яким вузлом на
інформаційному напрямку a–b може прийматися рішення про зміну розміру вікна
перевантаження. Схема процесу адаптації розміру вікна перевантаження в залежності від
стану напрямку a–b зображена на рис. 1.
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Рис. 1. Адаптація розміру вікна W в залежності від стану напрямку a-b

Процес управління вибором розміру вікна перевантаження складається з трьох етапів.
На першому – відправник а надсилає інформаційне повідомлення, у заголовку якого
містяться комірки, де записується інформація про стан інформаційного напрямку (x1 – розмір
черги, x2 – швидкість зміни розміру черги, x3 – якість маршруту, x4 – тип інформації, яка
передається) [1]. Далі, інформація про параметри x1–x4, отримана в заголовку повідомлення,
підсумовується адресатом b і відправляється у вигляді квитанції до передавача. На третьому
етапі відправник а, на основі отриманої квитанції з параметрами x1–x4, приймає рішення про
необхідність управляючого впливу, який полягає у адаптації розміру вікна перевантаження
до поточного стану інформаційного напрямку, з урахуванням вимог до передачі трафіка ξтипу. При цьому, вибір рішення щодо розміру вікна перевантаження пропонується
проводити з використанням системи нейро-нечіткого виводу, суттєвою перевагою якої, в
порівнянні з класичними системами нечіткого виводу, є те, що набір нечітких правил і параметри
функцій приналежності визначаються за допомогою спеціальних процедур навчання нейронних
мереж, а не задаються людиною-експертом.
Для моделювання процесу вибору розміру вікна перевантаження використовувалася
система комп’ютерної математики MATLAB + Simulink. Зокрема, для простоти розробки
була вибрана ANFIS-мережа, яка реалізує алгоритм нечіткого виводу Сугено 0-го порядку.
Відповідно до цього алгоритму формуються певні набори правил для різних типів трафіка
(мова, відео, дані) з урахуванням стану інформаційного напрямку, що дозволяє більш точно
описати поведінку системи у визначені моменти часу.
На відміну від існуючих методів віконного управління, запропонований метод
передбачає застосування системи нейро-нечіткого виводу для прогнозування розмірів вікна
перевантаження на основі множини різнорідних параметрів стану інформаційного напрямку
– якості маршруту між вузлами, типу інформації, яка передається, розміру черги та швидкості її
зміни. Метод дозволяє попередити перевантаження інформаційного напрямку шляхом
завчасного скорочення розміру вікна перевантаження і, тим самим, збільшити пропускну
спроможність напрямку на 10–15% в залежності від швидкості переміщення вузлів, вхідного
навантаження та кількості ретрансляцій.
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ ПОТУЖНОГО
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
В наш час в інформаційних системах виникає потреба в потужному програмному
забезпечені для вирішення різного роду завдань, з використанням багатоядерної архітектури
сучасних процесорів. В зв’язку з цим розробникам клієнтських програм потрібні потужні
інструменти для написання нових програм, що максимально використовують
продуктивність користувальницьких систем на базі багатоядерних процесорів. Вирішення
цього питання можливо за допомоги програмного продукту Intel® Parallel Studio XE 2011.
Програмне забезпечення Intel® Parallel Studio XE 2011 – це провідні галузеві
компілятори C/C++ та Fortran, бібліотеки паралельного програмування, інструменти
верифікації і оптимізації продуктивності в єдиному пакеті, завдання якого полягає в тому,
щоб допомогти розробникам підвищити ефективність, надійність і безпеку програм для
паралельного виконання. Цьому сприяє розширена функціональність і оновлений
користувальницький інтерфейс, з яким розробники зможуть добитися максимальної
продуктивності додатків, особливо вимогливих до апаратних ресурсів (об’ємне
моделювання, обробка відео, CAD/CAM/CAE,візуалізація даних медичних досліджень і т.д.).
За допомоги Intel® Parallel Studio XE 2011 розробники отримують можливість
використовувати єдиний вихідний код, не відмовляючись при цьому від переваг і простоти
кращих в галузі моделей програмування та інструментів. До складу Intel® Parallel Studio XE
2011 входять три окремих продукти, кожний з яких використовується у своєму сегменті
циклу розробки.
Для підвищення надійності використовується аналізатор Intel® Inspector XE 2011, який
вказує на проблеми з виділенням пам'яті і помилки потокової обробки та усуває уразливості,
виконуючи статичний аналіз безпеки. Компіллятор C/C++ Intel® Composer XE 2011 оптимізує
код для роботи на новітніх процесорах на базі архітектури Intel® та включає бібліотеку Intel®
Parallel Building Block, яка дозволяє вирішувати додаткові типи проблем зі збільшеною
надійністю та розширеними способами масштабування, а також спрощує процедуру
оптимізації; дозволяє за допомогою багатопоточних обчислень вирішувати широкий спектр
завдань. Для працюючих з Fortran актуальною є наявність в компіляторі Intel® Fortran мови
Co-Array Fortran і розширеної підтримки стандарту Fortran 2008. Інструмент Intel® VTune™
Amplifier XE, який виявляє в коді фрагменти, що негативно впливають на продуктивність,
дає можливість пошуку вузьких місць, обмежуючих продуктивність.
Таким чином, Intel® Parallel Studio XE 2011 пропонує сумісність з провідними
середовищами розробки, компіляторами, багатьма поколіннями процесорів і сумісних
пристроїв від Intel®. За допомогою інструменту Static Security Analysis, що входить до складу
Intel® Parallel Studio XE 2011, можна швидко відстежили неініціалізовані дані і факти
сумнівного використання необов’язкових аргументів у нещодавно розроблених фрагментах
коду, що в майбутньому може підвищити ефективність розробки потужного програмного
забезпечення за рахунок заощадження часу, необхідного для підтримки та
налагодженню програм.
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МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ШИРОКОСМУГОВИХ СИСТЕМ БЕЗПРОВІДНОГО ДОСТУПУ
Безпровідні комунікації продовжують розвиватися надзвичайно швидко. Неухильний
прогрес в мікроелектроніці дозволяє випускати все більш складні і при цьому, – все більш
дешевші – засоби безпровідного зв’язку. Низька вартість, швидкість розгортання, широкі
функціональні можливості по передачі даних, телефонії, відеопотоків роблять безпровідні
мережі одним з основних напрямів розвитку телекомунікаційної індустрії. Розвиток
безпровідного зв’язку супроводжується безперервною зміною технологій, в основі яких
лежать стандарти стільникового зв’язку GSM і CDMA, а також стандарти систем передачі
даних IEEE 802. Історично технології безпровідного зв’язку розвивалися по двох
незалежних напрямах – системи телефонного зв’язку (стільниковий зв’язок) і системи
передачі даних (DVB,Wi-Fi, WIMAX) які використовують метод обробки сигналів OFDM
(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing).
Перевагами використання методу OFDM у поєднанні з циклічним префіксом є те що
він робить зв’язок стійким до тимчасової дисперсії параметрів радіоканалу, в результаті на
приймальній стороні стає не потрібним складний еквалайзер. Це корисно для організації
низхідного каналу, оскільки спрощується обробка сигналу приймачем, що знижує вартість
термінального пристрою і споживану ним потужність.
Але основний недолік методу OFDM – високе співвідношення пікової і середньої
потужності сигналу (PAR). Це пов’язано з тим, що в тимчасовій області спектр OFDMсигнала стає аналогічним Гаусівському шуму, що характеризується високим PAR. Крім того,
сам по собі метод OFDM, з урахуванням необхідності мінімізувати крок між піднесучими і
скорочувати відносну тривалість СР (Cyclic Prefix), пред’являє високі вимоги до формування
композитного сигналу. Мало того, що частотні розузгодження між передавачем і приймачем
і фазовий шум в сигналі, що приймається, можуть привести до міжсимвольної інтерференції
на окремих піднесучих (тобто до інтерференції між сигналами різних абонентських каналів).
При малому кроці між піднесучими до аналогічних наслідків може привести і ефект Доплера,
що дуже актуально для систем стільникового зв’язку, що припускають високу мобільність
абонентів.
З метою підвищення ефективності обробки сигналів, стійкості їх до перешкод, а також
зниження відношення пікової і середньої потужності, розширити масштабованість,
збільшити швидкість передачі даних пропонується новий метод обробки сигналів – SCFDMA (Single-Carrier Frequency-Division Multiple Access – єдиний носій багатостанційного
доступу з частотним розділенням). Відмінність його полягає в тому, що піднесучі
модулюються одночасно і однаково, але модуляційні символи коротші. Тобто в OFDM
символи передаються паралельно, а в SC-FDMA – послідовно. Це забезпечує менше
відношення максимального і середнього рівнів потужності, внаслідок чого підвищується
енергоефективність абонентських пристроїв і спрощується їх конструкція (істотно
знижуються вимоги до точності частотних параметрів передавачів),а також спрощується
обробка сигналу приймачем, що знижує вартість термінального пристрою і споживану ним
потужність. Структура SC-FDMA-сигнала багато в чому аналогічна OFDM. Так само
використовується композитний сигнал – модуляція більшості піднесучих, розташованих з
кроком ∆f. Принципова відмінність в тому, що всі піднесучі модулюються однаково – тобто
одноразово передається тільки один модуляційний символ.
При цьому ресурсна сітка повністю аналогічна низхідному каналу. Так само кожен
фізичний ресурсний блок, відповідний слоту, займає 12 піднесучих з кроком ∆f = 15кГц в
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частотній області (всього 180 кГц) і 0,5мс– в тимчасовій. Ресурсному блоку відповідають
7SC-FDMA-символів при стандартному циклічному префіксі і 6 – при розширеному.
Тривалість SC-FDMA-символа (без префікса) рівна тривалості ОFDM-символа і складає
66,7мкс (тривалість відповідних циклічних префіксів також рівна). У сітці може бути від 6 до
110 ресурсних блоків, але їх число повинне бути кратне 2; 3 або 5, що пов’язане з
процедурою дискретного Фурье-перетворення. Ще одна особливість – підтримки модуляції
64-QAM в абоненському устаткуванні опціональна.
Кожному абонентові мережі для передачі даних від базової станції за допомогою
функції планування на певний час виділяється певне число ресурсних блоків. Розклад
передається абонентам по службових каналах в низхідному радіоканалі.
Проте якщо при OFDM один модуляційний символ (QPSK, 16- або 64-QAM) відповідає
OFDM-символу на одній піднесучій (15 кГц, 66,7 мкс), то при SC-OFDMA ситуація інша. У
частотному плані ширина модуляційного символу виявляється рівною всій доступній смузі
частот (він передається на всіх піднесучих одночасно). При цьому один SC-FDMA-символ
містить декілька модуляційних символів – в ідеалі стільки ж, скільки піднесучих – але у
відповідне число разів коротших в порівнянні з OFDM, що повністю відповідає умовам
теореми Котельникова-шеннона.
Саме формування SC-FDMA-сигнала відрізняється від схеми OFDM. Після канального
кодування, скремблювання і формування модуляційних символів вони групуються в блоки
по М символів – субсимволів SC-FDMA. Очевидно, що безпосередньо віднести їх на
піднесучі з кроком 15 кГц неможливо – потрібна в N разів вища частота, де N – це число
доступних для передачі піднесучих. Тому, сформувавши групи по М модуляційних символів
(М < N), їх піддають М-точковому дискретному Фурье-перетворенню (ДПФ), тобто
формують аналоговий сигнал і за допомогою стандартної процедури зворотнього Nточкового Фурье-перетворення синтезують сигнал, відповідний незалежній модуляції кожної
піднесучої, додають циклічний префікс і генерують вихідний ВЧ-сигнал.
Таким чином, застосування методу обробки сигналів SC-FDMA в порівнянні з OFDM
надає змогу:
1. Збільшити швидкість передачі даних за рахунок зиження відношення пікової і
середньої потужності;
2. Підвищити стійкість до перешкод та складних умов у передачі сигналів;
3. Розширити масштабованість.
Готовність використовувати цей метод підтверджують оператори і виробники базових
станцій і клієнтських терміналів.
Крім того впровадження SC-FDMA дозволяє: зменшити матеріальні витрати, понизити
кінцеву вартість створюваної мережі звязку, розширити можливості щодо конвергенції
послуг і технологій.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ
Заходи щодо створення ЄАСУ Збройними Силами України розпочалися у 1992 року.
В цьому процесі проведено велику організаційну роботу та напрацьовано низку
нормативних, концептуальних та програмних документів. Для отримання результатів
(зразків комплексів автоматизації управління) виконуються науково-дослідні та дослідноконструкторські роботи (НДДКР). Кількість таких робіт, що проведені протягом терміну
створення ЄАСУ, проводяться у теперішній час та заплановані на перспективу вимірюється
десятками. Велика кількість дослідно-конструкторських робіт на фоні відсутності вимог до
системи в цілому призвела до таких негативних наслідків:
розрізненість (фрагментарність) результатів робіт та напрацювань, отриманих в ході
їх виконання;
неможливість поєднання результатів окремих НДДКР у взаємопов’язані системи;
невикористання результатів та напрацювань раніше проведених НДДКР і, як наслідок,
невиправдані витрати матеріальних ресурсів, нераціональне використання наукового потенціалу.
При створенні продукції оборонного призначення можна виділити такі три етапи [2-4]:
воєнно-економічні дослідження щодо обґрунтування перспектив розвитку;
планування розвитку;
створення (модернізація).
Перший етап є надзвичайно важливим, оскільки саме його результати визначатимуть
кінцевий результат створення системи.
На цьому етапі на основі вихідних даних (завдання та структура Збройних Сил) мають
формуватися вимоги до майбутньої системи та її обрис. При цьому зазначений процес може
відбуватися ітераційно: за результатами оцінки можливості реалізації системи у
сформованому обрисі вимоги до неї можуть корегуватися.
Сутність другого етапу – планування створення системи. Результатом етапу воєнноекономічних досліджень є: вимоги до системи, пропозиції до змісту програм створення
систем, орієнтовні фінансово-економічні показники.
На третьому етапі здійснюється створення системи – у відповідності із сформованими
вимогами та у послідовності, що визначається програмою створення. Даний етап поєднує в
собі дві стадії: дослідження та обґрунтування розробки; розробку дослідного зразка.
При цьому, як правило, виконуються НДДКР. Зазначені НДДКР відкриваються за
рішенням Міністра оборони України за умови обґрунтування потреби у системі та наявності
вимог до неї. На основі рішення Міністра оборони України та вимог до системи
відпрацьовується тактико-технічне завдання, яке (разом із договором або контрактом) є
визначальним документом для виконання НДДКР [1,2].
Проаналізуємо ситуацію яку маємо із створенням ЄАСУ Збройними Силами України в
контексті описаного алгоритму виконання заходів.
За першим етапом.
Відсутні вимоги до ЄАСУ Збройними Силами України в цілому. Фактично це свідчить
про відсутність єдиного системного бачення стосовно обліку ЄАСУ. Не сформовано
цілісний обрис (системний проект) ЄАСУ Збройними Силами України. Є фрагментарне
представлення різного ступеня опрацювання її складових. Це призводить до того, що
результати окремих ДКР, які виконуються в інтересах створення ЄАСУ є несумісними.
Як позитив, за другим етапом, можна вважати розробку проекту Державної програми
створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України.
Водночас вона ще потребує узгодження із проектом Державної цільової програми розвитку
озброєння та військової техніки Збройних Сил України [3].
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За третім етапом.
На цей час маємо децентралізовану систему замовників ЄАСУ, сукупність
неузгоджених за цілями та завданнями розробників, які не утворюють повноцінну систему
(кооперацію) розробників, а також систему наукового супроводження у складі науководослідних установ та вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України.
Окремим немаловажним суб’єктом проекту є споживач. Нажаль, при виконанні науководослідних робіт науково-дослідними установами Збройних Сил України відбулося злиття
функцій замовника та споживача, що є загальною тенденцією в системі воєннонаукових досліджень.
Зважаючи на такі фактори як складність системи, велика кількість суб’єктів, які вона
охоплює, різна їх підпорядкованість на цьому етапі виникає необхідність відпрацювання
схеми управління проектом створення ЄАСУ Збройними Силами України. При цьому мають
бути чітко визначені завдання, функції та повноваження суб’єктів виконання проекту.
Вказані фактори негативно впливають і на якість наукового супроводження проекту: за
відсутності координуючого центру науково-дослідні установи із супроводження ЄАСУ часто
не мають усієї необхідної інформації про хід виконання проекту, а в деяких випадках навіть
усунені від цього процесу. Про них згадують вже у критичних випадках: після результатів
перевірок ставляться завдання терміново розробити нові концептуальні документи і т.ін.
Складність процесу організації комплексних НДР під керівництвом головної установи
призводить до того, що провідні установи із супроводження створення складових ЄАСУ
працюють безпосередньо із своїми замовниками та споживачами. Ця ситуація не мала б
нічого поганого, якби зазначені роботи провідних установ виконувалися на єдиних
загальносистемних засадах, що визначені концептуальними документами, та під
координацією головної установи із супроводження ЄАСУ в цілому.
Таким чином, за результатами проведеного аналізу можна сформулювати такі
проблемні питання, що потребують першочергового вирішення.
1. Необхідність розробки та доопрацювання концептуальних та програмних документів
щодо створення та функціонування ЄАСУ Збройними Силами України.
2. Необхідність удосконалення системи управління проектом шляхом її централізації,
чіткого розмежування завдань та функцій усіх суб’єктів управління проектом.
3. Необхідність удосконалення процесу наукового супроводження виконання робіт із
створення ЄАСУ.
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Зварич С.С. (ЦНДІ ЗСУ)
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ БОЙОВИХ ДІЙ СИЛ ТА
ЗАСОБІВ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ
ОПЕРАТИВНОГО УГРУПОВАННЯ ВІЙСЬК
На сучасному етапі свого розвитку збройна боротьба стала складною та динамічною.
У таких умовах прийняття обґрунтованих рішень на проведення операції (бойових дій) і
розробка раціональних планів їх ведення повинні базуватись на відповідних розрахунках.
Очевидно, що основним доступним засобом (інструментом) для перевірки
теоретичних напрацювань у галузях будівництва, застосування, всебічного забезпечення та
управління Збройними Силами (за неможливості проведення натурного експерименту),
окрім КШН, є математичне моделювання та, в першу чергу, моделювання операцій.
Аналіз воєнних конфліктів останнього десятиріччя переконливо свідчить про стійку
тенденцію зростання ролі засобів повітряного нападу та протиповітряної оборони у бойових
діях (операціях). Тому створення (удосконалення) математичної моделі бойових дій сил та
засобів протиповітряної оборони (ППО) оперативного угруповання військ є актуальним
напрямком досліджень. Створена модель, на відміну від інших, побудована на основі методів
детального імітаціного моделювання та складається із: моделі системи розвідки (моделі
радіо-локаційних станцій); моделі системи управління (командні пункти (КП) (пункти
управління (ПУ)), структура системи управління, алгоритми бойового управління); моделі
засобів ППО (зенітно-артилерійські комплекси, зенітно-ракетні комплекси, винищувальна
авіація). Така повнофункціональна структура моделі дозволяє оцінити вклад кожної з
підсистем на ефективність бойових дій систем ППО, а також, оскільки вона є невід’ємною
частиноюу моделі операцій ОУВ, оцінити вплив ППО на ефективність надсистеми
(оперативного угруповання військ). Головною особливістю створеної моделі ППО є
наявність в її складі гнучкої підсистеми алгоритмів бойового управління, яка дозволяє
моделювати управління різнорідним угрупованням з різними комбінаціями степені
централізації управління на різних рівнях ієрархії (КП, ПУ). Така структура та гнучкість
створеної моделі дозволяють проводити дослідження із широкого кола питань:
обгрунтування оперативно-тактичних вимог до систем озброєння (та тактико-технічні
характеристики окремих зразків озброєння та військової техніки); обгрунтування
раціональної структури системи управління угрупованнями ППО; обгрунтування
раціональних способів управління угрупованням ППО (повітряні сили (зенітно-ракетні
війська та винищувальна авіація), ППО сухопутних військ), у тому числі організації
взаємодії: проведення оцінки варіантів рішень на бойове застосування сил та засобів ППО
ОУВ. В перспективі передбачається створити додаткові підсистеми матеріально- технічного
забезпечення (МТЗ) та засобів радіо-електронної боротьби, які дозволять враховувати
наявність та доступність боєприпасів (та інших видів МТЗ) та вплив засобів радіоелектронної боротьби на засоби розвідки, зв’язку та засоби ППО.
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ У ВОЄННОМУ МИСТЕЦТВІ МАЙБУТНЬОГО
Характер збройної боротьби у війнах (збройних конфліктах) сучасності зумовлює
виникнення нових законів збройної боротьби, наповнює новим змістом і новим сенсом
принципи воєнного мистецтва. Війна майбутнього зумовлює фундаментальні зміни в
основних положеннях воєнної стратегії й оперативного мистецтва, а саме [1]:
– війна доповнюється якісно новою складовою – інформаційною;
– збільшуються темпи оперативного й стратегічного розгортання військ (сил) під час
збройних конфліктів і темп ведення воєнних дій;
Характер сучасних та майбутніх війн визначається тенденціями розвитку форм та
способів ведення збройної боротьби, які в узагальненому вигляді можна визначити
так [3-5]:
– зростання значення стратегічного неядерного стримування супротивника шляхом
масового оснащення військ новітніми засобами збройної боротьби для ведення неядерних,
неконтактних (дистанційних) бойових дій;
– підвищення ролі динамічності та маневреності в діях військ (сил) на розрізнених
напрямках широким застосуванням військ спеціального призначення;
– розширення простору та масштабів збройної боротьби, перенесення бойових дій із
землі і поверхні морів у повітря, під воду та у космос;
– зростання ролі і значущості в інформаційній сфері розвідки, системи управління
військами і зброєю, та використання для цього новітніх інформаційних технологій;
– боротьба з міжнародним тероризмом, створення експедиційних сил для проведення
миротворчих і антитерористичних операцій.
Для підготовки і ведення збройної боротьби майбутнього, державі потрібно перейти від
індустріального до інформаційного суспільства, мати можливість здійснювати космічне
навігаційне забезпечення кожного високоточного засобу поразки.
Стає цілком очевидним, що одним з атрибутів війни майбутнього стане „інформаційне
протиборство”. Правда, деякі фахівці намагаються довести, що вестиметься не
„інформаційне протиборство”, а „інформаційна війна”. Проте поняття „війна” в даному
випадку не підходить, оскільки це складне суспільно-політичне явище. Вона є
протиборством суспільних систем, класів, націй, держав із застосуванням збройного
насильства для досягнення політичних цілей.
З огляду на це дедалі більше позначається рух у бік війн нового покоління. Роль
інформаційного протиборства різко зростає в наступних напрямах:
– у боротьбі з системами управління;
– у нав’язуванні супротивнику своїх правил ведення військових дій;
– у ставці на військово-технічну перевагу.
Використовуючи зазначені напрямки, можна знайти вразливі місця системи
управління, зв’язку, комп’ютерного забезпечення і розвідки супротивника і, виводячи їх з
ладу, різко підвищити ефективність своїх дій в інших видах протиборства. Критичними
ланками системи управління супротивника є інформаційні засоби, руйнування або знищення
яких веде до негайного зниження його можливостей по управлінню військами і силами.
Вершиною інформаційного протиборства, стане створення глобальної бойової
інформаційно-ударної системи країни, що здатна контролювати стан і функціонування сил і
угрупувань супротивника і знижувати ефективність їх застосування.
Вияв великої цікавості до інформаційного протиборства не випадковий, оскільки це
пов’язано з тим, що інформація стає такою ж зброєю, як ракети, бомби, торпеди. Зараз вже
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ясно, що інформаційне протиборство є тим чинником, який робить істотний вплив на саму
війну майбутнього.
У найзагальнішому вигляді головною метою інформаційного протиборства
(інформаційної боротьби), є збереження необхідного рівня своєї інформаційної безпеки і
зниження рівня цієї безпеки у супротивника. Поставлена мета може бути досягнута
вирішенням ряду взаємопов’язаних завдань, найважливішими з яких будуть руйнування
інформаційного поля супротивника і збереження свого інформаційного поля.
Слід особливо підкреслити нове у військовій науці. За певних умов значні результати в
інформаційному і загальному військовому протиборстві можуть бути досягнуті проведенням
інтенсивних і тривалих за часом прицільно - загороджувальних електронних ударів по всіх
елементах системи державного і військового управління супротивника, які здійснюються в
період нанесення протягом 10 – 12 діб першого масованого високоточного удару по його
засобах у відповідь удару. У війні майбутнього зміниться багато звичних уявлень не тільки в
області стратегії, але також і в області оперативного мистецтва і тактики. Для держав, що
беруть участь в озброєному протиборстві, така війна завжди матиме широкий просторовий
розмах, не буде явно виділеного напряму головного удару.
Абсолютно очевидно, що у війні майбутнього сухопутних угрупувань в нападаючої
сторони, що підготувалася до такої війни, взагалі не буде. У зв’язку з цим зникнуть тактичні,
оперативні і навіть стратегічні рубежі і фланги. Війна одночасно йтиме на всій території
країни, що піддалася нападу. Управління військами, силами і засобами в такій війні зрештою
зведеться до трьох команд: „виявити”, „ухвалити рішення”, „знищити”. Також важко буде
виявити відмінність між стратегією і оперативним мистецтвом.
Відомо, що у всіх попередніх поколіннях війн провідну роль в послідовному розгромі
угрупувань супротивника відігравала тактика. У війні майбутнього головну роль в
одночасній поразці супротивника відіграватиме стратегія. Вирішальні військові дії,
відбуватимуться в повітряно-космічному просторі і суверенітет держави може бути
порушений саме тут без проникнення на наземну територію не тільки сухопутних, але навіть
аеромобільних частин і з’єднань. Кардинально зміниться поняття „перемога”. В озброєній
боротьбі майбутнього перемога може бути досягнута головним чином лише руйнуванням
економічного потенціалу супротивника в результаті проведення стратегічної повітрянокосмічної наступальної операції, операції РЕБ і виграшу в інформаційному протиборстві.
Таким чином, інформаційна війна – це війна алгоритмів і технологій; це війна, в якій
стикаються саме структури систем. Відкрито говорити про методи ведення інформаційної
війни сьогодні необхідно тому, що, по-перше, осмислення того або іншого прийому
інформаційної війни дозволяє перевести його з розряду прихованих погроз в явні, з якими
вже можна боротися, по-друге, факт наявності теорії інформаційної війни, повинен
застерегти потенційну жертву від ідеалістично наївного сприйняття як зовнішнього, так і
власного внутрішнього світу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Орехов О.В. Некоторые тенденции изменения характера вооруженной борьбы /
О.В.Орехов, С.Г.Чекинов // Вестн. Акад. воен. наук.– 2004.– № 2 (7).– С. 39 – 42.
2. Расторгуев С.П. Информационная война / С.П. Расторгуев. – М: Радио и связь,
1999. – 416 с.
3. Слипченко В.И. Войны шестого поколения. Оружие и военное исскуство будщего /
В.И.Слипченко. – М.: ВЕЧЕ, 2002.– 384 с.
4. Горбунов В.Н. О характере вооруженной борьбы в XXI веке / В.Н.Горбунов, С.А.
Богданов //Военная мысль.– 2009.– № 3.– С. 2 – 25.
5. Воєнна доктрина України. Реформування сектора безпеки України.– К.: Нац. ін-т
проблем міжнародної безпеки при РНБО України, 2004.
105

к.т.н. Зінченко А.О. (НУОУ)
Возняк Р.М. (НУОУ)
АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Сучасний стан військової телекомунікаційної системи (ВТКС), з урахуванням сучасних
вимог до неї, потребує пошуку шляхів та напрямів її вдосконалення на основі перспективних
інформаційно-телекомунікаційних технологій.
Радіозв’язок в існуючій ВТКС організовується з використанням індивідуальних
радіозасобів, закріплених за певними посадовими особами, яким призначаються визначені
позивні та частоти у кожній радіомережі (напрямку), в якій вони є кореспондентами. Сеанси
зв’язку здійснюються у радіонапрямках за принципом прямих зв’язків – “кожен з кожним”,
або у радіомережах. Якщо відстань між кореспондентами буде більшою за дальність дії
радіостанцій, то, звичайно, вийти на зв’язок вони зможуть тільки з використанням
ретрансляторів. Очевидно, що необхідно впроваджувати інші способи організації топології,
що здатні забезпечити кращу ефективність функціонування мережі.
Засоби радіозв’язку, які використовуються в ВТКС, не відповідають сучасним вимогам
до системи зв’язку з погляду мобільності, розвід – та завадозахищеності, пропускної
спроможності та якості обслуговування абонентів. Отже, важливим питанням є вибір
технологій формування й обробки сигналів, які дозволять підвищити показники
ефективності функціонування військових засобів радіозв’язку.
В роботі проаналізовано можливі шляхів вдосконалення радіозасобів, що входять
складу ВТКС.
Розглянуто перспективні технології формування та обробки сигналів, що вже
використовуються або можуть бути використані в телекомунікаційних системах: OFDM
(Orthogonal Frequency Division Multiplex)– мультиплексування рознесених ортогональних
несучих), широкосмугові сигнали (ШСС), ППРЧ, надширокосмугові сигнали (НШСС),
MIMO (Multi Input Multi Output – багато входів / багато виходів) та багато їх різновидів і
технологій, які поєднують принципи декількох із наведених вище. Кожна із зазначених
технологій потребує ретельного аналізу, дослідження на предмет можливості її використання
при проектуванні засобів радіозв’язку ВТКС.
Як показує аналіз, задача вибору базових технологій для модернізації та
переобладнання засобів зв’язку мережі радіодоступу мобільних абонентів до транспортної
мережі військової телекомунікаційної системи є складною задачею, розв’язання якої повинно
здійснюватись на основі принципів системного підходу та системного аналізу. В процесі
розв’язання даної задачі необхідно розробити математичні моделі для визначення показників
ефективності функціонування мережі у випадку застосування тих чи інших технологій,
підтвердити отримані результати за допомогою імітаційного моделювання. Оптимальною
можна вважати таку технологію (поєднання технологій), яка забезпечить узагальнений
виграш за усіма показниками якості з урахуванням обмежень по вартості окремих зразків
техніки зв’язку та системи в цілому, масо-габаритних показників (особливо для мобільних
станцій), електромагнітної сумісності, можливості інтеграції в Єдину національну систему
зв’язку України. Основними напрямками розвитку систем і засобів радіозв’язку є розробка та
впровадження програмованих радіозасобів з використанням завадозахищених режимів
роботи, комерційних технологій, які добре зарекомендували себе в телекомунікаційних
мережах загального призначення, та алгоритмів адаптації, спрямованих на боротьбу з
постановкою навмисних завад і іншими шкідливими впливами в каналах зв’язку.
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ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ
ЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НИЗЬКОПРОФІЛЬНОЇ АНТЕНИ
Широкий та інтенсивний розвиток комп’ютерних технологій надає можливість у
побудові імітаційної моделі досліджуваного об’єкта та проведення його імітаційного
моделювання. Імітаційні моделі описують об’єкт дослідження деякою мовою, імітуючи
елементарні явища, з яких складається функціонування системи, зі збереженням їхньої
логічної структури, послідовності протікання у часі, особливостей і складу інформації про
стан процесу. Застосування такої моделі, вже на початкових етапах розробки, дозволяє
врахувати низку виявлених недоліків, передбачити можливі неполадки, оцінити ефективність
кінцевого пристрою та зрештою значно зекономити час і матеріальні затрати, що є
актуальним в наш час. Все це в повній мірі відноситься і до антенної техніки при рішенні
складних електродинамічних задач.
На теперішній час, застосування низькопрофільних антенних пристроїв, дає змогу
поліпшити масо-габаритні показники, спростити виготовлення, підвищити стабільність
параметрів та міцність конструкції того станційного і абонентського устаткування де вони
будуть використані. Низькопрофільна антена (НПА) може працювати як з лінійною так і з
круговою поляризацією поля [1], даний тип антен широко застосовується на літальних
апаратах (літаках, ракетах і.т.д.), як самостійна антена так і в якості випромінюючого
елемента різного типу антенних решіток, в абонентських комплектах систем радіозв’язку з
рухомими об’єктами (наприклад, в системах сотового зв’язку).
В роботі [2] пропонується застосування низькопрофільних антен з циліндричним
екраном, для побудови антенних решіток як з ненаправленим так і секторним
випромінюванням в азимутальній площині. Однак обсяг робіт обмежувався лише
аналітичними розрахунками характеристики направленості (ХН) для азимутальної площини
та їх експериментальним підтвердженням [4]. Наявність циліндричного екрану значно
ускладнює подальший повний аналітичний розв’язок задачі не лише за зовнішніми, але і
внутрішніми електричними характеристиками даного антенного пристрою. Наприклад, для
проведення розрахунків коефіцієнта направленої дії необхідне знання про поле
випромінювання не лише в азимутальній площині, а в будь-якій точці простору, що є
складним електродинамічним завданням. Розв’язання подібної задачі вимагає врахування
кінцевих ефектів, які виникають внаслідок обмеженості реальних розмірів циліндричного
екрану, саме останній чинник буде істотно впливати на характер поля випромінювання в
меридіальній площині, що слідує із аналітичного виразу для ХН такого випромінювача:
,
при
має місце точка розриву
, що не відповідає дійсним даним по
дослідженою подібних випромінювачів. Безпосередній аналітичний підхід до вирішення
даної проблеми надзвичайно ускладнений [5] та майже неможливий, тому доцільно
скористатися сучасними засобами імітаційного моделювання.
З метою оцінки впливу кінцевих розмірів циліндричного екрана, на характер поля
випромінювання, а також визначення можливих значень величини коефіцієнта направленої
дії було використано засоби імітаційного моделювання у вигляді спеціалізованого
програмного забезпечення FEKO. Програма FEKO (нім. FEldberechnung bei Korpern mit
beliebiger Oberflache – розрахунок поля з врахуванням тіл довільних форм) надає новий
підхід, в проектуванні тривимірних пристроїв НВЧ, оснований на декількох методах
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розрахунку. Це метод моментів, методи геометричної і фізичної оптики, а також новий
багатопортовий метод розрахунку в якому використовуються останні досягнення в розв’язку
систем лінійних рівнянь за допомогою виділених блоків [4].
На рис. 1а зображена імітаційна модель НПА з циліндричним екраном кінцевих
розмірів , радіусом та випромінюючим елементом квадратної форми побудована в FEKO.

Рис. 1. Результати імітаційного моделювання НПА в програмному середовищі FEKO

Зміна довжини циліндричної поверхні, по відношенню до робочої довжини хвилі , а
також застосування діелектричного матеріалу з відносною діелектричною проникністю дає
змогу отримати діаграми направленості поля випромінювання в меридіальній площині. Для
порівняння на рис. 1б, подано діаграми направленості, отримані за допомогою аналітичного
розрахунку та при моделюванні в FEKO. Наглядно, істотний вплив довжини циліндра на
характер поля випромінювання в меридіальній площині, демонструє рис. 1в, дані результати
були отримані в результаті імітаційного моделювання. Для підтвердження результатів
моделювання було виготовлено опитний зразок НПА та проведено відповідні вимірювання
ХН, отримані результати досить точно збіглися з результатами моделювання.
Таким чином, застосування імітаційної моделі НПА з циліндричним екраном дає змогу
оцінити вплив останнього на електричні характеристики антенного пристрою, передбачити
можливі значення коефіцієнта підсилення, а також надати практичні рекомендації по вибору
довжини циліндричної поверхні. Імітаційне моделювання надає змогу зекономити
матеріальні ресурси та скоротити часові рамки при розробці нових технічних рішень.
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СТРАТЕГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗА МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ
Неконтрольоване поширення і використання інформаційного й кіберпросторів, які
сформувались та розвинулись наприкінці ХХ початку ХХІ сторіччя призвело до того, що
поряд з отриманням значних переваг від їх застосування світове суспільство отримало й
низку пов’язаних із цим проблем. Головною серед них нині визнано суттєве ускладнення
завдань із добування даних, що необхідні органам державного та військового управління для
прийняття виважених, адекватних умовам обстановки рішень, а також їх захисту від різного
роду деструктивних впливів – викликів, фактично неприхованих кібернетичних злочинів
(втручань) і загроз. Останнє, у свою чергу, дає підстави стверджувати, що забезпечення
продуктивності, відмовостійкості, сумісності, розширюваності, масштабованості та
ефективності існуючих і перспективних систем обробки даних, а також їх інформаційної й
кібернетичної безпеки набуває нині особливої актуальності.
Одним із можливих шляхів вирішення цих завдань є створення спеціальних
інформаційно-телекомунікаційних систем (далі – СІТС), захищених від новітніх видів
деструктивних впливів у інформаційному й кібернетичному просторах. У цьому випадку під
СІТС згідно [1, 2] будемо розуміти сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем,
що складаються з ряду взаємозалежних функціональних елементів – підсистем та їх окремих
компонент, орієнтованих на виконання визначених функцій і завдань та які у процесі
обробки інформації діють як єдине ціле. Під інформаційною та кібернетичною безпекою
СІТС згідно [3, 4] будемо розуміти, відповідно, здатність цих систем:
протистояти спробам випадкового або навмисного деструктивного впливу
(проникнення) природного або штучного характеру в нормальний процес їх функціонування
на різних етапах життєвого циклу, а також розкрадання, модифікації або руйнування
циркулюючої в них інформації;
забезпечити своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізацію реальних і
потенційних, фактично неприхованих викликів, кібернетичних злочинів (втручань) і загроз.
Враховуючи таке алгоритм оцінювання ступеня забезпечення інформаційної та
кібербезпеки СІТС має бути умовно поділений на дві взаємозалежні групи заходів, а саме:
дії системного адміністратора та дії, що виконуються системою аналізу ступеня захищеності.
При цьому особлива увага в ході його практичної реалізації має бути приділена загрозам
безпеки, службам безпеки й механізмам реалізації функцій служб безпеки. Під загрозами
безпеки у цьому випадку будемо розуміти події, які шляхом потенційно можливого впливу
на СІТС прямо та/або опосередковано завдають збитку її власникам і користувачам. Вони
можуть бути класифіковані за такими основними ознаками: за метою реалізації, за
джерелами, за засобами, за методами і наслідками, а також за принципами, характером та
способами впливу на певний об’єкт.
Загрози безпеці інформації в СІТС за метою реалізації представляють собою
найбільший інтерес з позицій класифікації кібернетичних злочинів і загроз за схемою,
пропонованою Конвенцією Ради Європи 2001 року по боротьбі з кіберзлочинністю. Вони
полягають у порушенні конфіденційності, цілісності та/або доступності до інформації й
реалізуються порушниками через несанкціонований доступ в інформаційне середовище,
незаконне втручання в дані та/або їх перехоплення, незаконне використання комп’ютерного
й телекомунікаційного встаткування або його повне вилучення тощо. При цьому до загроз
порушення конфіденційності інформації в СІТС належать, як правило, спроби
несанкціонованого читання або копіювання як відкритої, так і конфіденційної інформації,
імпорту або експорту такої інформації, а також обміну нею між елементами обчислювальної
мережі, що відносяться до різних класів захищеності тощо. Вони ймовірно можуть бути
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реалізовані неавторизованим користувачем (порушником) за умови подолання ним засобів:
організаційного обмеження доступу, охоронної сигналізації, захисту від вірусних атак,
канального захисту від несанкціонованого доступу із телекомунікаційної мережі до ресурсів
локальної обчислювальної мережі (далі – ЛОМ), управління доступу, включаючи засоби
управління фізичним доступом до приміщень, системних блоків, клавіатури тощо, а також
адміністрування доступу до відповідних суб’єктів і об’єктів з використанням механізмів
загального і спеціального програмного забезпечення (далі - ПЗ). До загроз порушення
цілісності інформації в СІТС належать: несанкціонована модифікація та/або видалення
програм і даних; вставка, зміна або видалення даних в елементах протоколу в процесі обміну
між абонентами обчислювальної мережі; втрата даних у результаті збоїв, порушення
працездатності елементів обчислювальної мережі або некомпетентних дій суб'єктів доступу
тощо. Вони (на додачу перелічених вище методів) ймовірно можуть бути реалізовані
неавторизованим користувачем за умови подолання ним засобів: захисту цілісності від
загроз у телекомунікаційних мережах, захисту від спеціальних впливів на інформацію по
ТКМ, контролю та поновлення цілісності інформації. До загроз порушення доступності
інформації в СІТС відноситься: повторення або вповільнення елементів протоколу;
придушення обміну в телекомунікаційних мережах; використання помилок або
недокументованих можливостей служб і протоколів передачі даних для ініціювання відмови
в обслуговуванні; перевитрата обчислювальних або телекомунікаційних ресурсів тощо.
Вони, як і в попередніх випадках, можуть бути реалізовані за умови подолання
неавторизованим користувачем систем управління доступом до інформаційних ресурсів
ЛОМ (ідентифікації, автентифікації, надання певних повноважень чи привілеїв, з наступною
їх перевіркою під час кожної із спроб доступу до ресурсів) та фільтрації. Нейтралізація цих та
інших, ним подібних загроз безпеки інформації у СІТС має здійснюватися виключно
службами безпеки цих систем й забезпечуватись механізмами реалізації функцій цих служб,
що мають бути представлені відповідними, переважно програмно-технічними засобами –
механізмами шифрування, цифрового підпису, контролю доступу, забезпечення цілісності
даних, забезпечення автентифікації, підстановки трафіку, керування маршрутизацією,
арбітражу тощо.
Якщо вести мову конкретно про загрози безпеці інформації в СІТС за метою реалізації,
то з метою забезпечення конфіденційності й цілісності інформації у системі за рахунок
унеможливлення доступу до неї та модифікації неавторизованим користувачем її змісту,
окрім заходів організаційного обмеження доступом, необхідно перш за все застосовувати
засоби: адміністрування доступу, управління фізичним доступом, криптографічного
перетворення, контролю цілісності та охоронної сигналізації. З метою недопущення
переводу ресурсу в режим штучної відмови – порушення доступності об’єкту за рахунок
унеможливлення вчасного використання того чи іншого ресурсу авторизованим
користувачем, необхідно додатково передбачити механізми: запобігання постійного чи
занадто тривалого використання такого ресурсу, забезпечення стійкості та відновлення
процесів в умовах збоїв, резервування інформаційних об’єктів, аналізу потоків запитів від
суб’єктів ЛОМ та телекомунікаційних мереж, контролю та поновленню цілісності
інформаційних об’єктів (наприклад, в каналах СІТС).
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЄДИНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ
Робота над створенням єдиної автоматизованої системи управління (ЄАСУ)
Збройними Силами (ЗС) України розпочалася з моменту прийняття рішення про створення
власної армії. Оскільки окремі автоматизовані комплекси, що залишилися у спадок після
СРСР, не задовольняли багато потреб управління, ЗС України фактично самотужки взялися
за створення нових систем [1].
В доповіді відмічено, що розвиток автоматизації в ЗС України проводиться за трьома
напрямками. За першим напрямом силами органів та підрозділів автоматизації виконані
роботи щодо реконфігурації та адаптації систем, комплексів засобів автоматизації до вимог
системи управління ЗС України. За другим напрямом організовані та проводяться заходи
щодо покращення тактико-технічних характеристик комплексів засобів бойового управління
за рахунок впровадження сучасної обчислювальної техніки та програмного забезпечення. За
третім – проводяться практичні роботи, основною метою яких є використання АСУ
повсякденною діяльністю ЗС України „ДНІПРО” та інформаційної системи з виходом до
ресурсів світової інформаційної мережі Інтернет.
Визначено, що в ЗС України розглядається перспектива створення ЄАСУ з
урахуванням існуючих автоматизованих систем управління ЗС розвинених країн світу та
розумінням необхідності комплексного поєднання принципів системної єдності,
модульності, динамічної цілісності автоматизації документообігу та створення інтегральної
інформаційної бази [2]. Передбачається, що ЄАСУ ЗС України буде складатись із:
автоматизованої системи стратегічного керівництва;
АСУ видів ЗС України;
АСУ видів забезпечення;
АСУ родів військ та військ спеціального призначення.
Крім того в доповіді відмічено, що на основі досвіду розвинутих країн світу розвиток
системи інформатизації згідно з невідкладними заходами щодо створення ЄАСУ СВ ЗС України
та переходу ЗС України на цифрову систему зв’язку передбачано виконання наступних основних
завдань:
створення автоматизованих систем управління (АСУ) різного функціонального
призначення, в першу чергу створення АСУ СВ ЗС України як основи для створення в
подальшому АСУ оперативного (бойового) управління військами (силами);
розробку автоматизованих систем спеціального призначення (АСУ розвідки,
автоматизована системи управління ЄАСУ ЗС України, автоматизована система обробки та
доведення гідрометеорологічних даних);
розробку інтегрованого банку даних ЄАСУ СВ ЗС України;
створення системи розробки і впровадження спеціального математичного і програмного
забезпечення АСУ СВ ЗС України відповідно до стандартів ЗС провідних країн світу.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
ДЕКАМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ
На сьогоднішній день створені та успішно розвиваються системи цифрового
радіомовлення DAB, DRM, DVB в Європі та ATSC у США. Проведений аналіз цих систем
показує перспективність використання у військових системах зв’язку КХ-діапазону
технології DRM, яка дозволяє різко підвищити якість трансляцій у порівнянні з традиційним
аналоговим мовленням на частотах декаметрового діапазону. В УКХ-діапазоні
характеристики аналогового сигналу незначно поступаються цифровому. Проте для
радіомереж КХ-діапазону перехід на цифрове мовлення найбільш перспективний: стає
можливе застосування алгоритмів компресії, завадозахищене кодування тощо.
Проведені експерименти показали, що повідомлення, які передавалися за технологією
DRM в КХ-діапазоні, були прийняті на відстанях більше 1000 км. В експериментах
використовувався односмуговий передавач, адаптований до передачі цифрового сигналу.
Випробування системи DRM також підтвердили високі якісні характеристики цієї системи.
Так виявилось, що потужність цифрового передавача може бути в 3 рази меншою, ніж
аналогового. Для цифрової передачі при лінійності радіочастотного тракту не гірше -38 дБ
забезпечується досить високе відношення сигнал/шум (39 дБ) у вихідному сигналі
передавача. Система DRM при передачі КХ-каналів на декількох частотах одночасно
дозволяє проводити налаштування на кращий канал автоматично при перевірці якості
прийому на альтернативних частотах та перемикання на кращий варіант. Вона досить
ефективна для передачі сигналів по радіоканалу з багатопроменевим розповсюдженням
радіохвиль та в умовах селективного завмирання сигналу, що характерно для КХ-діапазону.
В DRM ефективно застосовується частотне ущільнення ортогональних несучих з
кодуванням (COFDM), в смузі 9/10 кГц - близько 200 несучих, використовуються код РідаСоломона (204/188) та інші завадозахищені коди, кілька режимів модуляції (QPSK; 16-QAM;
64-QAM), що дозволяє змінювати у відносно широких межах основні параметри системи:
швидкість інформаційного потоку (від 4,35 до 27 Мбіт/с), відношення сигнал/шум системи
(від 5,4 до 23,7 дБ) і мінімальний рівень сигналу ( від 11,7 до 32,4 дБ).
Таким чином формат DRM дозволяє:
адаптуватися до будь-якого діапазону в смузі нижче 30 Мгц і до різних умов
поширення сигналу;
економічно використовувати радіочастотний спектр та здійснювати передачу цифрової
інформації зі смугою до 10-15 кГц у каналі;
використовувати малопотужні передавачі зі збереженням зони обслуговування, та
ефективно декодувати сигнал при відношенні сигнал/шум порядку 5 дБ;
підвищити завадостійкість, спростити контроль якості сигналу й охвату великої
території сигналом високої якості, забезпечити прийом при низьких витратах енергії.
Виходячи з викладеного з появою системи DRM з’являється тенденція розвитку
цифрового радіозв’язку декаметрового діапазону – створення новітньої системи надійного
високошвидкісного завадозахищеного радіозв’язку при мінімальних затратах та з
максимальною ефективністю.
Розкрита у доповіді тенденція ставить актуальну науково-практичну задачу, що полягає
у визначенні вимог до сучасної апаратури передачі інформації у військових системах
радіозв’язку декаметрового діапазону за допомогою новітніх цифрових технологій.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ НА ПРОЕКТУВАННЯ НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА
ДЛЯ АЛГОРИТМУ АКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРГАМИ В МЕРЕЖІ ТСР/ІР
Умови, коли джерела ТСР/ІР-мережі конкурують за смугу пропускання та буферний
простір, а смуга пропускання перевищує доступну ємність зв’язку, призводять до різкого
погіршення характеристик мережі, оскільки збільшуються втрати пакетів та зменшується її
продуктивність. Як наслідок, виникають перевантаження мережі.
Активне управління чергами (далі – AQM) є одним з ефективних інструментів
виявлення настання перевантаження. Однак, традиційні алгоритми AQM не можуть
вирішити цю проблему із задовільною якістю (не стійкі до зміни динаміки завантаження
мережі, потребують постійного налаштування параметрів тощо), у той час як нечітка логіка
забезпечує неаналітичний підхід до проектування динамічних та швидких схем управління.
На сьогодні, запропоновані ефективні нечіткі алгоритми AQM, наприклад [1-2], і один з
таких представлений в роботі [3].
Основним елементом представленої системи AQM є нечіткий регулятор (далі – FC), що
має два входи: довжина черги та рівень використання буфера, і один вихід: імовірність
відкидання пакетів. Імовірність відкидання пакетів розраховується, на підставі довжини
черги, поточного рівня використання буфера і набору нечітких правил. При моделюванні,
запропонований алгоритм з FC порівнювався з алгоритмами RED та РІ-регулятора.
Результати моделювання показали, що FC виграє у PI-регулятора за швидкістю відгуку і
підтримує більш стабільну довжину черги, навіть коли число з’єднань швидко зростає, при
цьому рівень продуктивності з’єднання (99°%) алгоритму з FC перевершує аналогічні
характеристики RED- та РІ-алгоритмів. Головною перевагою алгоритму з FC є стабільність
довжини черги при мінливому середовищі мережі, без складності налаштування параметрів.
Проте відсутність математичної моделі, що описує зв’язок між двома вхідними
характеристиками дає підставу припускати про евристичний підхід до моделювання
представленої нечіткої системи AQM. Як відомо, проектування FC є складним, внаслідок
евристично-залучених в управління, правил та функцій приналежності, відсутності
автоматичних методів проектування нечіткої бази знань та налаштування вхідних
параметрів. Відповідно до цього, параметри нечіткої системи управління, зазвичай,
налаштовуються з використанням евристичних методів та моделювання [2].
На підставі викладеного вище припускається, що покращити роботу FC в
представленій системі, можна шляхом залучення математичного опису функції залежності
його вхідних параметрів, при підході до вибору оптимальних функцій приналежності для
бази
нечітких правил.
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НАПРЯМКИ РОЗВИТОКУ АДАПТИВНОЇ ОБРОБКИ РАДІОСИГНАЛІВ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖ ЗВ`ЯЗКУ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З РОЗПОДІЛЕНИМИ
АНТЕННИМИ СИСТЕМАМИ
У роботі [1] показано про наявність суттєвих недоліків різних груп методів
просторово-часової обробки сигналів (ПЧОС) в каналі передачі даних від базової станції
(БС) до мобільної станції (МС), вплив яких може бути зменшено шляхом гібридизації цих
груп методів.
Тому існує необхідність пошуку можливих шляхів проведення даної процедури та
дослідження їх ефективності для подальшого розвитку мереж зв’язку спеціального
призначення (МЗСП).
У доповіді зформульовані пріоритетні напрямки розвитку адаптивної обробки сигналів,
що полягають в розробці нових методів та алгоритмів адаптивної ПЧОС для підвищення
ефективності та надійності функціонування існуючих МЗСП при використанні Smart-антен
на БС або ретрансляційних вузлах (віддалених радіо модулях – ВРМ) розподілених антенних
систем (РАС) з метою забезпечення спеціальним державним структурам широкого набору
сучасних та майбутніх високошвидкісних телекомунікаційних послуг в умовах наявності
обмеженого радіочастотного ресурсу та впливу активних та пасивних завад,
багатопроменевого поширення радіохвиль.
До них відносяться наступні теоретичні і практичні задачі:
– аналіз існуючих та перспективних методів підвищення ефективності та надійності
функціонування МЗСП з використанням Smart-антен як поодинці так й у якості елементів
РАС на основі використання технології MIMO з методами просторово-часового кодування з
урахуванням усіх переваг та недоліків;
– розробка нової структурної та алгоритмічної бази сукупного використання РАС з
Smart-антенами у МЗСП;
– визначення та висування науково обґрунтованих технічних вимог до Smart-антен БС
МЗСП, що створюються, у реальних умовах їх функціонування;
– оцінка реальних технічних характеристик Smart-антен, що створюються, з
урахуванням можливих відхилень параметрів й умов їх функціонування на етапі
проектування;
– визначення та висування науково обґрунтованих вимог до трактів і елементів Smartантени, яка виконує ПЧОС, що дозволить правильно висувати вимоги до параметрів
елементів і блоків, що виготовляються, та забезпечити економічну доцільність коштів, що
вкладаються;
– синтез оптимальних алгоритмів ПЧОС для тракту БС в умовах апріорної
невизначеності місцеположення абонентських приймачів;
– створення перспективних технологій розробки вузлів Smart-антен, які дозволять
реалізувати принципово нові архітектури побудови, що забезпечать завадостійкість
каналів передачі даних;
– вийти на новий рівень розробок Smart-антен, які відповідають розрахунковим даним і
дозволяють об’єктивно оцінювати ефективність технічних засобів, що створюються на
стадії проектування;
– розрахунок внутрісистемних завад в бездротових мережах;
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– підвищення електромагнітної сумісності та завадостійкості радіоелектронних засобів
в середині мережі.
З них першочерговим та пріоритетним є розробка:
1) математичних моделей електромагнітних полів корисного сигналу й перешкод на
вході абонентських приймачів при ПЧОС в тракті Smart-антени БС;
2) аналітичних методів синтезу оптимальних та субоптимальних алгоритмів ПЧОС
трактів Smart-антени БС;
3) ефективних алгоритмів ПЧОС в тракті Smart-антени БС, що забезпечують
абонентові просторово-часовий доступ до ресурсів системи в реальних умовах
функціонування (з урахуванням випадкових просторово-часових флуктуацій параметрів
сигналу й Smart-антени);
4) методів аналізу ефективності використання ПЧОС в тракті Smart-антени БС;
5) методик експериментальних досліджень,
розроблених теоретичних моделей та методів;

що

підтверджують

вірогідність

6) математичних моделей та результатів моделювання розподілу потужності сигналу в
просторі і часі зони обслуговування МЗСП, що забезпечується РАС з Smart-антенами;
7) методик формування структур РАС МЗСП з Smart-антенами з математичним
моделюванням їх показників функціонування;
8) методик формування ефективних алгоритмів функціонування РАС МЗСП з Smartантенами для досягнення високошвидкісної передачі даних великій кількості абонентів
одночасно;
9) методів аналізу ефективності структур та алгоритмів РАС МЗСП з Smart-антенами в
різних умовах функціонування.
Рішення вище названих задач і розробка алгоритмів адаптивної обробки радіосигналів
при сукупному використанні Smart-антен та РАС для роботи у реальному масштабі часу
дозволять, на наш погляд, підвищити ефективність роботи систем бездротового радіозв’язку
державних, військових та комерційних структур при наявності обмеженого радіочастотного
ресурсу та в умовах застосування завад.
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ПАСИВНА ФАЗОВА РАДІОСИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ДЛЯ
ВИЯВЛЕННЯ ТА СУПРОВОДУ РЕТРАНСЛЯТОРІВ НА БЕЗПІЛОТНИХ
ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТАХ
Застосування малорозмірних безпілотних літальних апаратів (БЛА), в тому числі й у
системах військового мобільного зв’язку в якості ретрансляторов радіосигналів [1,2] утрудяє
іхнє виявлення й супровождення активними засобами радіолокаційного спостереження.
Однако їхня основна функція – перевипромінення телекоммунікаційних радіосигналів, що
підсилені, відкриває можливості з супроводження БЛА засобами пасивної радіолокації, в
тому числі й на основі фазових радіосистем визначення координат (ФРСВК) [3,4].
Показано, що ФРСВК можна створити на основі відомих [4] фазових
радіопеленгаторів, що виконані у вигляді линійних розріджених антенних решіток (АР)
шляхом додавання другої АР, що ортогональна до першої, що призводить до перетворення
лінійної АР в плоскостну. Причому, розглянута в роботі [3] схемна реалізація ФРСВК й
отримані математичні співвідношення дозволяють визначити пеленг й кут місця джерела
радіовипромінювання (ДРВ) тільки для гармонічного сигналу як для випадку плоского, так
й сферичного фазових фронтів электромагнитної хвилі, а також дальності до нього при
знахожденні ДРВ в проміжній (Френелевській) зоні АР, в якій має місце сферичність
(кривизна) фазового фронту электромагнитної хвилі.
Тому в доповіді розглядаються підходи до створення ФРСВК, що працюють за
реальними радіосигналами ретранслятора на основі БЛА, суть яких полягає в демодуляції
сигналів із збереженням фазових зсувів поміж елементами плоскостної розрідженої АР, що
несуть інформацію про координати ДРВ. Зокрема, наведені основні співвідношення й схемні
реалізації ФРСВК з демодуляцією фазоманіпульованих сигналів.
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МЕТОД ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСУ НЕОДНОРІДНИХ СЕНСОРНИХ
РАДІОМЕРЕЖ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З
НАДЛИШКОВОЮ КІЛЬКІСТЮ ВУЗЛІВ
В даний час для моніторингу географічних районів, охорони об’єктів та контролю
переміщень особового складу та техніки пропонується використовувати сенсорні
радіомережі спеціального призначення (СР), які складаються з сенсорних вузлів з функціями
моніторингу навколишнього середовища, обробки і передачі даних [1]. Основними
елементами сенсорних вузлів є: датчики контролю зовнішнього середовища,
мікрокомп’ютер, батарея живлення, прийомопередавач. Вузли СР мають автономне джерело
електроживлення обмеженої ємності, тому характерними вимогами до них є мінімізація
витрат енергетичних ресурсів вузлів та максимізація часу функціонування мережі. Складність
знаходження балансу між ефективністю енергозберігання та продуктивністю передачі
інформаційних
потоків
вимагає
розробки
ряду
методів
енергозбереження
вузлів СР [2]. Однією з проблем розгортання СР є забезпечення покриття зон моніторингу.
Для сенсорних радіомереж крім покриття визначеної зони моніторингу та основних
мережевих характеристик можуть висуватись також вимоги з оперативності розгортання,
надійності та живучості. Для оперативного розгортання СР використовується розсіювання
вузлів СР з літака, ракети або інші засоби випадкового розміщення. При цьому забезпечити
необхідну зону покриття при виконанні вимог до СР та випадковому розташуванні сенсорів
можливо тільки за допомогою внесення значної надлишковості кількості вузлів.
Надлишковість вузлів дозволить підвищити якість покриття зони моніторингу (за охватом і
перекриттям зон моніторингу та зв’язності вузлів для забезпечення надійності та живучості
СР), але призведе до зайвих енерговитрат та завад в СР. Крім того, в районі моніторингу для
організації СР можуть бути задіяні неоднорідні сенсорні вузли з різними радіусами зон
моніторингу та передачі даних. Тому постає актуальною задача розробки методів збереження
енергоресурсу сенсорної радіомережі з надлишковою кількістю неоднорідних вузлів, які
забезпечують задане перекриття зон моніторингу та задану зв’язність окремих вузлів.
Був проаналізований існуючий досвід при розробці методів енергозбереження в
сенсорних радіомережах з надлишковою кількістю вузлів [3 - 4]. Були виявлені переваги та
недоліки окремих методів і з їх врахуванням розроблений новий метод збереження
енергоресурсу сенсорної радіомережі з надлишковою кількістю різнотипних вузлів при
забезпеченні заданого перекриття зон моніторингу та заданої зв’язності окремих вузлів.
Суть методу полягає в тому, що на початковому етапі планування мережі на
прикладному рівні моделі OSI загальна чисельність вузлів СР розділяється на визначену
кількість підмножин вузлів, що працюють в різні періоди часу. Необхідна кількість
підмножин вузлів та періодів їх функціонування визначаються за домогою розроблених
алгоритмів з використанням залежностей ступеня m-кратного покриття та n-кратної
зв’язності, які отримуються з математичної моделі СР.
На етапі оперативного управління мережею на мережевому рівні моделі OSI
розроблений алгоримт маршрутизації організує функціонування підмонжин вузлів для
забезпечення зберігання їх енергетичних ресурсів та максимізації „часу життя” сенсорної
радіомережі при забезпеченні заданих показників перекриття зон моніторингу та зв’язності
вузлів. Для чого на початковій фазі відповідно розробленого алгоритму маршрутизації
спочатку встановлюються маршрути передачі даних від кожного вузла в напрямку шлюзу,
при чому, при необхідності, окремі вузли включаються в склад різних підмножин для
забезпечення заданої зв’язності мережі. Після встановлення маршрутів відповідно
розробленому алгоритму маршрутизації здійснюється передача даних з періодичною
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реконфігурацією мережі. Таким чином, розроблений метод енергозбереження включає в себе
наступну послідовність дій:
визначення необхідної кількості необхідної кількості множин вузлів СР та часових
періодів їх функціонування за допомогою відповідного розробленого алгоритму;
розбиття вузлів СР на визначену кількість підмножин та періодів функціонування за
допомогою відповідного розробленого алгоритму;
організація маршрутизації повідомлень в СР з урахуванням: періодів функціонування та
використання енергетичних ресурсів вузлів; вимог зменшення та рівномірності
навантаження на вузли, наближені до шлюзу; вимог з відновлення зв’язності мережі при
виході з ладу окремих вузлів за допомогою відповідного розробленого алгоритму.
Для вирішення цих задач було отримано наступні результати:
1. Модель СР. Для вирішення поставленої задачі були введені наступні обмеження.
Нехай N сенсорних вузлів випадковим чином рівномірно розміщені в районі моніторингу Ω
кругової форми з радіусом R. Будемо вважати, що площа району SΩ ® ¥ та N ® ¥ , але
N / SΩ = const . Будемо рахувати, що вузли розподілені по площині району Ω за
Пуасоновським розподілом з інтенсивністю N / SΩ . Шлюз розташований випадково в районі
Ω . Існує M типів сенсорних вузлів. Кількість сенсорних вузлів i-го типу дорівнює
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år
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= 1) . Радіус моніторингу сенсорного вузла типу і дорівнює rмi

i= 1

, максимальний радіус передачі вузла типу i дорівнює rпi . Будемо рахувати, що
"i, j Î M , rмi< rмj, якщо i < j. СР представимо в вигляді зв’язного графу G = (V,E), де V –
множина сенсорних вузлів, V = N ; E – множина зв’язків між вузлами
2. Визначена залежність відсотка покриття району моніторингу kmSΩ від кількості вузлів
СР при забезпеченні m-кратного перекриття зон моніторингу та відсотка вузлів knE , що
мають n-кратну зв’язность в напрямку передачі даних шлюзу при заданих типах і
характеристиках вузлів та району моніторингу.
Значення kmSΩ та knE – вихідні дані, які залежать від завдань, що покладаються на СР.
*
*
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перекриття району моніторингу Ω з радіусом R.
*
Якщо knE
³ k nE , можна казати, що N вузлів забезпечують n-кратну зв’язність СР
відповідно вихідним даним rпmin , R .
3. Розроблений алгоритм визначення необхідної кількості множин вузлів СР та часових
періодів їх функціонування з використанням залежностей (1) та (2).
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Особливістю нового методу є підвищення енергозбереження СР при надлишковості
вузлів x нв Î [1, 5..2 ) , [ 2,5..3 ) , x=
N / N mn ( N mn – необхідна вузлів для виконання умов з
нв
забезпечення m-кратного перекриття зон моніторингу та n-кратної зв’язності). Для цього
пропонується збільшити кількість підмножини вузлів та періодів їх функціонування.
4. Розроблений алгоритм розбиття вузлів на визначену кількість підмножин та періодів
функціонування.
В розробленому методі енергозберігання, на відміну від аналогічних, пропонується
алгоритм рівномірного розподілу вузлів на визначену кількість підмножин та періодів
функціонування.
5. Розроблений алгоритм маршрутизації з урахуванням: періодів функціонування та
використання енергетичних ресурсів вузлів; вимог зменшення та рівномірності
навантаження на вузли, наближених до шлюзу; вимог з відновлення зв’язності мережі при
виході з ладу окремих вузлів.
На відміну від існуючих методів енергозбереження в СР з надлишковою кількістю
вузлів новий метод на мережевому рівні при маршрутизації повідомлень використовує
маршрути з меншим енергетичним навантаженням, забезпечує рівномірне навантаження
наближених до шлюзу вузлів, забезпечує відновлення зв’язності мережі при виході з ладу
окремих вузлів. Крім того при застосуванні методу використовуються мінімальні радіуси
передач вузлів.
6. Розробка імітаційної моделі СР, що реалізує розроблений метод. Оцінка
ефективності розробленого методу.
Для імітаційного моделювання пропонується використовувати програмний комплекс
The Network Simulator [5]. . В якості показників ефективності пропонується застосувати час
життя мережі [2] та реальний відсоток m-кратного покриття. При застосуванні спрощеної
моделі СР (стандартних протоколів канального та фізичного рівня (IEEE 802.11 DCF),
m = n = 2 , надлишковості x нв > 2 ) отримано результати, які дозволяють зробити висновок,
що розроблений метод дозволяє підвищити час життя мережі до 15% при покращенні
покриття зони моніторингу до 10% площі відносно існуючих методів даного класу. Крім
того, розроблений метод, на відміну від існуючих, збільшує час життя мережі при
надлишковості вузлів x нв Î [1, 5..2 ) до 25%. Напрямки подальших досліджень. При розробці
методу було виявлено, що при збільшенні обсягів СР, частоти та обсягу збору інформації
вузлами СР збільшується трафік через вузли, що наближені до шлюзу. При цьому
збільшується частота колізій при випадковому доступі до радіоресурсу, що призводить до
зниження пропускної спроможності, підвищеного енергоспоживання вузлами та зменшення
часу функціонування СР. Тому постає актуальною задача розробки методів збереження
енергоресурсу сенсорних радіомереж спеціального призначення на канальному рівні.
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АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ КОГНІТИВНИХ РАДІОСИСТЕМ
Ефективне використання радіочастотного спектра є однією з найважливіших засад
радіочастотного менеджменту. Швидке зростання потреб економіки у радіочастотному
спектрі (РЧС) та обмеженість радіочастотного ресурсу потребує розробки нових підходів для
їх використання. При цьому основними вимогами до таких підходів є гнучкість
використання та динамічний доступ до РЧС.
Когнітивні радіосистеми (КРС) є одним з нових напрямків в області безпроводових
технологій, який ґрунтується на використанні досягнень в області штучного інтелекту і
динамічного управління використанням радіочастотного ресурсу (частотного спектра,
часових та енергетичних характеристик). Основним завданням КРС є забезпечення високої
надійності зв’язку та ефективності використання радіочастотного ресурсу шляхом
використання на вторинній основі тимчасово вільних смуг частот розподілених іншим
системам на первинній основі.
У доповіді розглянуті базові для КРС поняття: цикл пізнання, когнітивне середовище,
платформа яка реконфігурується. Розкриваються загальні принципи роботи КРС, наводиться
узагальнена схема КРС. Надана класифікація когнітивних радіосистем за функціональними
ознаками та застосовуваними методами пізнання.
Розглянуто запропоноване Дослідницькою групою WP 1В МСЕ визначення
когнітивної системи радіозв’язку. Дане визначення описує основні функції КРС і способи їх
реалізації. У той же час, воно не повною мірою відображає здатності КРС до самоорганізації,
використання динамічного доступу до спектра, можливості впливати на експлуатаційне
середовище. З врахуванням цього, запропоновано уточнене визначення КРС.
Наведені особливості функціонування КРС як системи, що використовує штучний
інтелект. Розглянуті поняття багатоагентної КРС та агента КРС.
На прикладі перспективного стандарту IEEE 802.22 розглянуті особливості технічної
реалізації КРС. Стандарт IEEE 802.22 є першим стандартом для радіоінтерфейсу, який
розроблений на принципах когнітивного радіо. Згідно з цим стандартом для роботи
використовуються незайняті ділянки РЧС у діапазоні частот відведеному для телевізійного
мовлення. Стандарт IEEE 802.22 підтримує технології спектрального визначення, виявлення,
анулювання та управління для досягнення ефективного співіснування з діючими
ліцензованими системами телебачення, які мають більш високий пріоритет.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Однією з суттєвих властивостей системи військового зв’язку (СВЗ) є її пропускна
спроможність. Пропускна спроможність СВЗ має бути такою, щоб в системі управління
військами передовався обсяг повідомлень, достатній для здійснення управління військами в
повному обсязі.
На цей час відсутні методики обґрунтування вимог до пропускної спроможності СВЗ з
урахуванням вимог системи управління військами до необхідного обсягу повідомлень, що
передаються в ній.
Пропускна спроможність визначає обсяг інформації, який може бути переданий
системою військового зв’язку при заданих ймовірносно-часових обмеженнях до передавання
інформації. Показниками пропускної спроможності вважаються величина виконаного
навантаження і якість обслуговування замовлень на передачу інформації. Якість
обслуговування замовлень визначається, в основному, ймовірністю їх втрат.
Обґрунтування вимог до ймовірностей втрати замовлень виконується з використанням
розробленої авторами математичної моделі.
При розробці математичної моделі були враховані особливості забезпечення зв’язку
системою військового зв’язку та вимоги системи управління військами до необхідних
обсягів повідомлень та обсягів повідомлень кожного пріоритету, при яких управління
військами буде здійснюватися в повному об’ємі. Ці особливості відображаються в моделі
шляхом встановлення наступних обмежень:
– всі напрямки зв’язку розподіляються на групи за їх важливістю;
– повідомлення, що передаються на напрямках зв’язку, розподіляються на групи за їх
пріоритетами;
– повідомлення всіх пріоритетів можуть передаватися на напрямках зв’язку будь-якої
групи важливості;
– загальний обсяг повідомлень, що передаються на напрямках зв’язку, розподіляється
на частки в залежності від групи важливості напрямку зв’язку і пріоритету повідомлень;
– необхідний обсяг повідомлення, передавання якого має забезпечити СВЗ,
визначається необхідними мінімальною і максимальною частками загального обсягу
повідомлень та обсягу повідомлень кожного пріоритету.
Розроблена з урахуванням цих обмежень математична модель являє собою
математичну модель лінійного програмування, найбільш розповсюдженим методом
вирішення якої, як відомо, є симплексний метод.
Процес вирішення задачі лінійного програмування (ЛП) з використанням
симплексного методу легко формалізується. Це надає можливість розробити алгоритм, на
його підставі скласти програму, з використанням якої задача з обґрунтування вимог до
пропускної спроможності СВЗ вирішується на ПЕОМ.
Авторами виконана оцінка адекватності розробленої моделі. Результати оцінки свідчать
про можливість використання розробленої моделі службовими особами органу управління
зв’язком
для
обґрунтованого
пред’явлення
вимог
до
пропускної
спроможності СВЗ.
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ШЛЯХИ ПРИЙНЯТТЯ НА ОЗБРОЄННЯ
ЗАКОРДОННИХ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ
Порівняльний аналіз вітчизняниих зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) та
існуючих світових аналогів свідчить про цілковиту перевагу останніх та
неконкурентоспроможність
української
продукції.
Функціональні,
масогабаритні,
ергономічні, економічі показники українських зразків, як існуючих, так і тих, що
пропонуються до постановки на озброєння вітчизняним військово-промисловим
комплексом (ВПК), значно поступаються зразкам провідних країн світу.
Так, наприклад, порівняльний аналіз тактико-технічних характеристик (ТТХ) та
вартості українських зразків ОВТ з іноземними аналогами, показує, що вітчизняні засоби при
очевидно гірших технічних показниках коштують у півтора-два, а то і більше разів дорожче.
Виходом з даної ситуації могли б стати імпорт та постановка на виробництво зразків
ОВТ по технічній документації іноземних фірм. Однак на сьогоднішній день у ЗС України та
у державі вцілому чомусь існує думка, що даний шлях реалізувати неможливо з
наступних причин:
– неможливо гарантувати того, що в імпортній продукції будуть відсутні апаратні та
(або) програмні закладні пристрої;
– не існує законних алгоритмів постановки на озброєння іноземних зразків ОВТ.
Окрім того, представники промисловості стверджують, що підприємства України на
сьогоднішній день не володіють промисловими потужностями та можливостями для
створення конкурентоспроможних зразків ОВТ.
Натомість, аналіз існуючої нормативної бази суперечить даним твердженням. Так, на
сьогоднішній день, статтею 8 закону України „Про державне оборонне замовлення”
визначено, що закупівля продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом
здійснюється відповідно до даного Закону та законів України „Про зовнішньоекономічну
діяльність” і „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового
призначення та подвійного використання”.
Також закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” та ГОСТ 15.311-90
визначають алгоритм реалізації можливості постановки на виробництво зразків ОВТ по
технічній документації іноземних фірм, а закон України „Про державний контроль за
міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”
забезпечує захист національних інтересів України, дотримання нею міжнародних зобов’язань
щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач
звичайних видів озброєння, а також здійснення заходів щодо недопущення використання
зазначених
товарів
у
терористичних
та
інших
протиправних цілях.
Зважаючи на викладене, можна виділити наступні шляхи прийняття на озброєння
закордонних засобів зв’язку:
1. Закупівля у іноземної держави ліцензії на виробництво зразків ОВТ;
2. Закупівля у іноземної держави часткової ліцензії на виробництво зразків ОВТ;
3. Створення консорціуму з іноземними виробниками для виробництва в Україні
новітніх зразків ОВТ.
Реалізація 1 та 2 шляхів передбачає передачу Міністерству Оборони України технічної
документації для постановки на виробництво (крупновузлове збирання) зразків ОВТ
(складових частин) та (або) продаж програмного забезпечення з відкритими кодами. Даний
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шлях дає можливість запровадити КСЗІ на виробництві та вихід вітчизняного ВПК на світові
ринки з конкурентоспроможним товаром.
Основним недоліком зазначених шляхів є небажання виробників продавати ліцензію в
зв’язку з низькою економічною вигодою, ризиком втрати прибуткових технологій та
посиленням конкуренції на світовому ринку.
Шлях 3 передбачає створення консорціуму метою якого буде організація в Україні
виробництва спільно з провідними іноземними виробниками, що дасть можливість
постачання у Збройні сили України зразків ОВТ, які будуть конкурентоспроможними на
світовому рівні і мати при цьому нижчу ціну ніж ті, що сьогодні пропонуються
вітчизняним ВПК.
Співпраця в консорціумі визначається договорами. Зокрема, при укладені договору
можна визначити розподіл майнових та немайнових прав інтелектуальної власності на
вироблені зразки, цикл виробництва в Україні (великовузлова зборка, повний цикл чи інше),
шляхи уникнення закладних пристроїв та інші умови на користь нашої держави.
Співпраця з іноземними виробниками в консорціумі повинна відповідати порядку
планування, розміщення та виконання оборонного замовлення визначеного Законом
України „Про державне оборонне замовлення” і здійснюватися в такій послідовності:
– проведення маркетингових досліджень іноземних ринків продукції (робіт, послуг)
оборонного призначення;
– розроблення та затвердження орієнтовних показників обсягів оборонного
замовлення;
– розроблення проекту основних показників оборонного замовлення на наступний
бюджетний період, а також пропозицій до проекту основних показників оборонного
замовлення на другий наступний бюджетний період;
– формування та ведення реєстру іноземних виробників продукції, робіт і послуг
оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю;
– затвердження основних показників оборонного замовлення;
– відбору іноземних виробників – учасників консорціуму;
– створення спільного консорціуму шляхом укладення державних контрактів;
– складення звіту про результати відбору учасників консорціуму – виконавців
оборонного замовлення, за яким закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення
не становлять державної таємниці, за формою, визначеною Міністерством економічного
розвитку і торгівлі (далі - уповноважений орган);
– виконання державних контрактів в рамках консорціуму;
– здійснення контролю за виконанням державних контрактів;
– складення звіту про виконання оборонного замовлення.
Шлях створення консорціуму є вигідним як для Збройних Сил України так і для
держави в цілому, тому що собівартість вироблених зразків ОВТ буде набагато нижчою від
тих, що пропонуються як вітчизняними, так і закордонними виробниками, при цьому весь
проект має стати самоокупним за рахунок продажу конкурентоспроможного товару на
світовому ринку. Крім того здешевити розроблення техніки при співпраці в консорціумі
можливе шляхом виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт не
іноземними партнерами, а науково-дослідними установами Збройних Сил України за
рахунок утримання.
Застосування зазначеного шляху дозволить отримати цифрові комплекси та засоби
зв’язку з високою пропускною спроможністю, що дозволить в найкоротші терміни створити
єдиний телекомунікаційний та інформаційний простір держави.
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ГРУП СИМВОЛІВ В ПАКЕТАХ ВИХІДНОГО
ТЕКСТОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
Розглядається процес передачі даних напрямком телекомунікаційної мережі (ТКМ)
побудованої на принципах комутації пакетів. Під час передачі даних на ТМ може впливати
агресивне зовнішнє середовище, що призводить до втрати пакетів повідомлень. В
існуючому алгоритмі прийому-передачі для отримання повідомлення адресат повинен
прийняти всі пакети з яких складається повідомлення без викривлень. Для гарантованого
передавання повідомлення за призначенням використовують механізми виявлення та
виправлення помилок: на канальному рівні – надлишкове кодування; на транспортному рівні
– механізми протоколу TCP, котрий для перевірки цілісності пакетів застосовує контрольні
суми, а для відстежування процесу передавання − механізм вікон. У випадку викривлення
або не отримання хоча б одного пакету все повідомлення прийнятим не буде, а викривлений
(не отриманий) пакет буде перезапитаний. Кількість перезапитів може доходити до
безкінечності якщо на ТКМ здійснюється вплив завад. В результаті цього, відправлене
повідомлення не буде отриманим, що є неприпустимим.
Одним з шляхів рішення цієї проблеми є спроба зменшення кількості транзакцій
(перезапитів) при передачі текстової інформації з використанням методики прогнозування
груп символів в пакетах вихідного текстового повідомлення. Сутність даної методики
полягає у модифікації алгоритму прийому-передачі повідомлень напрямком ТКМ.
Модифікований алгоритм має вигляд:
використовуючи механізми транспортного рівня (протокол TCP), на прийомному боці
здійснюється накопичення пакетів, що належать до одного повідомлення, які передаються на
прикладний рівень;
на прикладному рівні прогнозується інформація, яка була втрачена під час передачі
цього повідомлення, або ще не надійшла до споживача;
перевірка сформованого повідомлення засобами канального рівня;
прийняття рішення на транспортному рівні щодо подальшого прийому пакетів.
Це можливо при використанні протоколу, який працює на різних рівнях OSI (CrossLayer Protocol), та поєднує різнопланові властивості механізмів забезпечення визначеної
перепускної спроможності.
Прогнозування інформації, яке здійснюється на прикладному рівні, можливе завдяки
використанню апарату нечітких множин. Здійснюється побудова функцій приналежності
груп символів повідомленню, яка ґрунтується на використанні статистичних методів
прогнозування та властивості взаємопов’язаності буквосполучень, при чому прогнозування
ведеться з двох напрямків відносно викривлених (недоотриманих) груп символів. Це дає
можливість сформувати функції приналежності у всіх можливих варіантах вихідної текстової
інформації та ранжувати їх. Найбільш ймовірні варіанти передбачених груп символів
аналізуються між собою, внаслідок чого створюється новий перелік (список) функцій
приналежності, що враховує дані, отримані на попередніх етапах прогнозування. Групи
символів, які відповідають функції приналежності з найбільшим значенням формують нові
пакети. Сформовані таким чином пакети вихідної інформації перевіряються засобами
канального рівня і при відсутності помилок передаються на верхні рівні для подальшої
обробки.
Таким чином, використання методики прогнозування груп символів в пакетах
вихідного текстового повідомлення дозволить вдосконалити алгоритм обробки прийнятих
пакетів повідомлень на кінцевих пристроях шляхом надання можливості формувати вихідну
інформацію, навіть коли на прийомному боці отримано повідомлення не в повному обсязі,
що призведе до зменшення кількості перезапитів викривленої (недоотриманої) інформації, а
разом з тим підвищить продуктивність напрямків ТКМ спеціального призначення.
124

Копієвська В.С. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
МЕТОД РОЗРАХУНКУ РІВНЯ КОМПЛЕКСНО-СПОЛУЧЕНОГО ВІДГУКУ
СИГНАЛУ ПО ВИХОДУ ПРИСТРОЮ ДОДАТКОВОГО
СТРОБУВАННЯ ВІДЛІКІВ АЦП
Запропонований в [1] метод додаткового стробування цифрових відліків сигналів
дозволяє зменшити рівні бокових пелюсток амплітудно-частотної характеристики (АЧХ)
операції додаткового стробування з метою підвищення завадозахищеності засобів зв’язку.
Це досягається використанням попередньої цифрової I/Q-демодуляції відліків аналогоцифрового перетворювача (АЦП) в режимі „ковзного вікна”, що дозволяє формувати
квадратурні складові напруг в кожному з квадратурних підканалів. Крім того, метод [1]
усуває негативний вплив на форму АЧХ різного за величиною постійного зсуву „нуля” АЦП
у квадратурних підканалах. Разом з тим, слід зауважити, що наявність I/Q-демодуляторів у
квадратурних трактах хоча й пригнічує бічні пелюстки АЧХ операції додаткового
стробування відліків АЦП, але на рівень комплексно-сполученої складової (КСС),
обумовленої неідентичністю квадратурних підканалів, не впливає.
Метою доповіді є розробка методу аналітичного розрахунку рівня комплексносполученого відгуку сигналу по виходу пристрою додаткового стробування відліків АЦП,
який реалізує метод [1].
Для синтезу методу було здійснене математичне моделювання в пакеті Mathcad
обробки одночасотного гармонійного сигналу, передбаченої [1], для випадку довжини
стробу N=8 відліків АЦП. Коефіцієнт підсилення в одному з квадратурних підканалів був
заданим рівним 1, а в другому підканалі поступово збільшувався з інтервалом 0,25. За таких
умов було встановлено, що рівень КСС при співпаданні частоти основної компоненти
сигналу з максимумом головної пелюстки АЧХ може бути описаний виразом
t = ( K - 1) / 0,25 , де K – відношення коефіцієнтов підсилення квадратурних підканалів. В
свою чергу, відношення рівнів основної та комплексно-сполученої складових сигнального
відгуку визначається формулою (8 + t )t -1 . Підставивши значення t у вираз (8 + t )t -1 ,
отримаємо відносний рівень КСС:
8 × 0,25 + K - 1 2 + K - 1 K + 1
=
=
.
K -1
K -1
K -1
Наприклад, для K=2,2 маємо відношення рівнів основної та комплексно-сполученої
K + 1 3,2 0,8 8
складових сигнального відгуку
=
=
=
, що відповідає результатам
K - 1 1,2 0,3 3
моделювання.
В загальному випадку для довільної протяжності стробу N відношення основного
0,25N + K - 1
відгуку і КСС визначиться формулою
. Наприклад, для N=16 отримаємо
K -1
0,25N + K - 1 4 + K - 1 K + 3
=
=
. При K=2,2 відносний рівень КСС становитиме
K -1
K -1
K -1
K + 3 2,2 + 3 5,2 13
=
=
=
. Якщо порівняти результат при K=2,2 для N=8 і N=16, то неважко
K - 1 2,2 - 1 1,2 3
зробити висновок, що зі збільшенням тривалості строба відносний рівень КСС при тому ж
самому значенні квадратурної неідентичності коефіцієнта підсилення знижується. Таким
чином, чим довше строб, тим більшою за величиною допускається неідентичність
амплітуд сигналів.
ЛІТЕРАТУРА
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сигналів. /Слюсар В.І., Копієвська В.С., Живило Є.О.
125

Корчомний Р.О. (в/ч А1906)
Кулаков О.А. (в/ч А1906)
Віняр М.С (в/ч А1906)
ПРОТИДІЯ ЗАГРОЗАМ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ
СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОТОКОЛУ NETFLOW
Для сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) характерний високий
рівень зовнішніх загроз. Наприклад, часовий інтервал між підключенням робочої станції до
мережі Інтернет і першою атакою на цю станцію складає, в середньому, двадцять хвилин.
Протидія загрозам може бути здійснена за допомогою різноманітних заходів захисту:
антивірусне програмне забезпечення, постійне оновлення програм або інструкцій по роботі з
зовнішніми ресурсами, встановлення мережних фільтрів (FireWall) тощо. Проте, у зв’язку з
некоректною поведінкою користувача, робочі станції можуть бути заражені через прикладне
програмне забезпечення моментального обміну повідомленнями (ICQ, OnLAN Messenger,
Inbit Messenger), або з комп’ютера який був підключений до внутрішній мережі (з’єднання
point to point) з встановленим зараженим програмний забезпеченням, вплив яких, за
короткий час, поширюється на всі робочі станції та сервери сегменту мережі.
Як додатковий спосіб виявлення ознак порушення безпеки інформації в мережі
пропонується використання протоколу NetFlow. Під час проектування комплексної системи
захисту інформації (КСЗІ) в ІТС, поряд з основними системами захисту, вважається
необхідним використовувати програмне та технічне забезпечення що забезпечує роботу
протоколу NetFlow. Інформацію, яка отримана за допомогою протоколу NetFlow, можливо
використовувати для:
Моніторингу мережі. Дані протоколу NetFlow дозволяють виконувати моніторинг
стану мережі. За допомогою програм, яки виконують обробку накопичених даних від
NetFlow колекторів, можливо проводити оцінку трафіку при цьому виявляти проблеми, що
виникають в мережі (перевантаження або відмова в роботі будь яких мережевих пристроїв,
несанкціоновані дії в мережі та інше) і швидко проводити дії по їх вирішенню .
Моніторингу програмного забезпечення. Дані протоколу NetFlow дозволяють
мережевим адміністраторам мати точну інформацію про програми які на даний час
працюють або використовуються в мережі, виявляти з них ті, що створюють проблеми в
роботі мережі або перенавантажують їх . Моніторингу користувачів. Дані протоколу NetFlow
дозволяють збирати детальну інформацію про кожного користувача мережі, про те які
мережеві ресурси він використовує на даний момент, яке програмне забезпечення, з якими
IP адресами працює та інше. Така інформація може використовуватися для визначення
можливих проблем з безпекою. Планування розвитку мережі. При забезпеченні збору та
аналізу даних протоколу NetFlow можливо виявити тенденцію росту мережі та спланувати
необхідний її розвиток та політику безпеки. За даними аналізу можливо виявити небажаний
трафік та наслідки мережевих атак.
Аналіз безпеки мережі. Під час використання протоколу NetFlow можливо
ідентифікувати та класифікувати атаки по відмові в обслуговуванні (DDOS атаки), виявляти
трафік, що генерується вірусами та троянськими програмами у реальному часі. Аналізуючи
мережеву поведінку, можливо оперативно виявити аномалії в мережі та вчасно їх
знешкодити. Функціональні можливості протоколу NetFlow, дають можливість вирішення
багатьох проблем пов’язаних з безпекою та захистом інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах.
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ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ CИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ МЕТОДИКИ СRAMM
На сьогоднішній день спостерігається тенденція на посилення залежності надійної
роботи комп’ютеризованих систем корпоративного призначення (КСКП) від організаційних
заходів, програмних та технічних засобів контролю та зменшення ризиків у порушенні
системи інформаційної безпеки. Для ефективного управління інформаційними ризиками
розроблені спеціальні якісні та кількісні методики, що грунтуються на використанні
міжнародних стандартів ISO 15408, ISO 17799 (BS7799), BSI, а також на деяких
національних стандартах.
В процесі організації супротивником інформаційних атак на КСКП, що
супроводжуються спробами модифікації, розкрадання, виводу з ладу або руйнування їх
компонентів – постає актуальним питання у виявленні та оцінці ризиків у порушенні системи
безпеки і оперативній підготовці адміністратором безпеки рекомендацій обслуговуючому
персоналу по її налаштуванню.
Запропонований підхід в оцінці і управлінні ризиками порушення інформаційної
безпеки на основі кількісної методики СRAMM (the UK Government Risk Analysis and
Management Method) спрямований на врахування значної кількості факторів, що
безпосередньо впливають на стан інформаційної безпеки, виявлення альтернативних рішень
по її налаштуванню та обрання оптимального рішення з множини існуючих.
Цільовою настановою методики є: формалізація і автоматизація процедур
інформаційного аудиту, аналізу даних та управління ризиками; оптимізація заходів по
налаштуванню системи контролю безпеки; комплексне планування і управління ризиками на
всіх стадіях життєвого циклу КСКП; скорочення часу на розробку і супроводження системи
захисту інформації; обгрунтування ефективності заходів захисту як до, так і після проведення
інформаційних атак на комп’ютеризовану систему.
Запропонована методика передбачає виконання наступних етапів:
1. Етап визначення меж структури комп’ютеризованої системи, які підверджується
інформаційній атаці. Здійснюється аналіз існуючих засобів контролю та захисту
інформаційних ресурсів;
2. Етап оцінювання загроз та вразливостей елементів КСКП. В рамки даного етапу
пропонується застосування методу організації оперативного аудиту на основі мультиагентної
технології. На основі даних оперативного аудиту про стан системи безпеки оцінюються
залежності сервісів користувача комп’ютеризованої системи корпоративного призначення
від певно визначених груп ресурсів иа існуючого рівня загроз і вразливостей. При цьому
оцінка рівня загроз і вразливостей пропонується проводити на основі прямих
оцінок експертів;
3. Етап управління ризиками, на якому пропонуються заходи і засоби зменшення або
відвернення від ризику у порушенні системи безпеки КСКП в результаті проведення
інформаційних атак. Пропозиції по налаштуванню системи безпеки пропонується розбивати
за групами забезпечення безпеки на: мережевому рівні; рівні фізичної безпеки; рівні безпеки
інфраструктури комп’ютеризованої системи; рівні алгоритмів роботи адміністратора безпеки.
Відмінність запропонованого підходу щодо аналізу і контролю ризиків у порушенні системи
безпеки комп’ютеризованої системи полягає в більш ефективному аналізі стану системи, що
підверглася інформаційній атаці, за рахунок інтеграції мультиагентних технологій організації
оперативного аудиту та вдосконалення методу експертного оцінювання щодо аналізу
ризиків у порушенні системи безпеки.
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UHDTV − РЕВОЛЮЦІЙНИЙ СТАНДАРТ АУДІО ТА ВІДЕО ПЕРЕДАЧІ
За якістю „картинки” цифрове телебачення вигідно відрізняється від аналогового.
Проходячи через ретранслятори, підсилювачі і кабелі, аналоговий сигнал неминуче
піддається впливу зовнішніх факторів, що істотно позначається на якості зображення. У
цифровому телебаченні сигнал передається двійковим кодом − 01 00 10 і т. д. Зображення в
цьому випадку або зберігає оригінальну якість, або, при надслабкому сигналі,
відсутнє взагалі.
Телебачення високої чіткості (англ. High-Definition Television, скор. HDTV),
телебачення у високому розширенні – набір стандартів телевізійного мовлення високої
якості, засновані на сучасних стандартах розкладання зображення, що значно перевищують
по спроможності телебачення стандартної чіткості. Для HDTV прийнятий формат
зображення − 16:9. Стандартними форматами високої чіткості є розщипення 720p: 1280 ×
720 точок, „порядкова розгортка”, відношення сторін 16:9, частота 50 або 60 кадрів в
секунду; 1080i(p): 1920 × 1080 пікселів, „черезрядковий”, відношення сторін 16:9, частота 25
або 30 кадрів (50 або 60 напівкадрів) в секунду.
Телебачення надвисокої чіткості (Ultra High Definition Television (UHDTV), 4320p, і
Ultra High Definition Video (UHDV)) є експериментальним відеоформатом. Розмір картинки
UHDTV-стандарту визначено 7680x4320 з кількістю пікселів не менше ніж 32 мільйона. Для
порівняння HDTV-картинка формується на екрані за допомогою 2 мільйонів пікселів
(1980x1080), а SDTV-зображення − за допомогою 200 000 пікселів. Частота кадрової
розгортки UHDTV складає 60 кадрів в секунду. Година відео у форматі UHDTV займатиме
близько 12 терабайт. Глибина кольору 10 біт на канал, смуга пропускання 21 ГГц, діапазон
частот 600 МГц. Передбачається, що UHDTV-зображення буде проектуватися на екран з
діагоналлю до 450 дюймів, а для передачі звуку буде використовуватися більше двадцяти
каналів аудіо.
Важливим параметром нового UHDTV-стандарту є динамічний діапазон зображення,
тобто контрастне співвідношення. Людське око здатне відчувати контраст між
найяскравішим білим і найтемнішим кольорами приблизно 100000 к 1. У той же час ні один
технічний засіб відображення інформації поки не наблизився впритул до цього рубежу.
Технологія UHDTV вже сьогодні дозволяє досягти 100 градусів кута огляду по горизонталі.
Основними недолікоми UHDTV-стандарту є великий обє’м пам’яті, що займає відео та
труднощі його передачі незжатим потоком даних на великій швидкості (до 24 Гбіт/с ).
Вирішенням цих проблем стане розробка камер та обладнання, яке здатне забезпечити дану
швидкість передачі та створення нових алгоритмів архівації даних.
Таким чином, порівнявши UHDTV і HDTV-стандарти цифрового телебачення можна
сказати, що UHDTV − стандарт нового покоління, впровадження якого в Україні стане
великим кроком на шляху до розвитку цифрового телебачення.
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ АТАКИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ
На сьогоднішній день кібернетичний простір, який охоплює комп’ютерні мережі та
електронні пристрої, що використовуються для збереження, обробки та обміну інформацією,
признаний як, одна з форм силового впливу на потенційного противника. Одним з важливих
етапів реалізації такого впливу є процес збору інформації про об’єкт атаки мережі, відомий
як інвентаризація об’єкта атаки.
Під інвентаризацією об’єкта атаки будемо розуміти сукупність дій спрямованих на
дослідження реакції об’єкта атаки на запит, що відсилається йому за одним з протоколів
обміну інформації. Досліджуючи реакцію на запит, ми маємо за мету отримання корисних
для атакуючого інформаційних ознак, а саме:
– тип, версія операційної системи;
– тип, версія програмного забезпечення інформаційних сервісів;
– працездатність програмного забезпечення інформаційних сервісів;
– маршрути доступу до об’єкта атаки;
– працездатність вузла мережі в цілому.
Відсилаючи, певним чином, сформульований запит об’єкта, далі здійснюється аналіз
його реакції. Але, зважаючи на складність та велику розмірність кібернетичного простору, як
об’єднання сукупності інформаційно-телекомунікаційних систем, обумовлює значні часові
затрати та великих затрат необхідних ресурсів у ході інвентаризації його вузлів –
потенційних об’єктів атаки. Одним з шляхів до зменшення часових затрат та розподілу задач
між декількома інформаційними вузлами інвентаризації об’єкта атаки є розбиття такої задачі
на часткові та їх паралельне виконання з централізованим управлінням всіма засобами
інвентаризації. Такий підхід дозволить розбити усі необхідні для виконання задачі
сканування та обробки даних між декількома пристроями виконання задач та зберігати усі
оброблені дані в центральному сервері з якого буде виконуватися керування.
Управління буде здійснюватись з єдиного центру управління, до якого буде
передаватися вся інформація управління від всіх управляємих об’єктів. До завдань, що
покладаються на систему централізованого управління, виконуючими пристроями
інвентаризації слід віднести:
– формування часткових завдань для виконуючих пристроїв;
– збір та обробка даних з метою отримання корисних інформаційних ознак про
об’єкт атаки;
– інтерфейс користувача.
Перше завдання полягає у визначенні для кожного підлеглого інформаційного вузла
завдань на певний об’єкт, що потрібно перевірити в мережі. Обробити отриману інформацію
про вузли мережі, сформувати раціональну структуру досліджуваної мережі. У результаті
отриманих даних про об’єкти мережі, необхідно привести дані до однакової форми, усунути
зайві дані, впорядкувати дані за певною ознакою. Оскільки параметри сканування кожного
пристрою відрізняються і мають різну форму представлення отриманої інформації, необхідно
виконати агрегацію даних, що являє собою обчислення узагальнених показників для
зменшення кількості непотрібних даних та отримання детальних даних. Інтерфейс
користувача повинен представити всю необхідну інформацію про об’єкт атаки за запитом
користувача в зручному для нього вигляді, а також надавати можливість втручання в
управління процесом інвентаризації.
Отже, одним з практичних питань виконання завдань з нав’язування руйнівного
інформаційного впливу на ІТС імовірного противника, є створення програмно-технічних
комплексів автоматизації етапів такого впливу. У доповіді розглядаються інформаційні
системи централізованого управління інвентаризацією об’єктів атаки.
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УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ ТСР ПРОТОКОЛА І НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ
ЛОГІКИ В БЕЗПРОВОДОВИХ КАНАЛАХ ЗВ’ЯЗКУ
Бурхливий розвиток безпроводових мереж передачі даних призвів до різкого
збільшення об’ємів трафіку та встановленням жорстких умов до якості обслуговування в
мережі [1]. Основними характеристиками мережі із передачі пакетів, є середній час затримки
пакету IPTD, процент втрачених пакетів IPLR і процент спотворених пакетів IPER.
Поліпшення якості послуг в безпроводових мережах вирішується на фізичному рівні за
рахунок використання завадостійких кодів, а також адаптивного управління параметрами
сигналу в залежності від середовища передачі. На канальному і транспортному рівні
встановлюється правила встановлення з’єднання та процедури гарантованої доставки пакетів
на базі протоколів ТСР. На протокол ТСР також покладаються функції із сегментації пакетів,
управління потоками та запобігання перевантаження. У випадку безпроводових мереж
велика кількість втрачених пакетів припадає на пакети, що спотворені помилковим
прийомом бітів на фізичному рівні. Втрата пакетів на будь-якому рівні протоколом ТСР
сприймається, як перевантаження буфера маршрутизатора, це в залежності від версії та
алгоритму роботи протоколу ТСР викликає зменшення вікна, що в свою чергу не усуває
проблему, а навпаки збільшує її. Існуючи протоколи такі як, TCP Tahoe, TCP Reno, TCP
SACK, NewReno, Snoop-TCP, M-TCP і І-TCP не завжди справляються із даною проблемою,
особливо це стосуються випадку навмисного спотворення пакетів за рахунок постановки
активних радіозвад. Таким чином, при втраті пакетів, що спричинено перевантаженням
буферу маршрутизатора, впливом штучних та природних завад, а також активних
радіоперешкод пропонується застосовувати активне управління чергами та параметрами
сигналів на базі нечітких регуляторів [2].
Задача проектування нечітких регуляторів є досить складною задачею із-за
евристичних правил керування і функцій приналежності, відсутністю автоматизованих
методів проектування нечіткої бази знань і налагодженням параметрів регулятора.
Параметри регуляторів зазвичай налагоджуються шляхом проб і помилок із використанням
евристичних методів і моделювання. Особливі складності виникають із-зі широкого
діапазону експлуатаційних умов, таких як, кількість ТСР сесій, пропускна спроможність
каналів зв’язку, затримка, типи завад, характер бітових помилок в пакеті (одиночні, групові),
характер втрати пакетів (одиночний, груповий) і т.д. Альтернативні процедури встановлення
параметрів нечіткого регулятора базується на еволюційних алгоритмах, що дозволяють
забезпечити універсальну оптимізацію, близьку до генетичної адаптації.
Процедура контролю втрачених пакетів базується на нечіткій логіці, що дає переваги
при використані недостовірних подій. Процедура передбачає визначення втрати пакетів на
підставі контролю спотворених біт на фізичному рівні, так і встановлення факту
перевантаження буфера із виставленням відповідних біт перевантаження протокол ТСР ECN
[2]. Це дає можливість оптимізувати параметри мережі за рахунок встановлення
оптимального вікна ТСР сесії та забезпечити необхідну завадостійкість пакетів за рахунок
адаптивної зміни параметрів сигналу.
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ВЕКТОРНА МОДЕЛЬ КОРОТКИХ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ
У ряді прикладних областей знань виникає необхідність визначення мови коротких
текстових документів (ТД), у яких кількість символів не перевищує чотирьохсот. У роботах,
присвячених цій проблемі, різними авторами використовувалися програмні продукти,
засновані або на відомих лінгвістичних методах аналізу текстової інформації, або на
статистичній теорії розпізнавання.
Однак, лінгвістичні методи для аналізу й визначення мови ТД вимагають великого
обсягу вибірки, що робить їх непридатними для роботи з короткими ТД.
Другий метод відрізняється від відомих тим, що у якості ознакового простору
використовує величину ймовірності зустрічі в тексті символів алфавіту і їхніх комбінацій. Це
поліпшує якість визначення мови текстових документів обсягом до чотирьохсот символів, а
ймовірність правильного визначення мови ТД середньою довжиною 138 символів зростає до
0,64 у порівнянні з автоматичним визначенням мови текстових фрагментів.
У доповіді з метою збільшення ймовірності визначення мови й скорочення часу
обробки документів аналізується можливість застосування інших методів, наприклад,
векторної
моделі (ВМ) подання тексту. Векторна модель подання тексту була
запропонована в роботах Салтона наприкінці 80-х років минулого сторіччя у відповідь на
появу методів статистичної обробки й у цей час застосовується в основному в пошукових
системах. Застосування ВМ для визначення мови коротких текстових документів у науковій
літературі не зустрічалося, можливо, тому, що через малу кількість слів результати рішення
можуть бути не завжди задовільними. Однак, якщо в якості ознак використовувати не слова,
а символи і їхні комбінації, то для аналізу й вирішення поставленої задачі визначення мови
ТД ця модель становить практичний інтерес.
Документ у векторній моделі розглядається як неупорядкована множина термів.
Термами в інформаційному пошуку називають слова, з яких складається текст, а також такі
елементи тексту, як, наприклад, 2010, I-5 або Київ. Символи мови і їхньої комбінації (,a; ing;
d,dt) також можна віднести до терм.
Визначити вагу терму в документі – його „важливість” для ідентифікації даного тексту,
можна різними способами:
булевська вага – дорівнює одиниці, якщо терм зустрічається в документі й нулю в
противному випадку;
tf – вага (term frequency, частота терма) визначається як функція від кількості входжень
терма в документ. Якщо терм не зустрічається в документі, то його вага в цьому документі
дорівнює нулю;
tf-idf – вага (term frequency – inverse document frequency, частота терма – зворотна
частоті документа) пропорційна кількості вживання терма в документі і обернено
пропорційна частоті вживання його в інших документах.
Всі терми, які зустрічаються в наборі різномовних ТД, можна впорядкувати. Якщо
тепер для деякого документа виписати один по одному ваги всіх термів, включаючи ті,
котрих немає в цьому документі, вийде вектор, що і буде представленням даного документа
у векторному просторі. Розмірність цього вектора, як і розмірність простору, дорівнює
кількості різних термів у всьому наборі, і є однаковою для всіх документів.
Крім того, для скорочення ознакового простору необхідно, проаналізувавши тексти,
відкинути ті терми, що часто або рідко зустрічаються в різних мовах, збільшуючи тим самим
відсоток значимості основних ознак.
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Тематика коротких ТД звичайно носить характер ділової переписки й не залежить від
довжини тексту, тому вектораи нормують, щоб вони також не залежали від довжини тексту.
Нормуючий множник вибирають відповідно до кількості термів у наборах відповідних ТД.
Побудовані в такий спосіб вектора можуть скласти масиви еталонів для кожної мови.
Можна припустити, що ТД, написані на одній мові, будуть відповідати просторовоблизьким векторам. У процесі визначення мови частотний портрет нового тексту повинен
розглядатися як вектор у тому ж просторі по ступені близькості (відстані або куту між
векторами), що й еталонні вектора. Вектор q нового тексту буде представлений у
такий спосіб:
q = (w1,q,w2,q,...,wn,q),
(1)
де wiq - вага i-го терму в q-м документі, n - загальна кількість різних термів у прийнятому qму документі.
Маючи у своєму розпорядженні таке представлення для всіх документів, як в (1)
можна, наприклад, знаходити відстань між точками простору або обчислювати косинус кута
між еталонними та новими векторами й тим самим вирішувати задачу подоби документів –
чим ближче розташовані точки, або чим більше значення косинуса, тим більше схожі
відповідні ТД.
Таким чином, головна перевага векторної моделі полягає в можливості пошуку й
ранжирування ТД за їхньою близькістю у векторному просторі.
Авторами даної доповіді було отримано порядку 240 тисяч комбінацій символів
коротких текстів таких мов як англійська, німецька, норвезька, нідерландська, шведська,
арабська, іврит і китайська. Описуваний нижче підхід використовує зовсім іншу
інтерпретацію поняття векторної моделі тексту, у якій не застосовуються частотні
спектри термів.
Кожний мовний ТД розглядався як сукупність окремих не взаємозалежних комбінацій
символів, що належать тільки даній мові. З наданого масиву комбінацій різних мов для
приклада були знайдені ті терми, які належали, наприклад, тільки англійській і норвезькій
мовам по 43 і 24 ТД відповідно. У кожному ТД було в середньому від чотирьохсот до
п'ятисот символів, а вибір провадився серед комбінацій, що складаються із п’яти символів.
Так, для англійської мови була знайдена 21 комбінація, а для норвезького – 66 комбінацій,
що не повторюються в текстах цих мов.
Знайдені комбінації – це ознаковий простір, що представляє собою для кожної мови
вектор, координатами якого будуть булеві змінні. Записати їх можна в такий спосіб:
для англійської мови як d англ = (1, 1,L ,1; 0, 0, L 0) ,
для норвезької мови як d нор = (0, 0,L 0; 1, 1,L ,1) .
Тут одиниці – це булева ознака кожної знайденої комбінації мови, причому всі групи
ознак у векторах повинні бути виписані строго в тому самому мовному порядку. При цьому
рахуватись потрібно навіть з комбінацією, що зустрілась одинично. Запропонованим
методом повинні бути побудовані еталонні вектора для кожної потенційної мови, очікуваної
у вхідному масиві даних. Новий текст може бути визначений після одержання поточного
вектора, побудованого за тим же правилом, що і еталонний та їх порівняння.
На закінчення необхідно відзначити, що розроблений метод досить простий для
реалізації, а ймовірність визначення мови цим методом буде тим вище, чим ретельніше
будуть сформовані еталонні масиви. Вибірку ТД для складання еталонних масивів (векторів)
потрібно проводити з максимальним урахуванням тематики предметної галузі, що буде
оброблятися. Комбінації повинні бути довжиною від 5 до 6 символів, тому що чим більше
символів, тим з більшою ймовірністю комбінація буде належати тільки до однієї з мов.
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ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ АНАЛІЗУ СИСТЕМНИХ ФАЙЛІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ
ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З ВІДКРИТИМ ВИХІДНИМ КОДОМ
В данний час розробкам у галузі забезпечення інформаційної безпеки інформаційнотелекомунікаційних мереж військового призначення приділяється підвищенна увага.
Складовими частинами інформаційно-телекомунікаційної мережі військового призначення є
сервера та автоматизовані робочі станції відповідних посадових осіб.
До програмного забезпечення мереж військового призначення відноситься загальне та
спеціальне програмне забезпечення. Одним з основних елементів загального програмного
забезпечення, що використовується на серверах та атоматизованих робочих місцях є
операційні системи, а саме операційні системи з відкритим вихідним кодом. Правильне
функціонування операційної системи залежить від чіткого налаштування та цілостності
системних конфігураційних файлів. Проведений аналіз статистичних даних про вихід з ладу
серверів інформаційно-телекомунікаційних мереж свідчить, що основними причинами є:
– поломка або некоректна заміна апаратної частини;
– планова, але не чітка зміна налаштувань;
– шкідливі дії зловмисників.
З точки зору забезпечення інформаційної безпеки інформаційно-телекомунікаційної
мережі важливим є вчасне виявлення та захист від шкідливих дій зловмисника спрямованих
на внесення змін та подальший деструктивний вплив на системні файли операційної
системи. Більшісь існуючих програмних рішень мониторингу директорій та файлів не дає
змогу своечасного реагування. Так як вони генерують лог-файл, в якому реєструють
внесення змін, а саме файл, час та іденртифікатор процесу, який спонукав внесення змін. Ці
зловживання можно виявити після перегляду відповідною посадовою особою цих файлів, а
це потребує певного часу.
Для зменшення ймовірних збитків отриманих внаслідок порушення працездатності
мережі та фунціонування серверів доцільним є зменшення часу реагування на зловмисні дії.
А саме потрібне виявлення вторгнень в режимі реального часу шляхом отримання
актуальних данних.
Враховуючи вище викладенне запропонований підхід до розробки програмного
модулю з аудиту (моніторингу) та аналізу змін системних конфігураційних файлів у режимі
реального часу. Розроблений алгоритм та програмний модуль, що призначений для
оповіщення адміністратора з безпеки про несанкціоновану спробу внесення змін до
конфігураційних та системних файлів. Блок аналізу передбачає застосування математичного
апарату нечіткої логіки та елементів теорії ймовірності.
Впровадження данного програмного модулю на сервери інформаційнотелекомунікаційних мереж військового призначення дозволить захистити операційні
середовища з відкритим вихідним кодом та полегшити роботу адміністратора з безпеки.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ЗВ’ЯЗНОСТІ ВУЗЛІВ
МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖ
Мобільна радіо мережі (МР) або MANET будуються довільним чином і функціонують
за принципом розподілу функцій управління потоками даних серед усіма вузлами мережі.
Роль вузлів можуть грати як наземні мобільні абоненти (МА), так і повітряні ретранслятори,
наприклад, на основі безпілотних літальних апаратів (БПЛА) [1]. В силу своєї архітектури
такі мережі не мають постійних з’єднань. Передача даних реалізується на тимчасових
зв’язках, які частіше визначаються фізичними параметрами: потужністю прийнятого і
переданого сигналу, розташуванням і рухливістю вузлів.
Постійний рух вузлів мережі (як МА, так і БПЛА) призводить до труднощів при
побудові маршруту та передачі даних між ними. Маршрут встановлюється в умовах певної
невизначеності розташування та руху вузлів. Тому при розробці методу управління
топологією мережі повітряних ретрансляторів, що розглядається в роботі [2], необхідно
враховувати ці особливості для забезпечення кращої зв’язності наземних абонентів. Для
мінімізації фактора невизначеності при побудові маршруту необхідно визначити часові
рамки, в яких існує зв’язок. Тому метою даної дослідження є прогнозування тривалості
зв’язності вузлів МР з урахуванням їх рухливості.
На основі простих моделей переміщення вузлів було досліджено тривалість зв’язності
мобільних вузлів МР (МА та БПЛА) в умовах прямої радіо видимості та з урахуванням
ретрансляції. Показано, що тривалість зв’язності прямо пропорційна розміру зони покриття
та обернено пропорційна швидкості переміщення вузлів. На величину тривалості зв’язності
також впливає характер (сценарій) мобільності вузлів. Було виконано моделювання
переміщення вузлів за 4-ма сценаріями: „марш”, „різнобій”, „випадкову блукання в полі” та
„випадкове блукання в місті”.
Згідно результатів моделювання найбільші значення тривалості зв’язності відповідають
третьому сценарію, а найменші – другому (при фіксованому радіусі зони покриття БПЛА R
та швидкості переміщення МА v). Так середня тривалість зв’язності з’єднання „БПЛАпішохід” на випадок „різнобою” становитиме порядку 36 хвилин, а з’єднання „БПЛАавтомобіль” порядку 5 хвилин. Отримані результати можуть бути використанні при розробці
методів управління топологією мережі БПЛА, а саме визначати часові рамки, за які БПЛА
має прорахувати показники функціонування мережі, свою наступну позицію, що покращує ці
показники, відпрацювати цю позицію та певний баражувати коло неї, забезпечуючи кращі
показники функціонування.
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ПІДСИЛЮВАЧІ ПОТУЖНОСТІ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО ТРАКТУ В СИСТЕМАХ WIMAX
Телекомунікаційні мережі, що використовують радіоканал, як засіб доступу кінцевого
користувача до мережевих послуг, переживають у наш час етап бурхливого розвитку і
широкого розповсюдження. У постійній динаміці знаходяться процеси розробки,
вдосконалення і упровадження різноманітних бездротових технологій. Це, в свою чергу,
істотно впливає і на устаткування абонентських терміналів. Сучасні засоби, що
призначаються для користувача, вже не обмежуються орієнтацією лише на одну технологію,
а є багатофункціональними модулями, що забезпечують доступ користувача до повного
спектру послуг: передачі даних, голосу і відео.
Аналіз структури трактів прийому-передачі і обробки інформації сучасних
радіотехнічних систем дозволяє виділити їх основні елементи – підсилювачі радіочастотних
сигналів. Перспективною ж областю застосування підсилювачів радіочастотних сигналів є
системи зв’язку стандарту IEEE 802.16 – WiMAX [1]. Цей стандарт стрімко розвивається у
всьому світі, виробниками устаткування для WiMAX є більш ніж 200 компаній зі світовим
ім’ям, що об’єднуються в WiMAX-forum. Найважливішою особливістю технології WiMAX є
вимога високої лінійності і коефіцієнт корисної дії підсилювальних каскадів. Особливу увагу
надають підсилювачам передавального тракту, у зв’язку з жорсткішими вимогами до них з боку
сучасних систем зв’язку. Сучасний етап розвитку бездротових телекомунікаційних технологій
вимагає контролю потужності передавача, що випромінюється, та керування цією
потужністю. Це важливо як для устаткування базових станцій, так і для мобільних терміналів
стандарту WiMAX [2], який передбачає динамічне управління модуляцією, вихідною
потужністю і шириною синтезованого широкосмугового каналу в межах 1,5-20 МГц
залежно від умов середовища передачі сигналів. Існуючі на сьогоднішній день рішення,
засновані, наприклад, на технології логарифмічних підсилювачів (ЛП) [2], які дозволяють
лише обмежувати потужність радіочастотного сигналу, а не динамічно керувати нею.
В результаті, виникає проблема відсутності універсального рішення для одночасного
управління вихідною потужністю підсилювача і смугою каналу зв’язку. Крім того основні
вимоги, які зараз висуваються до цього обладнання це, насамперед, рівень вихідної
потужності, смуга робочих частот, рівень поза смугових випромінювань та шумів, рівень
інтерференційних спотворень, масо габаритні показники, вартість, економічність, яка
значною мірою визначаються саме якістю підсилювачів потужності.
Рішенням даної проблеми може бути у застосуванні так званих Push-Pull підсилювачів
відомих ще як двотактні підсилювачі. Відмінною особливістю даного рішення є двоканальне
протифазне посилення сигналу з подальшим їх об'єднанням у вихідному суматорі. При
цьому відбувається придушення вищих паразитних гармонік в спектрі сигналу. Крім того,
двотактні підсилювачі мають ряд переваг:
1. Динамічне керування потужністю радіочастотного сигналу;
2. Наявність (віртуальної) землі, що дозволяє використовувати велику кількість
компактних і більш простіших узгоджувальних пристроїв;
3. Відсутність у вихідному сигналі парних гармонік та їх комбінацій.
Таким чином, перехід від логарифмічних до Push-Pull підсилювачів надає змогу
уникнути більшості проблем наявних в перших, зокрема головної – керування вихідної
потужності радіочастотного сигналу.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОЦІНКИ ЗАХИЩЕНОСТІ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
До складу сучасних інформаційних систем, що проектуються або знаходяться в
експлуатації, входять функції захисту інформації, яка в них обробляється.
Для оцінки захищеності інформаційних систем необхідне використання ефективного
алгоритму аналізу, але на сьогоднішній день не існує будь-яких стандартизованих методик
об’єктивного аналізу захищеності інформаційних систем [1]. В кожному окремому випадку
алгоритми процесу оцінки захищеності можуть суттєво відрізнятись.
Аналіз літератури показує, що оцінка рівня захищеності інформаційної системи – це
складна організаційно-технічна задача, рішення якої знаходиться комплексно і потребує
системного підходу [2].
Більшості методів оцінки рівня захищеності, що використовуються на даний час
притаманен високий рівень суб’єктивності, що визначається експертним підходом до
процесу оцінки. Загальна модель процесу захисту інформації описує
взаємодію
дестабілізуючих факторів (атакуючих дій), що діють на інформацію, і системи захисту
інформації, що протидіє цим факторам [3]. Результатом взаємодії є той чи інший рівень
захищеності. До основних методів та засобів оцінки захищеності інформаційних систем
відносять: модель оцінки за Загальними Критеріями, методи аналізу ризиків інформаційних
систем та метод порівняльного багатовимірного аналізу. Загальним недоліком цих методів є
достатньо високий рівень абстракції, що в кожному окремому випадку дає широку
можливість в інтерпретації кроків алгоритму аналізу та їх результатів [1].
Таким чином, при використанні сучасної методичної бази, оцінка захищеності
інформаційних систем носить, в основному, нечіткий, суб’єктивний характер. Відсутні
нормовані кількісні показники, що враховують можливі випадкові чи навмисні дії [4]. У
результаті досить складно оцінити якість функціонування інформаційної системи за
наявності несанкціонованих впливів на її елементи і визначити, чи достатньо високий рівень
захищеності інформаційної системи.
Відомі методики потребують подальшого удосконалення, основними напрямками
якого можуть бути усунення з процедури оцінювання експерта з метою виключення
суб’єктивізму отримуваних оцінок та розробка математичних моделей, застосування яких
надасть кількісну оцінку захищеності інформаційних систем.
Можливим вирішенням проблеми комплексної оцінки захищеності інформаційної
системи, а також подальшим напрямком дослідження є використання елементів
математичної теорії рефлексивних ігр, що дозволить більш ефективно проводити покрокову
інформаційну політику.
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НАПРЯМКИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМ
СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Напрямки розвитку військових систем супутникового зв’язку (ВССЗ) визначаються
вимогами та завданнями управління військами, узгодженням їх з можливостями створюваної
національної системи супутникового зв’язку України (НССЗ), а також урахуванням
узагальненого алгоритму створення подібних систем. Основною проблемою створення
НССЗ (і ВССЗ відповідно) є отримання прийнятного частотно-орбітального ресурсу та його
розподіл між спеціальними та комерційними операторами [1].
Аналіз розвитку зарубіжних ВССЗ стратегічних і оперативних ланок управління
військами показує різке збільшення їхньої пропускної спроможності та підвищення стійкості
функціонування. Урахування того, що високошвидкісні стволи супутників-ретрансляторів
(СР) з прямою ретрансляцією сигналу схильні до придушення засобами РЕБ сильного
противника, зумовило використання: нових діапазонів частот (окрім широко
використовуваного C діапазону, освоєні L, X, Ku, Ka діапазони); просторового і
сигнального завадозахисту; багатопроменевих антен зонального обслуговування;
міжствольної, міжпроменевої та міжсупутникової комутації. Проте, реалізація цих заходів є
складною технічною і фінансовою проблемою [2, 3].
При розвитку зарубіжних ВССЗ суттєва увага приділяється забезпеченню передачі
інформації в інтересах тактичної ланки управління (ТЛУ). Тут використовують два види
земних станцій – персональні ЗС [4] і ЗС типу VSAT. Умовами та особливостями
функціонування ЗС ТЛУ є: робота поблизу лінії зіткнення з противником, у зоні масованого
використання вогневих засобів і засобів РЕБ противника; дефіцит часу і простору для
розгортання ЗС; необхідність роботи під час руху; обмеження маси та енергозабезпечення;
управління супутниковими станціями типу VSAT, як правило, за командами з центральної
ЗС [3]. Надійність функціонування супутникових засобів ТЛУ забезпечується:
використанням захисних властивостей місцевості; роботою через супутник-ретранлятор з
максимальним кутом місця; адаптацією кодування, модуляції, рівня випромінюваної
потужності до сигнально-завадової обстановки і т.ін.
Проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки: проблеми розвитку ВССЗ
України можуть бути подолані вирішенням взаємопов’язаних наукових, організаційних і
технічних завдань шляхом створення супутника-ретранслятора, удосконалення земних
станцій і ВССЗ в цілому, а також підготовки відповідних спеціалістів; підприємства України
спроможні виробляти VSAT прийнятної вартості за умови закупівлі окремих критичних
комплектуючих іноземного виробництва.
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РОЗРАХУНОК ЕНЕРГЕТИЧНОГО БЮДЖЕТУ ДІЛЯНКИ МЕРЕЖІ PON
В рекомендації ITU-T G.984.2 (03/2003) визначено діапазони ослаблення сигналу в
мережі PON: для класу A – від 5 до 20 дБ, для класу B – від 10 до 25 дБ, для класу C – від 15
до 30 дБ.
Ширина діапазону допустимого ослаблення сигналу в мережі для обладнання будьякого класу складає 15 дБ і визначається адаптаційними можливостями детекторів приймачів
або шириною їх робочих діапазонів. Як наслідок, максимальний розкид втрат по оптичних
шляхах не може перевищувати 15 дБ. При проектуванні мережі цей критерій дозволяє
відволіктись від абсолютних рівнів потужності, що приймаються, і вільно проектувати
мережу. По закінченню розрахунку залишається лиш вибрати підходящий клас
прийомопередавачів або використати атенюатор для приведення отриманих втрат по
оптичних шляхах мережі в необхідний інтервал.
Розрахунки енергетичного загасання виконуються для оптичної лінії від підключення
волокна на активному обладнанні (на передавачі) до самого віддаленого абонента (на
приймачі). У пасивній мережі PON розрахунок втрат ведеться за виразом:
,
де: αLi- затухання в оптичному волокні на ділянці мережі: залежить від його довжини (Lі)
та коефіцієнта затухання волокна (α) на певній довжині хвилі (λ);
ILi - втрати в оптичних розгалужувачах: залежать від коефіцієнта розгалуження;
RLi - втрати на всіх конекторах (роз’ємних з’єднувачах): залежать від втрат у кожному
з’єднувачі та їх загальній кількості;
CLi - втрати на всіх нероз’ємних механічних та нероз’ємних зварних з’єднаннях;
WL – втрати в WDM-мультиплексорах/демультиплексорах;
AL – ослаблення в атенюаторі;
Штраф – втрати на вигинах кабелів при прокладці. Вони також можуть залежати від
довжини хвилі, проте при цьому рекомендується сумарно оцінювати всі втрати величиною в
1 дБ;
Запас – технологічний запас у вигляді додаткових зростків і вставок, при проведенні
ремонтних робіт.
Послаблення сигналу в оптичних компонентах окремого каналу
OLT – ONTi, зображено
на рис. 1
Подальший розрахунок оптичного бюджету здійснюється на
основі технічних даних
виробника
кінцевого
обладнання, оптичного
кабелю та компонентів
мережі.
Рис. 1. Послаблення сигналу на ділянці PON
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ІP-TV – РЕВОЛЮІЙНА ЦИФРОВА ТЕХНОЛОГІЯ БАГАТОПРОГРАМНОГО
ІНТЕРАКТИВНОГО ВІЩАННЯ
IP-телебаченням (IP-TV) прийнято називати цифрову технологію багатопрограмного
інтерактивного віщання телевізійного сигналу в мережах з комутацією пакетів. Технологія
IP-TV ще недавно використовувалася переважно у вузькому крузі, будь то академічному або
урядовому. Прикладом одного з різновидів технології IP-TV є відеоконференцзв’язок.
IP-TV дозволяє передавати як зображення із звичайною якістю, що реалізовується
аналоговим телевізором (близько 1,5 Мбіт/с), так і зображення з DVD-якістю (близько 6
Мбіт/с) і в HDTV-форматі (20 Мбіт/с). IP-телебачення здійснює віщання телевізійного
сигналу в пакетній формі по мережах передачі даних, побудованих на базі стека
комунікаційних протоколів TCP/IP. Стек TCP/IP містить більше 100 протоколів, кожен з
яких націлений на конкретне застосування в рамках об'єднаної мережі. Даний фактор робить
TCP/IP надзвичайно гнучким, оскільки кожен протокол можна використовувати незалежно
від інших з різною технологією транспортування.
Можливості протоколу IP дозволяють надавати широкий пакет послуг, таких, як: live
TV („власне IP-телебачення”). Віщання в реальному часі з використанням режиму IPmulticast. Near video on demand („віртуальний кінотеатр”), трансляція фільмів з відеосервера
оператора з жорстко визначеним розкладом сеансів. Video on demand („відео по
замовленню”), фільм з відеосервера оператора персонально транслюється в будь-який
вибраний абонентом час. Videoconference („відеоконференція”) – конференцзв'язок. Багаті
інтерактивні функції, що перетворюють телевізори на мультимедійні центри, роблять IP-TV
революційною технологією в цифровому телебаченні.
Завдяки передачі відеосигналу за допомогою протоколу IP з'являється ряд очевидних
переваг: висока якість відеосигналу і велика різноманітність програм. Все залежить лише від
пропускної спроможності мережі і території її обхвату. IP-мережі дозволяють вже зараз
доставляти відеосигнал довільної якості, наприклад зображення HDTV із звуком Dolby
Surround. Інтерактивність – можливість оператора взаємодіяти з абонентами в реальному
часі, реагуючи на їх поведінку (перемикання ТВ-каналів, вибір пунктів меню на екрані
телевізора, часу проглядання фільмів або прослуховування музики, голосування і так далі).
Інтеграція послуг – технологія Video-over-IP дозволяє надати не тільки традиційну послугу
проглядання ТВ-каналів на якісно вищому рівні, але і впровадити абсолютно нові
інформаційні, комунікаційні, освітні і розважальні послуги. Економія засобів на кабельній
системі – можливість використання існуючої інфраструктури широкосмугової мережі.
Ефективне використання IP-мережі – надання повного набору послуг Triple Play.
Таким чином, проаналізувавши систему IP-TV можна сказати, що IP-TV – це
революційна система нового покоління, впровадження якої в ЗС України стане великим
кроком на шляху до розвитку і вдосконалення військових телекомунікаційних систем і
систем АУВ.
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ЗАХИСТ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ЩОДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
У наш час у розробників програмного забезпечення постало питання, як захистити
програмне забезпечення, а саме як не допустити його неправомірне (не ліцензійне)
використання.
Нелегальне використання програмного забезпечення завдає значної шкоди як
економіці в цілому, так і безпосередньо творцям програмних продуктів.
Види
захисту
програмного
забезпечення:
програмний;
апаратний;
програмно-апаратний.
В даній роботі розглядається саме програмні методи захисту програмного
забезпечення.
Для захисту програмного забезпечення використовується ряд методів: алгоритми
заплутування; алгоритми компресії даних; алгоритми шифрування даних; нестандартні
методи роботи з апаратним забезпеченням.
Існуючі методи значно підвищують ефективність захисту програмного забезпечення,
але вони мають ряд недоліків: великий розмір зашифрованого файлу; слабкий захист від
злому ключа; обмеженість на розповсюдження; велика залежність від оперативної пам’яті;
легка оцінка ступеня захисту; велика довжина ключа; потребує багато часу для шифруваннярозшифрування; потребують великі обчислювальні ресурси.
Тому вирішити завдання по захисту від злому ключа, зменшення розміру необхідних
обчислювальних ресурсів та збільшити захищеність програмного забезпечення дозволить
метод шифрування за симетричним алгоритмом ГОСТ 28147-89.
Вій має такі переваги над іншими методами: безперспективність силових атак; висока
швидкодія;наявність захисту від нав’язливих хибних даних.
Основна формула, яка використовується в симетричному алгоритмі ГОСТ 28147-89 з
використанням гамування має вигляд:
T ш ( 0) i = T 0( ш ) i Å Ц 32-3 (S ) ,

де T ш (0) i – результат шифрування шляхом гамування блоків; T 0( ш ) i – масив відкритих даних;
Ц 32 -3 ( S ) – процедура шифрування по циклу 32-3.
В результаті роботи алгоритму ми отримуємо невеликий за об’ємом, зашифрований
масив даних. Внаслідок цього пропонується поліпшення методу шифрування за
симетричним алгоритмом ГОСТ 28147-89 за рахунок уведення у вираз параметру C.
Параметр C надає інформацію про розмір блоку даних. Після уведення у вираз параметра C,
який збільшує кількість результатів у циклі, отримуємо вираз:
T ш ( 0) i = T 0( ш ) i * C Å Ц 32 -3 ( S ) .
Після ведення параметру С кількість результатів у циклі збільшується при цьому
підвищується захищеність зашифрованих даних.
Отже, запропонований метод призначений для збільшення захисних властивостей
зашифрованих даних та унеможливлення неправомірного використання програмного
забезпечення шляхом підвищення значень в зашифрованому масиві даних.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗАХИЩЕНОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ АСУ
ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Переосмислення ролі інформації у другій половині ХХ століття обумовило виникнення
кардинально нових форм ведення бойових дій, внаслідок чого з’явилася концепція війни
нового покоління, яка отримала назву інформаційної, кібернетичної або мережної війни. В
зв’язку з цим велике значення набуває питання захищеності комп’ютерних мереж (КМ) АСУ
військового призначення (ВП). Для контролю за станом КМ використовуються системи
аналізу захищеності (САЗ) на рівні мережі (сканери захищеності) і на рівні вузла (програмні
агенти). Робота сучасних систем аналізу захищеності має реактивний, запізнений характер і
потребує від адміністратора виконання ручних підготовчих операцій, крім того використання
САЗ може зробити додаткове небажане навантаження на вузли і сегменти мережі.
Вдосконалення контролю захищеності (КЗ) комп’ютерної мережі АСУ ВП може бути
досягнуте на основі створення системи постійного автоматичного контролю захищеності з
можливістю адаптації під умови роботи комп’ютерної мережі, що враховує виконання
мережею своїх основних функцій – транспортної й інформаційної [1].
Рішення задачі вдосконалення КЗ комп’ютерних мереж реалізується в комплексній
методиці адаптивного КЗ КМ автоматизованої системи управління (рис. 1).

Рис. 1 Логічна схема комплексної методики адаптивного КЗ КМ АСУ

Суть даної методики полягає в наступному: постійно необхідно визначати
послідовність проведення КЗ, ідентифікувати ситуацію в мережі та на її основі визначити
управляючу дію, яка забезпечить раціоналізацію, в певному значенні, процесу проведення
КЗ. Перша частина комплексної методики адаптивного КЗ комп’ютерної мережі АСУ ВП є
методика організації контролю захищеності комп’ютерної мережі АСУ.
Суть методики полягає у виборі раціонального варіанту проведення контролю
захищеності вузлів комп’ютерної мережі і організації його проведення.
Першим етапом є вибір варіанту проведення контролю захищеності КМ. Другим
етапом є визначення порядку проведення КЗ комп’ютерної мережі.
Проведено порівняння можливих варіантів проведення контролю за результатами
якого обрано варіант контролю який забезпечує проведення одночасного контролю
захищеності декількох вузлів КМ, враховує параметри вузлів і параметри уразливостей.
Даний варіант характеризується малим сумарним часом контролю, середнім часом
виявлення критичних уразливостей і високим навантаженням на лінії зв’язку комп’ютерної
мережі.
Наступним етапом методики є етап організації контролю захищеності комп’ютерної
мережі АСУ ВП. Його завданням є визначення порядку проведення контролю захищеності,
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що забезпечує раціональний пошук уразливостей на вузлах мережі за умови, що
завантаження будь-якої з ділянок ліній зв’язку на шляху між вузлом, який контролюють, і
вузлом, який контролює, не перевищить допустимого значення.
Етапами рішення даної задачі будуть:
1. Збір і обробка експертної інформації про параметри вузлів мережі та визначення
аддитивного показника впливу вузла на захищеність комп’ютерної мережі;
2. Збір і обробка експертної інформації про параметри уразливостей, що виявляються
відповідними перевірками і визначення аддитивного показника впливу уразливості на
захищеність мережі;
3. Визначення інтегрального показника впливу кожної уразливості що виявляється
перевірками на кожному вузлі на загальну картину захищеності комп'ютерної мережі;
4. Розрахунок послідовності проведення контролю;
5. Визначення можливості одночасного виконання перевірок на декількох вузлах.
В методиці вперше для організації контролю захищеності запропоновано врахувати
властивості вузлів комп’ютерної мережі і уразливостей, що забезпечує проведення
одночасного контролю захищеності декількох вузлів мережі в автоматичному режимі,
усунення ручних підготовчих операцій і зменшення часу виявлення критичних уразливостей.
Другою частиною комплексної методики є методика адаптивного КЗ комп'ютерної
мережі АСУ ВП. Суть методики [3] полягає в адаптації параметрів роботи активних САЗ до
поточних умов функціонування мережі. Так необхідно у кожен момент часу ідентифікувати
стан мережі та на основі даної інформації вибрати дію управління, яка забезпечить
раціональну зміну обсягу службової інформації, що створюється перевірками під час КЗ КМ
при обмеженнях на завантаження вузла, який контролюється, і ліній зв’язку на шляху від
САЗ до даного вузла. Стан системи і дії управління розглядаються як лінгвістичні змінні, які
оцінюються якісними термами, засобами природної мови, за допомогою знань експертів в
даній області. Кожен терм розглядається як нечітка множина і формалізується за допомогою
функції належності. Формування дії управління здійснюється за допомогою нечіткого виводу
на основі набору правил (лінгвістичних правил управління) „ЯКЩО – ТО”, які
встановлюють засобами природної мови зв’язок між станом динамічної системи і
дією управління. Етапами рішення даної задачі є:визначення вхідних параметрів системи
адаптивного контролю захищеності мережі; формування, на підставі експертної інформації,
правил нечіткого логічного висновку; формування, на підставі експертної інформації,
функцій належності вхідних і вихідних змінних; ідентифікація стану мережі на підставі
певних даних проводиться ухвалення рішення дії управління по відповідному алгоритму
прийняття рішення реалізація прийнятого рішення. Дана методика дозволяє проводити КЗ
комп’ютерної мережі в режимі реального часу за рахунок адаптації службового трафіку від
засобів контролю до поточного стану мережі.
Представлена комплексна методика адаптивного КЗ комп’ютерної мережі АСУ ВП
дозвляє в автоматичному режимі проводити КЗ КМ та адаптувати його під умови
функціонування мережі, що призведе до вдосконалення КЗ КМ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Шохін Б. П. Вдосконалення контролю за станом захищеності комп’ютерної мережі
на основі адаптивного моніторингу / Б.П.Шохін , О.М.Юдін , О.Є.Мазулевський // Зб. наук.
пр. ВІТІ НТУУ „КПІ” – К.: ВІТІ НТУУ „КПІ” – 2004. – № 4. – С. 208 – 217.
2. Юдин А. Н. Система адаптивного контроля защищенности / А.Н.Юдин , С.В.Сомов ,
О. Е.Мазулевский // Зб. наук. пр. Харківського університету Повітряних Сил – Х.: Друкарня
Харківського університету Повітряних Сил – 2005. – № 5. – С. 102 – 105.
3. Мазулевський О. Є. Методика адаптивного контролю захищеності комп’ютерної
мережі / Мазулевський О. Є. // Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Військово-спеціальні науки – К. : „Київський університет” – 2005. – № 10 –11. –
С. 69 – 72.
142

Макарчук О.М.(ВІТІ НТУУ „КПІ”)
АЛГОРИТМ ДЕКОДУВАННЯ ЗГОРТОЧНИХ ТУРБО КОДІВ
У сучасних системах передачі й обробки інформації широко застосовуються турбо
коди, як блокові, так і згорточні. Популярність турбо кодів викликана їх високою
виправляючою здатністю.
Згорточні турбо коди можуть бути розділені на два класи: single binary й duo binary
коди. Signal binary коди утворені над полем Галуа GF(2), при формуванні кодових слів на
вхід кодера надходить по одному біту даних. Duo binary коди утворені над полем Галуа
GF(4), при формування кодових слів на вхід кодера подається по два біта даних. Duo binary
турбо коди прийняті як стандарт Європейським інститутом стандартів по телекомунікаціях
(ETSI), і все ширше застосовуються в сучасних системах зв’язку.
У цей час існує досить багато робіт, присвячених проблемі декодування як блокових,
так і згорточних single binary турбо кодів . Однак роботи, присвячені декодуванню duo binary
турбо кодів, практично відсутні.
Ріст популярності duo binary турбо кодів, відсутність доступних засобів їхнього
декодування визначає високу актуальність розробки декодера duo binary згорточних турбо
кодів. У документах ETSI [1, 2] наведена структурна схема декодування duo binary турбо
кодів. Дослідження показали, що алгоритм, що відповідає даній структурній схемі, не є
оптимальним з погляду обчислювальної складності.
Метою роботи є розробка алгоритму й програмного забезпечення декодування duo
binary турбо кодів, що забезпечують достатню виправляючу здатність і оптимізованих по
кількості обчислюваних операцій. У роботі [3] описаний узагальнений алгоритм декодування
single binary згорточного турбо кода. Представлена в [3] структурна схема, адаптована для
декодування duo binary турбо кодів. У результаті чого розроблений алгоритм декодера, що
забезпечує необхідну виправляючу здатність і має більш низьку, чим алгоритм на основі
структурної схеми, наведеної в [1, 2] , обчислювальну складність, за рахунок зменшення
кількості операцій перемеження, додавання й віднімання.
Зменшення обчислювальної складності дозволяє підвищити швидкодію програмного
забезпечення декодування сигналів, розширює діапазон швидкостей передачі сигналів,
оброблюваних „у реальному часі” програмним способом, знижує вимоги до ресурсів,
наприклад, обсяг програмних логічних інтегральних схем, при розробці апаратних декодерів.
Принцип роботи розглянутого декодера заснований на максимізації апостеріорної
ймовірності вхідних символів, що досягається максимізацією логарифмічних відносин
правдоподібності LLR. Максимізація LLR виконується ітераційно.
Представлений алгоритм декодування згорточних турбо кодів забезпечує порівнянну з
імпортними аналогами виправляючу здатність, оптимізований по кількості обчислювальних
операцій, що дозволяє підвищити швидкодію програмного декодера, розширює клас
сигналів, оброблюваних програмним декодером в „реальному часі”, знижує вимоги до
ресурсів при апаратній реалізації.
Представлений алгоритм може бути використаний для побудови апаратно-програмних
засобів декодування сигналів систем зв’язку.
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РОЗРАХУНОК БАГАТОТОЧКОВИХ РЕТРАНСЛЯТОРІВ У ПРОТОКОЛІ OLSR
Оптимізований Link State Routing Protocol (OLSR) розроблений для мереж ad hoc
спеціально як проактивний протокол і заснований на понятті багатоточкової ретрансляції
MPR (MultiPoint Relay). Кожен вузол мережі м вибирає кілька вузлів з числа своїх сусідів
(тобто з вузлів, з якими в нього встановлено з’єднання). У результаті в мережі формується
набір вузлів MPR(m) таким чином, що всі вузли, що знаходяться в сфері з радіусом 2 кроки
від вузла m (сусіди сусідів), мають симетричні канали з MPR(m). Це означає, що вузли MPR
пов’язані з усіма вузлами в сфері з радіусом 2 кроки. MPR вибираються кожен раз, коли
виявляється зміна в сфері з радіусом 1 або 2. Кожен вузол мережі зберігає свою таблицю
маршрутизації, яку формує на підставі інформації про топологію мережі. Вона поширюється
по всій мережі за допомогою службових пакетів вибору маршруту Topology Control (TC).
Причому тільки MPR вузли беруть участь у пересиланні ТС-пакетів, інші вузли приймають і
обробляють такі пакети, але не пересилають їх далі. Для кожного MPR формується список
сусідніх вузлів, які обрали його як MPR, - список MPR Selectors (MPRS). Інформація про
MPRS передається в спеціальних HELLO-пакетах, які передаються тільки між двома
сусідніми вузлами. У мережу в ТС-пакетах передається тільки інформація про стан з’єднань
між MPR і його MPRS. Даний механізм дозволяє істотно зменшити число передач
службових пакетів у порівнянні з лавинної розсилкою [1]. У протоколі OLSR службові
повідомлення містять послідовні номери, які збільшуються в наступних повідомленнях.
Таким чином, одержувач контрольного повідомлення може при необхідності з легкістю
визначити, яка інформація є більш новою, навіть якщо повідомлення прийшли в зворотному
порядку. Зі сказаного випливає, що невірний вибір числа MPR вузлів може істотно вплинути
на кількість переданої службової інформації.
В [2] при визначенні в 2D середнього числа MPR вузлів наведено без доведення
наступне твердження:
Нехай є дві окружності К1 і К2 радіусом 1 і 2 відповідно з центром в точці О. Нехай дві
точки А і В знаходяться на колі К1 і відокремлені кутом (вершина якого знаходиться в центрі
кола). Нехай А(θ) - область безлічі точок К2 таких, що
1. точки знаходяться не в К1;
2. точки знаходяться в секторі з центром в точці О, обмеженим А і В;
3. точки знаходяться на відстані більше, ніж 1 від А і В.
Тоді якщо
, то А(θ) = θ - sin θ. Інакше А(θ) = А( ) + (θ - ).
Авторами показано, що при зазначених вище умовах 1,2 і 3:
якщо
, то А(θ) = θ - sin θ. Інакше А(θ) = А( ) + (θ - ).
Отриманий результат дозволяє зменшити число додаткових MPR вузлів, визначених
при кутах q > 2p / 3 , на (3/2)( q - 2p / 3 ), про що буде повідомлено в окремій статті.
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РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ОПЕРАЦІЙ (БОЮ) З ВИКОРИСТАННЯМ
АДС – ТЕХНОЛОГІЙ ПРОГРАМУВАННЯ
Технологія програмування активних динамічних з’єднань об’єктів (АДС – технологія),
що представляє собою нову парадигму використання объектно-орієнтованного
програмування (ООП).
Декларуються принципи побудови програмних об’єктів, що дозволяють підвищити
ефективність розробки складних програмних систем з використанням ООП:
– сепарація інтерфейсу – поділ зовнішніх властивостей об’єкта на вхідна й вихідні;
– активність – можливість передачі керування об’єкту шляхом виклику його
методу ядра;
– транзакціонність - контроль стану об’єкта при змінах значень вхідних властивостей;
– динамічні з’єднання – здатність об’єктів до взаємодії за допомогою з’єднань.
Коротко концепцію АДС – технологій можна викласти у вигляді наступної системи
поглядів на об’єкт:
– об’єкт – це не змінна структурного типу даних, а програмний модуль;
– властивості об’єкта – це локальне статичне середовище модуля, його дані, що
зберігають свої значення;
– властивості об’єкта можна розділити на вихідні дані (вхід), вихідні результати (вихід) і
проміжні значення;
– об’єкт може одержувати керування (активуватися) для обробки вихідних даних й
одержання результатів шляхом застосування операцій, заданих у вигляді методів, до
вихідних даних у певній послідовності (алгоритм ядра);
– об’єкт повинен контролювати відповідність поточних вихідних результатів поточним
вихідним даним;
– об’єкт може пасивно взаємодіяти з іншими об’єктами будь-яких класів шляхом
читання значень їхніх властивостей;
– об’єкт може активно взаємодіяти з іншими об’єктами будь-яких класів шляхом
передачі їм керування (активації). Вхідні властивості повинні бути доступні для запису й
читання ззовні об’єкта, і тільки для читання зсередини об’єкта.
Вихідні властивості об’єкта повинні бути доступні тільки для читання ззовні об’єкта й
читання й записи зсередини об’єкта. Такий поділ інтерфейсу дозволяє більш формально
розглядати об’єкт як деяку функцію, скоротити помилки використання об‘єкта й створити
передумови для реалізації інших принципів АДС –технологій.
Рішення графічного відображення об’єктів під час моделювання операцій (бою) за
допомогою об’єктів, а саме активних динамічних з’єднань цих об’єктів, буде досить
хорошим. Отже, за допомогою цього ми зможемо графічно відображати об’єкти, в яких є
свої властивості. Таким чином ми зможемо бачити можливості ураження одного з об’єктів
під час їх взаємодії. АДС – технологія з першого погляду не є революційною, однак вона
визначає цікаву й досить цілісну парадигму програмування з використанням ООП. Це може
додати програмі (моделі бою), самому процесу розробки, нові властивості та більш точно
спрогнозувати бій, тому що, точність прогнозу залежить від врахування найбільш точних та
детальних властивостей об’єктів.
Наприклад, властивості об’єктів будуть містити в собі такі характеристики:
– місце знаходження (координати);
– рухомий об’єкт чи ні (напрям руху);
– тактико технічні характеристики бойової одиниці техніки (танки, літаки, ЗРК, та ін.);
– дальність стрільби.
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АЛГОРИТМ ПРИЙОМУ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ НА ФОНІ
ЗАВАД З НЕПОВНОЮ АПРІОРНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
Ефективність системи (каналу) передачі дискретної інформації визначається швидкістю
її передачі та вірністю відтворення у місці прийому.
Одним з основних способів підвищення ефективності являється забезпечення високої
завадостійкості прийому сигналів при заданій швидкості передачі. Розробка завадостійких
способів, передачі та прийому цифрових сигналів – одна з найважливіших проблем сучасної
теорії й практики зв’язку.
Найгостріше ця проблема стоїть в системах пакетного радіозв’зку тактичної ланки
управління де кожен децибел відношення сигнал/шум може мати вирішальне значення в
забезпеченні необхідної дальності зв’язку.
Крітерієм якості дискретного каналу, с точки зору його завадостійкості є величина
середньої ймовірності помилки прийому цифрових сигналів [1]. Вирішальні схеми, які
забезпечують реєстрацію переданого сигналу з мінімальною середньою ймовірністю помилки
називають оптимальними. Загальна теорія зв’язку визначає максимально ймовірну
(потенціальну) завадостійкість каналу передачі дискретних повідомлень відносно того чи
іншого виду завад.
Методи синтезу і структура алгоритмів оптимальних вирішальних схем визначаються
наявністю апріорної інформації про характеристики сигналу і завади в каналі зв’язку. Якщо
сигнал і завада в імовірнісному значенні повністю визначені, тоді задача вирішується
методами теорії перевірки статистичних гіпотез. В цьому випадку говорять про наявність
повної апріорної інформації.
Перевірка гіпотез впроваджується в приймачі шляхом порівняння апостеріорних
ймовірностей прийнятого коливання. В практичних умовах частіше всього повна апріорна
інформація, в особистості про характеристики завади в каналі зв’язку, відсутня. Тому
виникає актуальна проблема розробки алгоритмів прийому і методів їх синтезу в умовах
завад с гранично відомою або зовсім невідомою статистикою.
В даний час існує ряд загальних методів переборювання апріорної невизначеності. До
них відносяться: методи непараметричної статистики, в основі яких лежать знакові, рангові и
знаково-рангові алгоритми обробки прийнятого коливання, методи адаптації, які
використовують класифіковані або некласифіковані навчаючі відбірки; асимптотичні методи,
які передбачають використання алгоритмів обробки, завадостійкість яких збільшується до
максимальної при безмежному збільшенні часу спостерігання та ін.
В даній роботі розглядається один з можливих підходів до рішення проблеми
подолання апріорної невизначеності, коли за критерієм максимальної апостеріорної
ймовірності визначається структура і основні функції алгоритму обробки коливання, що
приймається, який являється оптимальним не тільки для одного конкретного розподілення,
наприклад нормального, а відносно деякого класу розподілень ймовірностей завад.
Такий підхід до рішення проблеми дозволяє визначити основні функції оптимального
приймача цифрових сигналів при наявності завад незалежно від їх конкретних законів
розподілення, а тому їх необхідно передбачати в алгоритмах обробки коливання, що
приймається, завжди й незалежно від наявності апріорної інформації про закон
розподілення завади.
Шляхом представлення сигналів і функції розподілення завади у вигляді рядів
розложення по ортогональнім поліномам Ерміта [2], отримано узагальнене правило рішення,
яке уявляється оптимальним відносно завад, яки допускають таке представлення.
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Аналіз правила рішення, яке отримано, дозволяє зробити наступні висновки:
– оптимальний приймач дискретних сигналів в умовах завад довільного виду
представляє собою набір оптимальних фільтрів з включеними на їх виходах пороговими
засобами та засобом порівняння й реєстрації.
Оптимальною фільтрацією сигналу забезпечується максимальне перевищення сигналу
над завадою, а вибором оптимального порога забезпечується умова реєстрації сигналу с
мінімальною середньою ймовірністю помилки;
– найважливішою функцією оптимального приймача є оптимальна фільтрація сигналу,
яка забезпечує максимальне перевищення сигналу над завадою в момент реєстрації сигналу.
В умовах завади с рівномірним розподіленням ії інтенсивності функція оптимальної
фільтрації виконується фільтром узгодженим з сигналом на вході каналу зв’язку. Важливою
обставиною є те що структура оптимального фільтра є інваріантною до ймовірнисних
характеристик завад, і залежить тільки від її енергетичного рельєфу.
Можна сказати, що оптимальний фільтр є органічною основою оптимального
приймача дискретних сигналів при впливанні любих завад, незалежно від їх законів
розподілення. Оптимальну фільтрацію сигналу можна визначити як функцію енергетичного
узгодження приймача з каналом зв’язку, у якому присутня завада;
Вибір оптимального порога реєстрації сигналу можна назвати функцією статистичного
узгодження приймача з каналом зв’язку. Фізично величина порога визначає границю між
особистими областями сигналів при умовах реєстрації їх з мінімальною середньою
ймовірністю помилки.
Ці границі в умовах гаусових и негаусових завад в загальному випадку, можуть не
співпадати. При обробці сигналу на фоні завади з нормальним розподіленням на виході
узгодженого фільтра завада також буде нормальною й при сигналах с рівними енергіями та
апріорними ймовірностями сигналів величину порога можна прийняти рівною нулю.
В умовах негаусової завади, розподілення її на виході узгодженого фільтра може
відрізнятися від нормального і може бути несиметричним відносно початку координат.
Виходячи з цього, для забезпечення реєстрації сигналу з мінімально середньою ймовірністю
помилки необхідна „корекція” величини порога у відповідності з статистикою завади.
По мірі збільшення числа незалежних координат завади, що досягається збільшенням
бази сигналу, розподілення завади на виході узгодженого фільтра наближається до
нормального, а, виходячи з цього, і поріг реєстрації сигналу буде близький до порогу для
нормальної завади.
Практичний інтерес представляє порівняльна оцінка оптимальної фільтрації сигналу й
вибору оптимального порога реєстрації за критерієм забезпечення максимальної
завадостійкості.
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АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ АРМІЙ
ПРОВІДНИХ В ТЕХНІЧНОМУ І ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ВІДНОШЕННІ ДЕРЖАВ
Принципи визначення архітектури телекомунікаційної системи в арміях провідних в
технічному і технологічному відношенні держав співпадають з відомими принципами
обґрунтованого вирішення будь-яких системних питань, і характерна риса створення
сучасної телекомунікаційної системи полягає не в оригінальності цих принципів, а в
систематичності і неухильній послідовності їх втілення (їх реалізації). Методологія
визначення архітектури телекомунікаційної системи (ТКС) полягає в узгодженні трьох
чинників [1]:
операційних вимог до телекомунікаційного забезпечення воєнних дій (операційної
архітектури);
технічних та технологічних складових, які існують на поточний час і можуть бути
використанні для створення телекомунікаційних елементів (технічної архітектури);
структури телекомунікаційної системи (системна архітектура), що охоплює різні ланки
управління, включаючи взаємозв’язок елементів системи в межах ланки одного рівня
(зв’язок по горизонталі) і між рівними ієрархічними ланками (зв’язок по вертикалі).
Важливо зазначити, що операційна архітектура включає два різновиди чинників:
з одного боку, перелік бойових функцій та завдань і перелік військових одиниць
(військових частин, з’єднань, об’єднань) та їх функціональних взаємозв’язків при
виконанні завдань;
з другого боку, визначення інформаційного забезпечення, необхідного для виконання
бойових функцій і завдань, включаючи пріоритети інформаційного забезпечення, швидкість
старіння інформації та ін.
Створення сучасної телекомунікаційної системи армії провідних в технічному і
технологічному відношенні держав проходило в два етапи:
перший – розпочався в 70-х роках минулого сторіччя введенням в дію програми, що
має позначення С3 [4]. Її загальне завдання полягало в заміні лінійної системи зв’язку на
сітчасту систему, тотальному втіленню цифрового зв’язку і автоматичної комутації
каналів зв’язку;
другий – розпочався на початку 90-х років минулого сторіччя з впровадження
програми, що позначається абревіатурою С4І. Загальна мета втілення цієї програми [1-3]
полягала в розвідці противника в реальному часі і розподілі та постановці завдань
на його знищення.
Прообраз сучасних автоматизованих сітчастих телекомунікаційних комплексів (ТКК)
становлять організаційно-технічні об’єднання сил та засобів зв’язку з сітчастою
територіальною структурою, що прийшли на зміну об’єднань з осьовою структурою і поява
яких була викликана зміною збройних засобів на початку другої половини минулого
сторіччя [4-5].
Властивості сучасних сітчастих комплексів і можливість першочергової передачі
повідомлень визначених абонентів дозволили відмовитись від ліній прямого
командного зв’язку [6].
З плином часу виникли нові чинники доцільності втілення сітчастих систем зв’язку. Ці
чинники пов’язані зі зміною вимог операційної архітектури ведення бойових дій і зводяться
до наступного:
необхідність зв’язку по ієрархічній горизонталі на всій території оперативно-тактичної і
тактичної ланок управління замість зв’язку по вертикалі, що забезпечувався військовою
системою зв’язку; суттєву складову потреби зв’язку по горизонталі становив розвиток
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засобів автоматизації управління, пов’язаний з удосконаленням комп’ютерної техніки,
скачок
якого
відбувся
в
70-ті
роки
минулого
сторіччя
(поява
мікропроцесорної техніки);
потреба забезпечення мобільного зв’язку на всій території ведення бойових дій і
можливість використання вузлів сітчастої структури в якості точок прив’язки для засобів
мобільного зв’язку з подальшим виходом по горизонталі в будь-яку точку території ведення
бойових дій; при цьому зв’язок по ієрархічній горизонталі поєднується із зв’язком
по вертикалі;
великі об’єми інформації, що мають передаватись по горизонталі і вертикалі в умовах
автоматизованого управління військами, і адекватність сітчастої структури цій потребі
шляхом роз зосередження потоків повідомлень по території (відповідність центрального
„трубопроводу” повідомлень з їх подальшим розгалуженням, що властива
військовій структурі);
розвиток високоточної зброї, яка за наслідками вживання замінила зброю масового
знищення, забезпечуючи можливість враження конкретних цілей без рушійного впливу на
об’єкти, що не підлягають знищенню.
В цілому, саме сітчасті системи зв’язку відповідають потребам створення якісної
телекомунікаційної системи С4I. З нормативних складових якості системи військового
зв’язку [7 – 8] структурна сітчастість системи забезпечує підвищення її стійності, впливаючи
на живучість та надійність, а також мобільності і пропускної спроможності. Інші складові
якості системи військового зв’язку визначаються видом використовуваних сигналів
(фізичний рівень базової еталонної моделі відкритих телекомунікаційних систем ISO/OSI) і
безпосередньо не пов’язані з сітчастістю структури.
На закінчення слід зазначити наступні загальні риси сучасних ТКК армії
провідних країн світу:
1) адекватність телекомунікаційної архітектури операційним потребам у всіх
ієрархічних ешелонах оперативно-тактичної і тактичної ланок управління (ATCCS за
термінологією армії США);
2) адекватність і повноту існуючого парку телекомунікаційних комплексів вимогам
телекомунікаційної архітектури і, далі, операційним потребам;
3) техніко-технологічну єдність засобів зв’язку і автоматизації;
4) безперервний розвиток засобів зв’язку і автоматизації у відповідності з досягненням
відповідних галузей науки і техніки.
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСІВ ТА ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ І
АВТОМАТИЗАЦІЇ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ
Дослідження теоретичних і військово-технічних проблем створення, удосконалення,
експлуатації та застосування комплексів та засобів зв’язку, які функціонують у Збройних
Силах, наукові дослідження досвіду військових конфліктів останнього десятиліття показали
істотні зміни організації зв’язку в тактичній ланці управління. На сучасному етапі розвитку
збройної боротьби, головні зусилля воюючих сторін будуть зосереджені на знищенні систем
управління, насамперед телекомунікаційних мереж тактичного рівня (ТКМ ТР), як найбільш
уразливих елементів [1].
Завдання виводу з ладу ТКМ ТР, противник буде вирішувати за допомогою вогневих,
радіоелектронних і розвідувально-диверсійних засобів. Саме в ході ведення оборонних
бойових дій слід очікувати найбільших труднощів у забезпеченні зв’язку, оскільки
противник, як правило, значно перевершує у силах і засобах. У наслідок цього, умови
функціонування ТКМ ТР різко ускладняться, а її елементи стануть об’єктами розвідки і
поразки противника [2].
Враховуючи, що ТКМ ТР є найбільш уразливим елементом, детально оцінимо її
мобільний компонент:
інформаційно-телекомунікаційні вузли (ІТВ) пунктів управління (ПУ) громіздкі й мають
більшу щільність розміщення;
особисті радіостанції командира й начальника штабу у КХ-діапазоні мають явні розвід
признаки через велику потужність випромінювання передавачів;
радіорелейні лінії демаскують розташування пунктів управління високопіднятими
великогабаритними антенами й безперервним випромінюванням;
радіорелейні станції, як маяки орієнтування, для розвідки противника є засобами
поразки пунктів управління;
станція тропосферного зв’язку начальника напрямку зв’язки старшого штабу має великі
габарити й більшу потужність випромінювання;
вузькі діапазони частот радиовипромінюючих засобів і відсутність засобів зв’язку
міліметрового діапазону хвиль, суттєво знижують развідзахищенність.
Крім того, успішному інформаційному протиборству із противником не сприяють
тактичні прийоми застосовування підрозділив зв’язку:
завчасне розгортання в смузі оборони всієї запланованої ТКМ ТР;
відсутність маневру елементів ТКМ та ІТВ;
переміщення ІТВ в район у якому до них перебували ІТВ іншого пункту управління;
Висновок: існуючий мобільний компонент ТКМ в сучасних умовах бойових дій не
відповідає тактичним умовам їх функціонування і потребує істотної модернізації; головна
проблема – забезпечення развідзахищенности ТКМ та її елементів; усунення протиріччя та
знаходження компромісу між показниками развідзахищенности та стійкості ТКМ, з одного
боку, пропускної спроможності та видами зв’язку, які забезпечуються з іншого; підходи
щодо побудови ТКМ, які зорієнтовані на позиційні форми оборони, коли стійкість фахівці із
зв’язку намагаються забезпечити за рахунок структурної надмірності, приречені на фіаско, а
противник швидкоплинно досягне своєї мети [2].
Для досягнення успіху в інформаційному протиборстві необхідно:
організацію зв’язку ТР розглядати як складову частину забезпечення інформаційного
обміну в ТКМ;
підрозділи зв’язку ТР повинні застосовувати відповідну тактику, яка буде головним
змістом рішення начальника зв’язку на організацію зв’язку під час ведення бойових дій;
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рішення ґрунтувати на прогнозованому сценарії інформаційного протиборства із
врахуванням ініціативи противника, який може відмовитись від наступальних дій на даному
напрямку, суттєво змістивши їх убік одного або іншого флангу;
ввести в організацію зв’язку ТР поняття “ситуаційний зв’язок” – забезпечення
мінімальної потреби управління на початку ведення бойових дій або підсилення мобільної
компоненти з урахуванням обстановки із зв’язку;
радикально модернізувати ІТВ пунктів управління ТР за рахунок нових інформаційно
телекомунікаційних технологій, які значною мірою дозволяють розв’язати проблеми щодо
підвищення стійкості та развідзахищенности;
зменшити кількість комплексів і засобів зв’язку із раціональним розміщенням їх на ІТВ;
застосування нових способів і заходів захисту вузлів і засобів зв’язку, виходячи з
можливостей сучасних телекомунікаційних технологій та результатів напрацювань
відомих винахідників;
координально підвищити захищеність комплексів і засобів зв’язку від усіх видів
розвідки противника, не дивлячись на здатність сучасної розвідки виконувати свої завдання
практично у всьому спектрі електромагнітних хвиль;
адаптування до нових умов існуючи радіорелейні і тропосферні засоби начальника
напрямку зв’язку старшого штабу, оскільки вони суттєво демаскують розташування ПУ ТР
за ознакою радіовипромінювання;
застосовувати режим “епізодичного зв’язку” (посеансово) або за більш мінімальним
накопичуванням повідомлень на передачу і кожен раз на нових радіоданих;
застосування понад вузькосмугових режимів роботи радіоліній (аж до одиниць Гц на
КХ і одиниць кГц на ТР- лініях), з метою забезпечення стійкості щодо впливу противника,
зокрема завадостійкості;
захист комплексів і засобів зв’язку від надпотужних електромагнітних випромінювань в
умовах висотних ударів або спеціальних неядерних боєприпасів (магнітні бомби й інше) –
шляхом вибуху на любій висоті, який зрегулює зону поразки від впливу даних
випромінювань на свої підрозділи зв’язку;
заборонити повну цифровізацїю мобільного компонента ТР, крім вторинних мереж
(мереж доступу), систем управління зв’язком та стаціонарного компоненту (за деяким
застереженням), так як це було би з руки противникові;
транспортну (первинну) мережу будувати на раціональній комбінації цифрових і
аналогових методах обробки та передачі повідомлень;
зменшення широкомасштабного впровадження високоякісних послуг мультімедіа- і
відеоконференцзв’язку;
розробляти методи, які застосовуються у засобах зв’язку і автоматизації, з урахуванням
затримок у передачі інформації, роботи зв’язку з перебоями, недостатньої достовірності й
повноти інформації.
Наведені напрямки можливих рішень щодо оперативно-тактичних аспектів розробки та
удосконалення ТКМ, які функціонують у Збройних Силах свідчать про те, що вони
вимагають радикальних втручань й адекватних умовам функціонування ТКМ в ході ведення
противником бойових дій щодо цілеспрямованого виводу з ладу ТКМ ТР [1-2].
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ПОБУДОВА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗУ
ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
Як показує аналіз, існуючим системам передачі даних (СПД) спеціального призначення
властиві наступні основні недоліки: низький рівень живучості, високі затримки часу в
передачі даних, значні капітальні й експлуатаційні витрати. Одним із напрямків усунення
зазначених недоліків є структурна оптимізація існуючих та синтез перспективних
територіально розподілених систем передачі даних [1]. Однак у зв’язку з великими обсягами
початкових даних і відсутністю ефективних інженерних методик вирішення даної задачі, в
тому числі з використанням геоінформаційних технологій, виникає необхідність у створенні
інтерактивного програмного комплексу синтезу структури СПД, який складається з бази
даних технічних засобів зв’язку, картографічної бази даних, а також бібліотеки алгоритмів
оцінювання, оптимізації та синтезу структури СПД і сервісних програм.
В якості початкових даних використовуються: тактико-технічні вимоги до мережі;
координати вузлів; допустимі витрати на створення мережі зв’язку; необхідна імовірність
зв’язності маршрутів передачі даних; надійність каналів зв’язку; матриця суміжності. За
допомогою управляючої програми виконуються наступні задачі: вивід з картографічної бази
даних та відображення на електронній карті рельєфу місцевості; підключення в
інтерактивному режимі необхідних програм і алгоритмів в залежності від задач, які
вирішуються в даний час; формування або поновлення баз даних; вивід в графічному і (або)
в текстовому виді проміжних та кінцевих результатів рішення задач оцінювання і синтезу
(оптимізації) топології СПД. Задача оцінювання структури СПД полягає в оцінці наступних
показників якості СПД: надмірність структури Rs, нерівномірність структури Ns, діаметр
структури Ds, компактність структури Bs, ступінь централізації структури Cs, стійкість
структури СПД Fs, числові значення яких визначаються за допомогою бібліотеки алгоритмів
оцінювання структури СПД. Аналіз типових структур показує, що показники Rs, Ns, Ds, Bs і Cs
характеризують їхню живучість, надійність, завадостійкість, продуктивність і вартість. Отже,
за допомогою цих показників знаходиться та здійснюється оцінка стійкості системи в
структурному відношенні СПД Fs..
Задача синтезу топології СПД формулюється в такий спосіб. Процес синтезу включає
наступні три етапи: визначення початкової структури СПД; введення в СПД структурної
надмірності; оптимізація структури СПД. Після кожного етапу за допомогою управляючої
програми на географічному фоні земної поверхні відображаються проміжні результати
синтезу. У розробника є можливість зупинити виконання синтезу або перейти до наступного
етапу синтезу в залежності від отриманих результатів. Синтез топології здійснюється з
урахуванням особливостей рельєфу місцевості і реально існуючих технічних засобів зв’язку,
характеристики яких зберігаються у базі даних технічних засобів. Задача оптимізації
структури СПД виконується лише в два етапи: введення надмірності і власне оптимізація
(вилучення та перестановка гілок). За допомогою даного комплексу на електронній карті
земної поверхні забезпечується вирішення наступних основних задач: оцінювання
структурної стійкості топологій існуючих СПД; удосконалення (структурна оптимізація)
існуючих СПД; розробка (синтез) перспективних структурно стійких СПД спеціального
призначення.
Як показують результати досліджень, застосування комплексу дозволяє підвищити
стійкість топології СПД при різних умовах рішення задачі оптимізації більш ніж на 15 %.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ І УПРАВЛІННЯ
КОРПОРАТИВНИМИ МЕРЕЖАМИ
В даний час найбільшого поширення набула модель мережі, що представлена чотирма
рівнями: управління послугами; управління комутацією; транспорту і доступу [1] (рис. 1).

Рис. 1. Архітектура корпоративної мережі наступного покоління
Рівень управління послугами містить функції управління логікою послуг і додатків і є
розподіленим обчислювальним середовищем, що забезпечує:
Якщо упорядкувати функції управління за їх ієрархією, то систему управління
телекомунікаціями можна уявити у вигляді логічної моделі, що складається з п’яти логічних
рівнів. Нижній рівень складається із мережних ресурсів (елементів мережі: комутаторів,
маршрутизаторів, серверів, робочих станцій), а верхні рівні- це рівні управління (знизу
вгору): елементами мережі,мерлою,послугами і діяльністю ( рівні управління послугами та
діяльністю – тобто адміністративне управління).
Корпоративне мережі можуть отримувати ресурси,що подаються різними операторами
та/або постачальниками в межах всієї мережі незалежно від типів застосованих в ній
технологічних засобів. Для взаємодії розподілених компонент в єдиній системі,а також для
реалізації нею функцій управління,необхідно окрема мережа,якого передається інформація
управління. В доповіді розкрито способи побудови такої мережі із врахуванням концепції
мережі управління телекомунікаціями TMN (Telecomnunication Management Network)..
Велика увага приділена задачі моніторингу стану і управління елементами мережі.
Розглянуті основні варіанти моніторингу мережі за рівнями моделі OSI. Особлива увага
приділена використанню можливостей програмного забезпечення. Так на канальному рівні
показано моніторинг числа кадрів переданих/прийнятих через інтерфейс і комутаторів, число
колізій, число вилучених кадрів, рівень завантаження каналів, списки найбільш активних
інтерфейсів (портів).
ЛІТЕРАТУРА
1. Проблеми управління мережами та послугами телекомунікацій в умовах
конкурентного ринку: міжнародна науково-практична конференція 18-21 вересня 2007 р.
http://www.ctc.gov.ua.
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МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В
МЕРЕЖАХ З КОМУТАЦІЄЮ ПАКЕТІВ
Сучасні методи забезпечення якості обслуговування (QoS) в IP-мережах полягають в
управлінні чергами, що виникають в результаті пульсації різнорідного трафіку, за рахунок
адаптивних алгоритмів управління чергами, резевування наявних ресурсів мережі та
використання звороторнього зв’язку. Хоча представлені механізми дозволяють забезпечити
необхідний рівень QoS користувачу, однак їх застосування на практиці має певні обмеження
та умови використання.
Розглянемо існуючі моделі, які знайшли застосування для даного класу мереж.
По-перше це модель „найкращої спроби” (best effort). У даній моделі використовуються всі
доступні ресурси мережі без виділення окремих класів трафіка і регулювання. Вважається,
що кращим механізмом забезпечення QoS є збільшення пропускної здатності. Однак, навіть
при наявності великих резервів допускає виникнення перевантажень у разі різких
сплесків трафіку.
Інтегрований сервіс (Integrated Service) містить у собі існуючу раніше доставку
„best effort”, а також додає доставку потоків трафіка реального часу з гарантованою
затримкою і доставку пакетів з гарантованою швидкістю. Основною перевагою даної моделі
є
забезпечення
гарантованої
якості
обслуговування,
шляхом
резервування
мінімально-необхідних ресурсів мережі, а саме смуги пропускання каналів та ресурсів
активного обладнання, які приймають участь в створенні відповідних інформаційних
потоків. Це в свою чергу дозволяє більш ефективно використовувати обладнання
IP – мережі.
В основі архітектури Integrated Service лежить протокол резервування ресурсів –
Resource ReSerVation Protocol (RSVP), який свою чергу має ряд вагомих недоліків. Основний
недолік RSVP – низька масштабованість, особливо це стосується високошвидкісних
магістральних мереж так, як RSVP проводить резервування для кожного інформаційного
потоку окремо. Також необхідно зберігати інформацію про стан кожного потоку на кожному
вузлі та використовувати достатньо великі обсяги сигнальної інформації.
У зв’язку з важливістю масштабованості магістральної мережі з комутацією пакетів,
була розроблена модель надання диференційованих послуг (Differentiated Service). Основним
моментом у моделі Differentiated Service є диференціювання трафіка шляхом його розбивки
на класи з різними пріоритетами (рівнем QoS). В зв’язку з цим, основною задачею
Differentiated Service є визначення і стандартизація диференційованої послуги шляхом
маркування відповідних полів IP-пакета для подальшого його просування через проміжні
вузли мережі. При чому, підтримка відповідного рівня QoS здійснюється на кожному вузлі.
Такий механізм знижує обсяг службової інформації в порівнянні з архітектурою Integrated
Service. Модель Differentiated Service підтримує три види обслуговування: гарантоване
обслуговування, обслуговування з перевагою і сервіс з максимальними зусиллями.
Недолік даної моделі полягає в тому що, незважаючи на високий пріоритет, дані все
одно можуть бути втрачені за рахунок перевантажень в мережі.
На основі вище приведеного для одержання необхідного рівня QoS доцільно
використовувати переваги представлених моделей на відповідних ділянках мережі. Модель
Integrated Service необхідно застосовувати на ділянках LAN та MAN, а модель Differentiated
Service в магістральній компоненті. Також одним із перспективних підходів щодо
забезпечення гарантованої якості обслуговування є розробка адаптивних методів для
інтеграції двох технологій.
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В DWDM – СИСТЕМІ
НА БАЗІ Q-ФАКТОРА
На теперішній час, технологія щільного хвильового мультиплексування
Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM), являється однією із перспективних та
раціональних в випадку модернізації існуючих оптичних мереж. Це пояснюється
зменшенням матеріально-технічних витрат за рахунок організації спектра оптичних каналів
лише в одному оптичному волокні, а також можливістю заміни тільки активного
обладнання.
Для проведення аналізу даних систем та визначення якості обслуговування необхідно
використовувати відповідний аналітичний апарат, який враховує особливості середовища
розповсюдження. Під час передачі сигналу мережею, на оптичний сигнал впливає ряд
факторів обумовлених природою оптичного волокна. Ці фактори впливають на якість
передачі сигналів оптичними каналами системи DWDM. До таких факторів відносяться:
квантовий шум, шуми оптичних підсилювачів і нелінійні ефекти. В свою чергу, найбільш
сильну дію чинять наступні нелінійні ефекти: чотирихвильове змішування FWM, фазова
самомодуляція (Self-Phase Modulation) SPM, перехресна фазова модуляція (Cross-Phase
Modulation) СPM, вимушене розсіювання Рамана SRS; вимушене розсіювання Бріллюєна
SBS. При чому, вони різною мірою приводять до зменшення відношення сигнал/шум.
В зв’язку з цим, значення якості обслуговування в цифрових DWDM-системах залежить
від захищеності оптичних каналів від впливу різнорідних втрат та величини коефіцієнта
бітових помилок BER. Тому, якість функціонування системи DWDM, можна оцінити
ймовірністю появи помилки Pпом (або BER) в кожному оптичному каналі згідно норм, які
визначені в рекомендаціях ITU – T. Також, необхідно враховувати втрати на з’єднаннях,
дисперсійні характеристики оптичного волокна, фізичні характеристики оптичного волокна,
параметри системи DWDM і апаратури.
Розроблений на сьогоднішній день математичний апарат для розрахунку параметрів
цих систем дає оцінку тільки окремих типів втрат, що виникають в результаті дії лінійних та
нелінійних ефектів. Однак, існуючі математичні моделі не враховують вплив втрат одна на
одну та їх взаємозв’язок, що як наслідок може привести до неточних результатів розрахунку.
Тому, необхідно розробити комплексну методику оцінки показників якості передачі
сигналів в оптичних каналах DWDM при дії нелінійних спотворень та інших факторів, які
впливають на якість передачі в оптичному каналі. Методика являє собою сукупність етапів
розрахунку енергетичних і ймовірнісних характеристик оптичних каналів телекомунікаційної
системи DWDM. Під енергетичними характеристиками розуміються наступні показники:
потужність сигналу в каналі зв’язку, потужність шуму, захищеність оптичного сигналу в
каналі системи DWDM. Під ймовірнісними характеристиками розуміються коефіцієнт
бітових помилок (BER) і Q – фактор, який описує результуючу дію усіх видів шумів сигналу.
При чому, першим етапом методики є визначення сумарних втрат, а саме від дії
лінійних та нелінійних ефектів, на елементарній кабельній ділянці. Другий етап – визначення
втрат обумовлених міжсимвольною інтерференцією. Третій етап полягає в розрахунку рівня
потужності оптичного сигналу на виході фотоприймача системи DWDM. Четвертий етап –
визначення відгуку системи DWDM. П’ятий етап полягає у визначенні ймовірності появи
помилки Pпом (або BER) в кожному оптичному каналі за допомогою Q – фактора.
Виходячи з цього розробка адекватних математичних моделей щодо розрахунку
значень потужностей паразитних складових всіх видів шумів оптичного сигналу є однією з
основних задач в даній методиці, що в свою чергу дозволить підвищити її достовірність та
точність отриманих результатів.
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ГРУПОВИЙ ЗАХИСТ ЗАСОБІВ ТА КОМПЛЕКСІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВІД ПРОМИСЛОВИХ
ЗАВАД ТА ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ
Керування технологічними процесами промислових підприємств здійснюється
комплексом засобів, зазвичай, об’єднаних в локальну мережу. При організації локальної
мережі підприємства необхідно враховувати, що промислове устаткування є джерелом
сильних електромагнітних завад (ЕМЗ), які можуть знизити якість функціонування технічних
засобів. Тому, для нормального функціонування сучасних електронних пристроїв необхідно
забезпечувати їхню електромагнітну сумісність (ЕМС) з електромагнітною обстановкою
(ЕМО) на об’єкті, яка є характерною для кожного конкретного підприємства. Також,
останнім часом, крім ненавмисних завад значно зросла загроза застосування спеціально
створюваних потужних завад (навмисний силовий вплив) та реалізація промислового
шпигунства за рахунок перехоплення побічних електромагнітних випромінювань та
наведень (ПЕМВН). Фізичні процеси, що призводять до виникнення каналу витоку
інформації точно такі ж, як і ті, що приводять до виникнення електромагнітних завад. Більше
того, заходи боротьби з витоком інформації по каналі ПЕМВН ті ж, що й заходи
придушення завад. Тому розглядати питання захисту обладнання від електромагнітних завад
доцільно в комплексі з питаннями технічного захисту інформації. Основними заходами щодо
захисту засобів та комплексів автоматизації від промислових завад та витоку інформації є
екранування та фильтрація.
Для забезпечення ЕМС необхідно, щоб рівні завад не перевищували рівня стійкості
апаратури. Цього можна домогтися, підвищуючи стійкість апаратури, або шляхом зниження
рівня завад. Далі потрібно прикласти зусилля до того, щоб зробити ЕМО на об'єкті
прийнятною для роботи електронної апаратури. На перший погляд здається, що зробити це
дуже просто – досить виконати вимоги нормативно-технічних документів (НТД) - ПУЕ,
ДСТУ, ГОСТ і т.п. Однак, НТД навіть зараз не містять всіх необхідних вимог ЕМС до
пристрою блискавкозахисту, електроживлення та заземлення. Тим більш, що сформулювати
ці вимоги в конструктивному вигляді (та ще з урахуванням специфіки самих різноманітних
підприємств) – завдання навряд чи здійсненне в принципі. Сучасна НТД містить, скоріше,
загальні принципи, які повинні прийматися до уваги при проектуванні та експлуатації
об’єктів. Але при цьому варто враховувати, що приведення системи живлення реального
об’єкта, що перебуває в експлуатації, у відповідність вимогам нормативних документів має
на увазі (особливо на великих об’єктах з розгалуженими системами електропостачання)
проведення зовсім не тривіальних робіт, пов’язаних з пошуком струмів витоку, з’ясуванням
причин, що їх породжують, і рішенням виявлених проблем. Така робота є частиною роботи з
обстеження та контролю ЕМО. Однак, відповідність рівнів випромінювання засобів
автоматизації технологічних процесів нормам на ЕМС не може бути гарантією збереження
конфіденційності інформації, що обробляється за допомогою цих засобів. В Україні існують
тільки норми, встановлені для захисту інформації, що становить державну таємницю.
Комерційні структури не можуть ними скористатися, тому при необхідності вони самі
повинні розробляти і норми і методики оцінки рівнів побічних випромінювань.
Проблемним питанням є оцінка відповідності застосованих засобів вимогам
одночасно по ЕМС, ПЕМВН, захисту від промислових завад та медичним нормам. Тому
доцільно застосовувати заходи захисту та оцінку захисту одночасно для декількох засобів та
комплексів автоматизації технологічних процесів.
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к.т.н. Хлапонін Ю.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Паламарчук Н.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГРОЗ В КІБЕРПРОСТОРІ
Захист інформації – це діяльність, яка спрямована на забезпечення безпеки інформації,
що обробляється автоматизованою системою та автоматизованої системи (АС) в цілому, і
дозволяє запобігти або ускладнити можливість реалізації загроз, а також знизити величину
потенційних збитків внаслідок реалізації загроз. Основним завданням захисту інформації є
протидія порушення таких властивостей як: конфіденційність інформації; цілісність
інформації; доступність використання АС та оброблюваної інформації; спостереженість за
діями користувачів та керованість АС.
Кіберзахист – це діяльність, яка спрямована на забезпечення безпеки
кіберінфраструктури. Кіберінфраструктура може характеризуватися рядом властивостей. З
точки зору забезпечення безпеки найбільш важливими властивостями кіберінфраструктури є:
конфіденційність (використання інфраструктури або її частини); цілісність (інфраструктури);
доступність (служб та сервісів); cпостереженість (за використанням кіберінфраструктури або
її частини); прихованість (використання та управління кіберінфраструктурою).
Якщо для захисту інформації найбільш важливими заходами є запобігання загрозам
конфіденційності та цілісності, то в кіберпросторі основні зусилля повинні бути направлені
на запобігання загрозам доступності служб (в кіберпросторі атаки з метою порушення
доступності реалізуються простіше) та cпостереженість за використанням інфраструктури
(або її частини).
При побудові системи захисту інформації властивість „доступність” розглядається,
насамперед, як доступність самої інформації, а доступність використання визначеної АС – в
контексті захисту конкретної інформації. Наприклад, в АС класу 1 ненавмисне або навмисне
форматування жорсткого диска призводить до того, що всі дані, які зберігаються на носієві
інформації стають недоступними, хоча фізично з носія не видаляються. Дані можуть бути
недоступними також у випадку відсутності чи видалення з комп’ютера необхідної програми,
яка дозволяє коректно обробляти зазначені дані. Наприклад, відсутність або пошкодження
MS Word не дозволяє читати документи, хоча фізично файли с розширенням doc. присутні
але відкрити файл користувач не може. В обох вказаних випадках застосовується термін
доступність інформації.
В кіберпросторі, насамперед, у великих розподілених системах, рідко застосовується
безпосередній доступ до жорсткого диска віддаленого комп’ютера. Доступ до інформації
відбувається шляхом формування та обробки запитів до відповідних служб, які
функціонують на різних серверах в цьому кіберпросторі. Тому, в кіберзахисті розглядається
саме доступність відповідних служб. Задача визначення прав різноманітних служб до
конкретних даних вирішується у відповідності з чинними нормативно-правовими
документами щодо захисту інформації. У питанні запобігання загрозам cпостереженості в
кіберпросторі, серед визначених задач, найбільш відповідальною та складною є задача
взаємної аутентифікації і авторизації користувачів
або
окремих елементів
кіберінфраструктури до яких визначений користувач намагається отримати доступ.
Таким чином, безпека в кіберпросторі має істотні відмінності від забезпечення безпеки
конкретної інформації в будь-якій визначеній системі. А враховуючи необхідність взаємодії
та функціональної сумісності Збройних Силах України з зовнішніми користувачами (до яких,
в першу чергу, будуть відноситися силові структури), можуть порушуватися окремі лінії
зв’язку, можлива втрата боєздатності окремими елементами управління військами,
порушення керованості озброєнням та військовою технікою та ін.
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Островой М.М. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Любарський С.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КОМП’ЮТЕРИЗОВОНОЇ
СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ
ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ
Одним з актуальних питань інформаційної боротьби є завдання визанчення стану
інформаційної безпеки комп’ютеризованої системи військового призначення і, як наслідок,
ступіню захищеності доступу до інформаційних ресурсів, унеможливлення їх
перекручування, підміни, знищення. Інформаційна безпека характеризується такими
параметрами, як: захищеність каналів зв’язку комп’ютеризованих систем; захищеність
процесів і програм комп’ютеризованих систем; захищеність технічних засобів обробки
інформації комп’ютеризованих систем.
Рівень інформаційної безпеки комп’ютеризованої системи прямопропорційно залежить
від комплексу якісних і кількісних показників, що впливають на нормальну роботу цих
систем. Чим вищий рівень захищеності цих систем, тим більший рівень інформаційної
безпеки комп’ютеризованих систем. Щоб визначити рівень захищеності треба прийняти
рішення, і це рішення повинно бути оптимальним або максимально близьким до
оптимального.
Оскільки інформаційна безпека характеризується достатньо великим спектром
кількісних показників захищеності, то визначення оптимального рівня інформаційної
безпеки комп’ютеризованої системи є багатокритеріальною задачею пошуку.
Аналіз напрямків досліджень у цій області ряд обмежень: слабка обгрунтованість
системи збалансованих показників захищеності комп’ютеризованої системи; жорсткі вимоги
до термінів часу щодо пошуку оптимального рішення, що суттєво впливає на складність
алгоритму вирішення багатокритеріальної задачі; не враховування відповідності складності
алгоритму пошуку оптимального рішення та реалізації його мовами програмування високого
рівня в процесі автоматизації задачі.
Саме тому для визначення рівня захищеності комп’ютеризованої системи військового
призначення було запропоновано використання методу пошуку оптимального рішення на
основі генетичних алгоритмів.
Перш ніж побудувати пошуковий алгоритм потрібно визначитися з символьної
моделлю задачі, яка включає в себе:
1. Простір потенційних рішень O.
2. Простір представлень S.
3. Функцію кодування e і декодування e-1.
4. Цільову функцію f(х).
5. Функцію оцінки представлень m.
Оптимальним рішенням завдання пошуку належного рівня системи безпеки
комп’ютеризованої системи військового призначення (1) будемо вважати вектор x*
(множина налаштувань системи інформаційної безпеки каналів зв’язку, процесів і програм
операційних середовищ, технічних засобів обробки інформації), x* Î x = (x1, x2,:, xN), при
якому цільова функція f(x) (ступінь захищеності) приймає максимальне значення.
max f ( x ), D = {x = ( x1 , x 2 ,..., x n ) | xi на [ai , bi ], i = 1, 2, N}
(1)
де: f(x) – максимізована (цільова) скалярна багатокритеріальна функцій, яка може мати
кілька глобальних екстремумів, прямокутна область D – область пошуку, D – підмножина RN.
Враховуючи складність поставленого завдання оптимізації, скорочені терміни часу на
прийняття рішення адміністратором безпеки по її налаштуванню, вимогу простоти
прозорості в реалізації алгоритму пошуку оптимуму − застосування апарату генетичних
алгоритмів дозволить добитися значно кращих результатів ніж проаналізовані аналоги.
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Охріменко Я. Ю. (ІТС НТУУ „КПІ”)
АНАЛІЗ ВПЛИВУ КІЛЬКОСТІ ПІДНЕСУЧИХ ТА ТРИВАЛОСТІ OFDM СИМВОЛІВ
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ БЕЗПРОВОДОВОГО ЗВ`ЯЗКУ
Рис. 1 показує сигнальне сузір’я для трьох OFDM систем з різним числом піднесучих
256, 512, 1024. Відношення затримки поширення до тривалості символу OFDM
6.25%,
3.125% і 1.56% відповідно. Саме маленьке відношення відповідає найбільшому числу
піднесучих. Це показує, що між символьна інтерференція (ISI) є більш серйозною для OFDM
системи з малим числом піднесучих в порівнянні з тією, яка має велику кількість піднесучих.

Рис. 1: Сигнальні сузір’я 16QAM для трьох OFDM систем з різною кількістю піднесучих
6.25%, (b) 3.125%, (c) 1.56%

(a)

Рис. 2 показує сигнальне сузір’я 16QAM для трьох OFDM систем з 256, 512 і 1024
піднесучими відповідно. Канал з двома променями змінюється в часі, кожен промінь з
допплерівською частотою 120 Гц. З рис. 2 видно, що сигнальне сузір’я, системи OFDM з
1024-піднесучими більш розмите, ніж з 256-піднесучими і 512-піднесучими OFDM систем.

Рис. 2: Сигнальні сузір’я 16QAM для трьох OFDM систем з різною кількістю піднесучих (a)
піднесучих, (b)
512 піднесучих, (с)
1024 піднесучих

256

Вплив числа піднесучих і тривалості захисного інтервалу на продуктивність системи
можна коротко викласти так:
Для заданого числа піднесучих, збільшення тривалості захисного інтервалу зменшує ISI
у зв’язку зі зменшенням затримки розповсюдження щодо тривалості символу, але знижує
енергетичну ефективність і ефективність використання смуги пропускання.
В докладі показано основні особливості вибору оптимальних параметрів OFDM
символів з метою захисту сигналів від міжсимвольної інтерференції (ISI)
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Паламарчук С.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Бабич І.В. (в/ч А-0222)
АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО
ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЗОБРАЖЕННЯХ
Стеганографічні методи (алгоритми) найбільш широко застосовуються для вирішення
задач захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу при наявності
віддалених об’єктів. Популярності здобули методи (алгоритми) приховання інформації, що
використовують у якості контейнера зображення. Це обумовлено наступними причинами:
відносно великим об’ємом цифрового подання зображень; відсутністю обмежень, що
накладаються вимогами реального часу; наявністю в більшості реальних зображень областей
текстур, що мають шумову структуру і відповідають вбудовуванню інформації; слабкою
чутливістю людського зору до незначних змін кольорів зображення тощо. Найбільш
розповсюдженими форматами контейнерів є BMP, GIF, BMP, JPЕG-формати.
Ефективність методу стеганографічного перетворення визначається якістю вихідного
контейнера, яка характеризується показниками спотворення зображення. До основних
показників спотворення зображень відносяться максимальна різність зображень, якість
зображень, середньо квадратична помилка, нормована взаємна кореляція, відношення
сигнал/шум та інш.
Проаналізувавши існуючі стеганографічні алгоритми за визначеними показниками
(квантування зображень, псевдовипадкового інтервалу, псевдовипадкової перестановки,
Куттера-Джордана-Боссена, Коха-Жао) можна зробити висновок, що жоден з методів не
володіє збалансованими характеристиками. В основному алгоритми або вносять малі
спотворення до зображення і є вразливими до стиснення, статистичного стегоаналізу
(атакування), внесення шуму в зображення, або ж навпаки, стійкі до атак, але сильно
змінюють зображення.
Запропоновано удосконалити алгоритм Коха-Жао на основі заміни величин
коефіцієнтів дискретного косинусного перетворення (ДКП) з введенням збалансованого
критерію вибору коефіцієнтів ДКП (Р), який є різницею між абсолютними значеннями
обраних для модифікації коефіціентів ДКП. Вихідними даними для розробки алгоритму є
зображення для вбудовування даних, коефіцієнт кореляції (СС) та відношення сигнал/шум
(SNR). Коефіцієнти ДКП формуються вибором середнього значення між лівим верхнім та
правим нижнім значеннями матриці ДКП. Вибір середніх значень пояснюєтья тим, що
система зору людини здатна розпізнавати низькі частоти, а високі частоти не так гарно
сприймаються оком людини. Після чого блок зі зміненими коефіцієнтами перевіряється на
відповідність встановленим на початку алгоритму параметрам. Якщо умова не виконується,
то проводиться заміна значення та перерахунок коефіцієнту ДКП.
Реалізацію
удосконаленого алгоритму проведено в середовищі MathCAD. Оцінка ефективності
запропонованого алгоритму проводилася з обчисленням відношення сигнал/шум SNR та з
обчисленням JPEG-робастності алгоритму Коха-Жао та розробленого відповідно. Отримані
середнє покращення відношення сигнал/шум 11,67 % та середнє підвищення
робастності 8.26 %.
Таким чином, врахувавши вимоги до стегосистем було запропоновано вбудовувати
інформацію лише в середньочастнотні коефіцієнти ДКП, оскільки ВЧ коефіцієнти
піддаються сильним змінам під час стиснення, а модифікація НЧ коефіцієнтів призводить до
помітного спотворення зображення. Загалом при використанні стеганографічних алгоритмів
слід враховувати архітектуру мережі, реалізацію мережевих з’єднань, використання
мережевих протоколів та умови застосування мережі в цілому.
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Панченко І.В.(ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Малих В.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Тамаровський В.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ НОВІТНІХ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ'ЯЗКУ
На сьогоднішній день розвиток засобів радіозв’язку спрямований на створення
сімейства базових уніфікованих автоматизованих розвід- і завадозахищених цифрових
програмованих засобів радіозв’язку військового призначення (возимих, носимих,
портативних) які спроможні забезпечити:
- реалізацію функцій засекречування (маскування) інформації;
- аварійне знищення радіо даних (в тому числі по радіоканалу);
- автоматизацію процесів встановлення та відновлення зв’язку;
- можливість передачі звіту про місце знаходження;
- забезпечення адресного виклику, групового (циркулярного) виклику;
- вмонтована система діагностики для всіх складових частин радіостанції;
- програмування радіоданих;
- наявність інтерфейсів RS-232, Ethernet,USB, підключення антенних пристроїв,
підключення зовнішніх пристроїв (слухавка, мікротлф. гарнітура, програматор, ПЕОМ ) та
підключення апаратури криптографічного захисту інформації;
- впровадження розвід- та завадозахищенних режимів роботи засобів радіозв’язку
(псевдовипадкова перебудова робочої частоти, шумоподібний сигнал);
- методів багатопараметричної автоматичної адаптації радіоліній та адаптивної
компенсації завад (автоматичне встановлення зв’язку за стандартом ALE), завадостійкого
кодування;
- багатоступінчате та автоматичне управління потужністю випромінювання;
- передачу даних із швидкостями від 9,2 кбіт/с до 5 Мбіт/с в залежності від діапазону
частот та видів модуляції;
- підтримку протоколу ІР;
- можливість ретрансляції та маршрутизації потоків даних;
- сканування завчасно налагоджених каналів з візуальним та звуковим контролем
наявності активності на них;
- багатодіапазонний режим (від одиниць МГц до десятків ГГц);
- передачу різних видів трафіку (мова, дані);
- динамічну організацію мережі; сумісність зі старим парком радіозасобів та високу
живучість мереж.
Країнами НАТО також активно впроваджуються інтелектуальні радіозасоби, які
спроможні формувати радіомережі, що самостійно організовуються. Такі радіостанції
отримали назву „Цифрові радіостанції високої ємності (HCDR)”. Вони сумісні з відеотерміналами, терміналами командування та управління, телефонами VOIP.
Радіостанції можуть самостійно створювати мережі та приєднуватись до існуючих;
- змінювати належність, якщо знайдуть мережу з більшою якістю зв’язку;
- автоматично відключатись від мережі у випадку втрати зв’язку.
Формування опорної мережі HCDR:радіостанції можуть автоматично пропонувати себе
на старшу станцію у кластері і приєднання до існуючої опорної мережі; радіостанції можуть
намагатись формувати опорну мережу якщо не знайдуть іншої; незалежно утворені опорні
мережі можуть зливатись.
Найбільш відомими та потужними виробниками такого обладнання є компанії HARRIS
та ITT. Зазначене обладнання активно впроваджують у власні збройні сили таки держави, як
США, Великобританія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Сінгапур, Хорватія, Італія,
Фінляндія, Бельгія, Польща та ін.
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МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ
Сучасна сенсорна система – це розподілена самоконфігуруюча інформаційна система,
яка складається з центру збору, обробки та зберігання даних. Вона будується на базі
малогабаритних інтелектуальних сенсорних пристроїв, які забезпечують знімання інформації
з контрольованих об’єктів. Отже, сенсорна мережа являє собою спеціалізовану інформаційну
систему, яка включає в себе: процедури нагляду, моніторингу, виявлення інформаційних
сигналів, передавання інформації в центр обробки, групову обробку інформації, прийняття
рішень і формулювання висновків, зберігання й архівацію даних [1].
Більшість сенсорів є мобільними пристроями з вбудованими джерелами енергії. Тому
одним з факторів тривалості функціонування вузла є енергоспоживання. Пасивне сканування
каналу призводить до великих втрат енергії. Рішенням поставленого завдання є періодична
активність вузлів. Тобто, вузол може працювати в трьох режимах: робочий – повне
функціонування вузла, пасивний – часове сканування каналу на наявність несучої і для
отримання інформації синхронізації усіх вузлів, і неробочий, при якому вузол не функціонує.
Було проведено оптимізацію за часом режимів роботи сенсора за допомогою методу
мережного планування та управління (МПУ). Основою методу МПУ є мережний графік
(мережна модель), який відображає логічний взаємозв’язок та взаємообумовленість
елементарних робіт (операцій), що входять до його складу.
Розглядалася задача оптимізації комплексу операцій за часом із залученням додаткових
ресурсів, а сама оптимізація проводилася за допомогою пакету програм Mathlab Simulink та
вбудованої до неї функції „linprog”.
Для визначення критерію оптимізації було задано час тривалості кожної операції,
перша цифра – мінімально необхідний час на виконання кожної операції, остання –
максимальний час, який може витрачатися на операцію ij, наприклад: tij є [3;10].
Наступним етапом було введення на кожній операції додаткових ресурсів, наприклад
таким чином: tij = 10 – 0,2 хij, де хij - вкладений зовнішній ресурс (наприклад, гроші).
Область допустимих розв’язків задавалася наступними обмеженнями:
- обмеження, пов’язані із тривалістю операцій, час тривалості кожної операції
неможливо зменшити нижче мінімального значення;
- обмеження, пов’язані із хронологічною послідовністю операцій, кожна наступна
операція не може початися раніше за попередню;
- залежність операцій від об’єму вкладених ресурсів.
Постановка задачі була задана у вигляді критерію мінімізації найбільшого критичного
часу проходження по мережному графіку (тобто найдовший час проходження сенсором усіх
подій від k до l має бути мінімальним): W = t klf ® min , де G – область допустимих значень, яка
X ÎG

задається раніше введеними обмеженнями.
У результаті виконання моделювання у пакеті програм Mathlab Simulink були отримані
чисельні значення періодів часу виконання кожної операції, а також за допомогою функції
linprog був визначений мінімально допустимий час виконання сенсором усіх операцій, що
дорівнює W = 10,02 c.
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АЛГОРИТМІВ СИНХРОНІЗАЦІЇ ДЛЯ
ДЕКАМЕТРОВИХ РАДІОЛІНІЙ З ПСЕВДОВИПАДКОВИМ
ПЕРЕЛАШТУВАННЯМ РОБОЧОЇ ЧАСТОТИ
В сучасних передавачах декаметрового (ДКМ) діапазону з метою підвищення
завадостійкості використовується псевдовипадкове перелаштування робочої частоти
(ППРЧ). Аналіз використання засобів зв’язку з режимом ППРЧ у збройних силах провідних
країн показує, що їх застосування суттєво підвищує такі показники, як скритність ведення
радіопередач, завадостійкість та завадозахищеність радіоліній (радіомереж).
Однак поряд з перевагами режиму ППРЧ виникає проблема забезпечення
високонадійної синхронізації передавача і приймача під час входження у зв’язок та її
підтримання в процесі радіообміну або односторонньої передачі. Як правило, розробники і
замовники радіозасобів з ППРЧ змісту алгоритмів синхронізації не розголошують,
обмежуючись у рекламних джерелах загальними положеннями. Виключення складає
невелика кількість публікацій, переважно у закритих виданнях, але й в них конкретні
пропозиції щодо реалізації ППРЧ у декаметровому діапазоні відсутні.
Очевидно, що при розробці національних засобів ДКМ зв’язку з ППРЧ, необхідна
розробка „власного”, невідомого третій стороні, алгоритму синхронізації.
Тому метою є розробка алгоритму і вибір структури й параметрів синхросигналу
шляхом розрахунків імовірності його успішної передачі залежно від кількості частот,
кратності передачі на кожній частоті, від довжини синхропослідовності і т.і.
В основу алгоритму слід покласти:
– принцип плинної зміни частот входження в синхронізм. Це означає, що пакети частот
входження на приймальній і передавальній стороні поступово змінюються через фіксовані
інтервали часу. Тобто залежно від стабільності годинників кореспондентів, кількості частот у
пакеті через деякий інтервал часу „найстаріша” частота періодично викреслюється, а замість
неї за допомогою датчика номіналів частот ППРЧ записується нова;
– принцип неповторності частот входження у синхронізм. Це означає, що у пакеті
частот входження не може бути однакових частот, що треба передбачити у алгоритмі
генерацію нових частот та їх поступову заміну;
– принцип некорельованості частот входження в синхронізм. Тобто за умов
розповсюдження та відносно повільних завмирань частоти повинні бути якомога більш
некорельованими;
– принцип гарантованого збігу деякої частини частот входження на приймальній і на
передавальній сторонах. Така гарантія досягається відповідним вибором співвідношень між
значеннями нестабільності годинників на приймальній і на передавальній сторонах та
швидкістю оновлення пакета частот входження у синхронізм;
– принцип завадостійкості службової інформації, що міститься у синхропреамбулі. Це
досягається вибором однорідного (однакового за надлишковістю та видом) кодування
вихідних біт службової інформації.
Таким чином, під час розробки алгоритму синхронізації та вибору його параметрів слід
урахувати, що у ДКМ діапазоні: швидкість переключення частот у режимі ППРЧ може
сягати декількох десятків на секунду; швидкість передачі на великих трасах – 1200 біт/с; час
переключення робочих частот у сучасних передавачах середньої потужності дорівнює
10 мс і більше.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКИХ WEB -СЕРВІСІВ
Системи сервіс-орієнтованої архітектури (SOA) нині широко застосовуються при
розробці бізнес-критичних додатків, систем електронного бізнесу і науки; у перспективі саме
такі системи пропонується використати в автоматизованих системах обліку і управління
військами. Відомі декілька підходів до моделювання Web-сервісів, які базуються на
експериментуванні з реальними сервісами [3], методі Монте-Карло [4], аналітичних методах
дослідження Баєсовських моделей [5] і марківських системах. Використання апарату
марківських або напівмарківських процесів є більш доцільним, оскільки дозволяє
систематизувати сам процес моделювання (визначення множини станів, переходів між ними,
інтенсивностей переходів).
Основою моделі функціонування Web-сервісів є розмічений марківський граф. Він
будується на основі аналізу логіки функціонування Web-сервісу і декомпозиції станів системи
до необхідного рівня. За розміченим графом складається система диференціальних рівнянь
Колмогорова, рзов’язок якої дозволяє отримати залежність коефіцієнта готовності системи
від часу функціонування.
Аналіз результатів моделювання показав, що збільшення інтенсивності проведення
профілактики λр дозволяє ефективно боротися з прихованими відмовами до певного
моменту, після якого основним фактором неготовності стає знаходження системи в стані
профілактики. Відповідно, існує оптимальне значення λр, при якому система має
максимальну надійність.
Визначення цього оптимального значення - складне завдання, одним із способів
рішення якого можна вважати апроксимацію функції А(λр) з подальшим визначенням
аргументу її максимального значення. У роботі використана апроксимуюча функція –
поліномом четвертого порядку. При цьому максимальне значення функції готовності
відповідає значенню λр, близькому до 0,05, що відповідає періоду виконання профілактики
Тр=20 годин.
Результати моделювання показали, що найбільш ефективними методами підвищення
надійності сервіс-орієнтованої системи є поліпшення якості роботи контролюючого модуля,
що виявляє приховані відмови, а також оптимальний вибір інтенсивності профілактики
прихованих відмов системи.
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ПЕРЕХІД АБОНЕНТСЬКОЇ БАЗИ НА КОНЦЕПЦІЮ NGN
Сучасному
розвитку телекомунікацій
відповідає
збільшення
попиту на
інфокомунікаційні
послуги.
Телекомунікаційні
мережі
повинні
передавати
багатокомпонентну інформацію (мова, відео, аудіо), з синхронізацією цих компонент в
реальному часі і гарантованими параметрами якості обслуговування. Одночасна експлуатація
декількох мереж для передачі голосу, відео та мови не вигідна, тому була розроблена
концепція гетерогенної мультисервісної мережі (NGN), що забезпечує передачу всіх видів
медіатрафіку, а також великого спектра телекомунікаційних послуг, яка призначена для
розвитку і модернізації вже існуючих мереж загального користування [1] . Проте при
переході на концепцію NGN виникають деякі проблеми, однією з яких є модернізація
абонентської бази існуючої мережі.
Рішення на базі NGN, якщо порівнювати їх з розгортанням мережі на основі
традиційних абонентських комутаторів, мають ряд незаперечних переваг:
− відпадає необхідність в дорогих проміжних медіашлюзах (це можливо, якщо у
магістрального оператора мережа NGN). В даному випадку доцільно підключатися до
магістрального оператору по IP-протоколу, що покращує якість зв’язку та здешевлює
підключення;
− максимально ефективно використовуються інфраструктура і канальні ємності;
− знижуються експлуатаційні витрати за рахунок локалізації високотехнологічного
обладнання (програмних комутаторів) в одному або кількох центральних вузлах;
− спрощується розгортання додаткових сервісів;
− поліпшується якість передачі голосу за рахунок роботи кодеків шлюзу безпосередньо
з вихідним аудіосигналом від абонента.
Ціль роботи полягає у визначенні шляхів удосконалення і можливостей переходу
абонентської бази існуючих мереж на концепцію NGN.
Багато традиційних операторів міських телефонних мереж в даний час зайняті
модернізацією своєї зношеної інфраструктури, побудованої зокрема і на базі старих
аналогових телефонних комутаторів. При цьому поки що в більшості випадків
застосовуються цифрові телефонні комутатори. Тому побудова магістральних мереж вимагає
використання медіашлюзів для підключення абонентських комутаторів.
Одним з шляхів, який забезпечить перехід абонентської бази на NGN-концепцію є
підключення до магістрального оператора по IP-протоколу. Це істотно спрощує і здешевлює
підключення, а також покращує його якість.
Для рішення питання щодо модернізації телефонних станцій пропонується
використання абонентського програмного комутатора Class V, який здійснює комутацію
викликів, управління абонентськими шлюзами з великою кількістю закінчень, зберігання і
попередню обробку тарифікаційної інформації, а також реалізує набір сучасних телефонних
сервісів і забезпечує інтерфейс з системами голосових програм та інтелектуальної
маршрутизації дзвінків.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ WDM ПРИ ПОБУДОВІ ВІДОМЧИХ МЕРЕЖ
У боротьбі за домінуюче положення на ринку телекомунікаційних послуг мережеві
оператори, що використовують сучасні широкосмугові транспортні технології цифрової
передачі даних, намагаються запропонувати кінцевим користувачам (клієнтам), все більш
широку смугу передачі з тією ж або навіть меншою ціною. У цій боротьбі виробники
обладнання такої сучасної технології, як технологія синхронної цифрової ієрархії (SDH),
йдуть по шляху збільшення лінійної швидкості передачі в одному каналі (або на одній
несучій), пропагуючи традиційний інтенсивний шлях розвитку систем зв’язку. Ті ж
виробники, але які зробили ставку на технологію оптичного мультиплексування з поділом за
довжиною хвилі (WDM), передбачають збільшення загальної ширини смуги передачі
шляхом збільшення числа каналів (або несучих), пропагуючи тим самим екстенсивний
шлях розвитку.
З кожним днем існуючим телекомунікаційним мережам стає все важче справлятись зі
збільшенням трафіку, який є наслідком розширення спектру послуг, що надаються кінцевим
користувачам. Виникає необхідність підвищення швидкості передачі як на магістральному
рівні, так і на рівні міських (відомчих) мереж. Спочатку несучі WDM використовувалися
тільки для передачі трафіку систем SDH [1]. Системам WDM була уготована роль
магістральних транспортних систем, працюючих за схемою точка-точка. Однак кожна
несуча в системах WDM принципово могла передавати потік цифрових сигналів,
сформований за законами будь-якої синхронної (для глобальних мереж) або асинхронної
(для локальних мереж) технології. Тобто, на одній з несучих можна передавати АТМ, ІР чи
Ethernet трафік, на іншій – SDH або PDH.
Використання технологій WDM при побудові відомчих мереж дає змогу збільшити їх
пропускну здатність. Якщо ж до всього ще й потрібно, щоб мережа була недорогою, то
особливе місце тут належить технології CWDM, яка є значно дешевшою, ніж DWDM, за
рахунок використання недорогих засобів виділення несучих – багатошарових
тонкоплівочних оптичних фільтрів. Також до переваг CWDM можна віднести дуже великий
стандартний крок між несучими (20 нм) [2].
Але використання цієї технології дозволяє ефективно використовувати тільки 16
каналів, що може бути недостатнім при передачі великої кількості інформації по одному
оптоволокну. З метою вирішення даної проблеми, пропонується в одному з каналів CWDM
розмістити декілька каналів DWDM з кроком 0,8 нм. Збільшення кількості каналів таким
способом хоч і призведе до здороження мережі, але дасть змогу досягти необхідного
результату з меншими затратами.
Таким чином, використання технологій WDM доцільне не тільки при побудові
магістральних, а й при побудові мультисервісних відомчих мереж. Використання не однієї, а
одразу декількох технологій WDM дасть змогу збільшити загальну кількість каналів, а тим
самим і загальну пропускну спроможність, при менших затратах.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ
РАДІОМОНІТОРИНГУ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ
Радіомоніторинг − це універсальна система для спостереження за радіоефіром, яка
застосовується у різноманітних сферах і його основними функціями є постійне або
періодичне спостереження за ефіром у широкому діапазоні частот, оперативне виявлення,
аналіз та локалізація потенційних або спеціально організованих радіоканалів витоку
інформації в контрольованих зонах (приміщеннях) різних відомств і установ [1]. Сьогодні
засоби радіомоніторингу мереж зв’язку широко використовуються і дозволяють перевірити
радіотехнічні пристрої та обчислювальну техніку на наявність та рівень побічних
електромагнітних випромінювань та наведень, що представляють інтерес для перехоплення
радіо засобами, а потім оцінюванні ефективності заходів запобігання електромагнітного
доступу до конфіденційних даних [2]. Засоби радіомоніторингу використовують як силові
структури, так і звичайні підприємці, які звертаються до систем радіомоніторингу, щоб
полегшити збереження важливої інформації в межах об’єкту, а також гарантований захист
конфіденційних даних. Проблематика застосування радіомоніторингу мереж зв’язку
складаються в основному з того що в даний період почалося різке збільшення обсягу
використання оргтехніки та електронної техніки побутового та промислового призначення
[3]. Дані пристрої мають побічні електромагнітні випромінювання, які в ряді випадків є
каналами витоку інформації, наприклад, за рахунок мікрофонного ефекту що містяться в
них, генераторів ВЧ та ДВЧ, кореляції параметрів випромінювань моніторів і комп'ютерів з
робочими даними який створює дуже багато проблем. Вирішення проблеми з побічними
електромагнітними випромінюваннями, які можуть призвести до витоку інформації, це
екранування приміщення в яких проводиться постійний радіомоніторинг.
Існує ще ряд таких проблем як: проведення удосконалення великогабаритних
характеристик окремих пристроїв, а також питань щодо електромагнітної сумісності і
розв’язки по електроживленню, вивчення і удосконалення конструктивних рішень, сумісних
з параметрами носіїв, на яких вони використовуються. Рішення даних проблем полягає в
розподіленні засобів радіомоніторингу на групи, які будуть характеризуватися виконанням
кожної або декількох з поставлених вимог а також в зменшені розмірів окремих пристроїв,
модернізації конструкції, для створення більш компактної і зручної комплекції, проведення
розв’язки по електроживленню, для покращення роботи пристроїв і запобігання збоїв, які
можуть призвести до погіршення роботи систем.
Знайшовши рішення на ці питання, стає зрозумілим що для покращення
радіомоніторингу приміщень і запобіганню витоку інформації, потрібно зробити екранування
приміщень в яких проводиться радіомоніторинг, це дасть змогу всі побічні електромагнітні
випромінювання тримати під контролем. А також зменшивши розміри пристроїв,
покращивши конструкцію і провівши повну модернізацію електроживлення, це дасть змогу
зробити пристрої радіомоніторингу більш зручними та меншими в розмірах. Що покращить
надійність радіомоніторингу мереж зв’язку.
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ОЦІНКА ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З ППРЧ ПРИ ВПЛИВІ
НАВМИСНИХ ШУМОВИХ ЗАВАД
Одним з ефективних методів підвищення завадозахищеності засобів радіозв’язку при
впливі навмисних завад є застосування псевдовипадкового перестроювання робочої частоти
(ППРЧ). У системах з ППРЧ розширення спектра в межах заданої смуги частот здійснюється
за допомогою стрибкоподібної зміни частоти сигналу за псевдовипадковим законом, який
невідомий постановнику завад. При цьому сигнал займає смугу частот значно ширшу в
порівнянні зі смугою, яка мінімально необхідна для передачі інформації.
До засобів радіозв’язку, які функціонують в умовах апріорної невизначеності щодо
умов ведення зв’язку, сигнальної і завадової обстановки, пред’являються високі вимоги по
завадозахищеності та пропускної здатності. В даний час створено значну кількість засобів
РЕП, що дозволяють порушувати управління військами шляхом подавлення засобів зв’язку в
різних діапазонах робочих частот. Постійне вдосконалення засобів радіорозвідки та
радіозавад, впровадження автоматизованих комплексів радіоелектронного подавлення
призвело за останні роки до істотного підвищення можливостей по радіоподавленню засобів
радіозв’язку. В умовах радіоелектронного подавлення найбільш універсальною і стійкою до
різних способів обробки сигналів є шумова загороджувальна завада. Потужність шумової
завади може бути використана більш ефективно за рахунок зосередження її в обмеженій
смузі частот, значно меншій, ніж діапазон частот системи передачі з ППРЧ. Таку заваду
називають шумовою завадою в частині смуги. З метою підвищення ефективності системи
радіоелектронного подавлення спектр шумової завади в частині смуги стрибкоподібно за
випадковим законом переміщають по всьому діапазону частот, в якому функціонує система
передачі з ППРЧ.
В роботі проведена оцінка завадостійкості засобу радіозв’язку з ППРЧ в умовах
впливу шумової завади в частині смуги. Для оцінки завадостійкості системи передачі
дискретних повідомлень в умовах впливу навмисних завад кращим показником кількісної
міри оцінки завадостійкості є середня імовірність помилки на біт інформації.
Проаналізовано завадостійкість засобів радіозв’язку з ППРЧ в залежності від
відношення сигнал/завада, коефіцієнта розширення спектра сигналу та частину смуги
пропускання засобу радіозв’язку, яка займається завадою.
Проведений аналіз показує, що при впливі шумової завади в частині смуги для будьякого відношення сигнал/завада існує оптимальне значення частини смуги пропускання, при
якій завадостійкість системи передачі з ППРЧ буде мінімальною. В цьому випадку
експоненціальний характер залежності середньої імовірності помилки на біт змінюється на
лінійний, що призводить до значного погіршення завадостійкості засобу радіозв’язку з
ППРЧ у порівнянні з подавленням такого ж засобу радіозв’язку у всьому діапазоні частот
(при дії в каналі загороджувальної шумової завади). Завада з такими параметрами є
найгіршою для системи передачі. Однак з метою оптимізації поточної ширини спектра
завади в частині смуги і потужності завади в складі системи радіоелектронного подавлення
необхідно мати станцію радіотехнічної розвідки для вимірювання параметрів сигналів засобу
радіозв’язку, який подавлюється.
Завадостійкість засобів радіозв’язку з ППРЧ може бути підвищена за рахунок
збільшення відношення сигнал/завада і збільшення величини коефіцієнта розширення
спектра сигналу. Перспективним напрямком вирішення задачі підвищення завадостійкості
приймання сигналів в каналах зв’язку з навмисними завадами є розробка адаптивних
алгоритмів формування та обробки сигналів.
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ДЕКОМПОЗИЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО СИНТЕЗУ СТРУКТУРИ
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Автоматизовані системи управління (АСУ) характеризуються винятковою складністю
їх структури, яка визначається великою кількістю елементів і функцій, які ними виконуються,
високим ступенем зв’язності елементів, складністю алгоритмів вибору тих або інших
управляючих дій і великими об’ємами інформації, що обробляється при цьому.
Задачі синтезу структури АСУ тісно пов’язані із задачами оптимізації функціонування
систем управління. Характер взаємодії між підсистемами і розподіл функцій між ними багато
в чому визначаються прийнятими принципами та алгоритмами управління, ступенем
централізації при вироблені дій управління і при їх здійснені, узгодженістю цілей підсистем
різного рівня.
Існують різні підходи до синтезу структури систем управління. При одному із них
ієрархічна система управління вважається заданою й проводиться оптимізація розподілу
функцій, які виконуються системою, по вузлах системи, а також узгодження цілей і
оптимізація взаємодії вузлів різних рівнів [1]. При іншому структура системи визначається в
результаті синтезу основних або однієї провідної функції з використанням методів координації
та агрегації [2 – 5].
Задачі синтезу структури складних систем тісно взаємозв’язані і утворюють в
сукупності складну проблему, яка в повному об’ємі не вирішена і в даний час інтенсивно
розробляється багатьма дослідниками.
В доповіді розглядається декомпозиційний підхід до структурного синтезу, при якому
використовується додаткова інформація про об’єкт як про систему взаємодіючих елементів.
Інформація про подібні структурні особливості об’єкта і є початковою для декомпозиції
об’єкта, тобто для „розщеплення” моделі на взаємодіючі елементи, що відображають
складну багатоелементну структуру об’єкта.
На етапі синтезу структури АСУ в якості вихідних даних виступають концепція
системи і характеристики функціонування об’єкту автоматизації, які відображають тільки
принципи побудови системи і функції (задачі), що підлягають автоматизації. Тому в даному
випадку задача синтезу структури системи полягає у формуванні множини елементів
системи і оптимальному відображенні її функцій (задач) на ці елементи з урахуванням
декомпозиційного підходу.
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ЛІГВІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Лінгвістичне забезпечення АСУ, що може бути її окремим функціональним елементом
або у вигляді рішень з інформаційного забезпечення АСУ та в документах організаційного
забезпечення АСУ, означає використання в АСУ сукупності оперативно-тактичних, воєннотехнічних та інших термінів, а також правил формалізації мови, включаючи методи
стискання та розгортання текстів в цілях підвищення ефективності обробки інформації та
полегшення роботи людини з машиною. Оскільки при вирішенні завдань управління немає
можливості та необхідності зберігати в пам’яті ЕОМ увесь словник української мови, однією
з задач лінгвістичного забезпечення є відбір мінімально необхідної кількості слів, термінів та
абревіатур. Ця робота завершується складанням словників, (переліків), які для оперативних
розрахунків можуть включати сотні, а для вирішення інформаційних задач – декілька
тисяч слів.
Так, вся різноманітність подій, які відбуваються при веденні бойових дій в масштабах
від батальйону до фронту (групи армій) в бойових документах загальновійськового профілю
може бути виражена в межах 3000-х слів. При цьому частота використання слів складає: для
50 слів – 50,9 %, для 100 слів – 67 %, 500 слів – 90 %, а 1000 слів – 9,4 %.
Для забезпечення розміщення інформації в ЕОМ, її пошуку та видачі споживачам крім
словників понять розробляються можливі і типові зв’язки між поняттями. Вказівники таких
зв’язків називаються тезаурусами. Використання тезаурусів має на меті підвищити повноту
пошуку інформації, дозволяючи розширити запит синонімічними, більш загальними та більш
конкретними поняттями. Це словники дескрипторної мови з зафіксованими в них
парадигматичними зв’язками лексичних одиниць, які визначають семантику формалізованої
мови для автоматизованої системи управління.
З метою прискорення і полегшення введення і виведення текстової інформації при
використанні ЕОМ здійснюється формалізація мови. Формалізована мова по об’єму слів
менше звичайної. З її складу вилучаються слова, що мають декілька значень в тексті
повідомлень, що вводиться. Задається визначений порядок слів.
Одним з практичних результатів лінгвістичного забезпечення є розробка
формалізованих документів. Для запису алгоритмів вирішення задач на ЕОМ
використовують спеціальні мови програмування, котрі є також формалізованими.
Нерідко в поняття „лінгвістичне забезпечення (мовні засоби)” включають всю
сукупність мов, які застосовуються як для складання програм, так і в процесі функціонування
АСУ. У цьому випадку даний термін стає синонімом для терміну „засоби спілкування людини
з машиною”.
Лінгвістичне забезпечення є особливо гострою та складною проблемою при
використанні великих автоматизованих систем управління військами. Слід пам’ятати, що
інформаційне та лінгвістичне забезпечення вирішують багато в чому спільні завдання і межі
між ними є часто умовними.
Лінгвістичне забезпечення (ЛЗ) об'єднує сукупність мовних засобів для формалізації
природної мови, побудови і поєднання інформаційних одиниць у процесі спілкування
персоналу АСУ із засобами обчислювальної техніки. За допомогою лінгвістичного
забезпечення здійснюється спілкування людини з машиною. ЛЗ включає інформаційні мови
для опису структури одиниць інформаційної бази АСУ; мови управління та маніпулювання
даними інформаційної бази АСУ; мовні засоби інформаційно-пошукових систем; мовні
засоби автоматизації проектування АСУ; діалогові мови спеціального призначення та інші
мови; систему термінів і визначень, які використовуються в процесі розробки й
функціонування АСУ.
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Лінгвістичне забезпечення має дві основні складові – мови реалізації та мови взаємодії.
Мови реалізації – це мови, на яких програмуються графічні системи.
Мови взаємодії – це мови, за допомогою яких користувач вирішує графічні задачі і
прикладні задачі. Це вступ в мову графічних підпрограм, звертання до яких приводить до
виконання певних графічних функцій.
Лінгвістичне забезпечення АСУ є сукупністю науково-технічних систем управління, а
також правил формалізації природньої мови, включаючи метод стиску і розгортання текстів,
з метою підвищення ефективності машинної обробки інформації.
Створюється особлива командна мова, яка за широкого використання технічних
засобів дає можливість у складних умовах ведення бойових дій ефективно здійснювати
зв'язок з підрозділами. Лінгвістичні знання стають у пригоді й фахівцям, які займаються
кодуванням і дешифруванням. Лінгвістичне забезпечення АСУ [linguistic maintenance] є
сукупністю спеціальних мовних засобів АСУ (наприклад, інформаційних мов для опису
документів, показників і т. п., кодів і класифікаторів для інформаційно-пошукових систем,
які застосовуються в АСУ, термінів та їх визначень), а також правил формалізації природної
мови, необхідної для спілкування людини з машиною.
Лінгвістичне забезпечення АСУ повинно бути достатнім для спілкування різних
категорій користувачів в зручній для них формі із засобами автоматизації АСУ і для
здійснення процедур перетворення і машинного представлення оброблюваної в
АСУ інформації.
Лінгвістичне забезпечення – це комплекс засобів представлення інформації у вигляді
даних та інтерпретації даних у процесі функціонування інформаційних систем. Воно включає
заходи, спрямовані на розробку мовних засобів автоматизованої системи, а також самі
засоби. Цей термін став застосовуватися для позначення всього комплексу мовних засобів,
що використовуються в АСУ, методики індексування, методики складання тезаурусів, різних
правил, допоміжних засобів створення та ведення АСУ і т.п.
До лінгвістичного забезпечення стали відносити і спеціальні мовні засоби пошуку в
режимі діалогу, і мовні засоби мультибазового пошуку, і засоби автоматизації допоміжних
процесів, призначені для ведення машинних словників .
Розвиток мовних засобів систем управління базами даних мов опису даних, мов
маніпулювання даними, а також різних мов програмування ще більше розширили сферу
застосування поняття лінгвістичного забезпечення.
Основним недоліком лінгвістичного забезпечення АСУ є необхідне знання
алгоритмічної мови та ще й всі функції підпрограм пишуть англійською мовою, що вимагає
знання мови.
Превагою лінгвістичного забезпечення АСУ є те, що:
- передбачені мовні засоби для опису будь-якої нформації, що використовується в АСУ;
- стандартизовані описи однотипних елементів інформації;
- передбачені засоби виправлення помилок, що виникають при спілкуванні
користувачів з технічними засобами АСУ.
Все це забезпечує нам зручність, однозначність і стійкість спілкування користувачів з
засобами автоматизації АСУ.
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АЛГОРИТМ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ
Розглядаються бездротові сенсорні мережі великої розмірності. Сенсорні мережі
складаються з маленьких сенсорних вузлів з інтегрованими функціями моніторингу
навколишнього середовища, обробки і передачі даних [1]. Основними елементами
сенсорних вузлів є (рис. 1): датчики контролю зовнішнього середовища, мікрокомп’ютер,
батареї, прийомопередавач з функціями маршрутизатора.
Сенсорні вузли бездротових мереж повинні швидко адаптуватися до частих змін
топології мережі, трафіка та ефективно використовувати обмежені мережеві ресурси. В таких
умовах забезпечити інформаційний обмін із заданою якістю неможливо без ефективної
системи управління. Для зменшення об’єму службового трафікув сенсорних мережах великої
розмірності необхідно провести розбиття мережі на зони (кластери) з виділенням головних
вузлів зони (ГВЗ), вузлів-шлюзів та внутрішніх вузлів. Зазвичай розглядається дворівнева
ієрархія мережі. Множина ГВЗ та виділених вузлів-шлюзів створює в мережі віртуальну
магістраль, яку можна використовувати в якості розповсюдження маршрутної інформації та
для передачі корисної інформації.
На сьогоднішній час відомо багато алгоритмів кластеризації мережі [2, 3]. Сутність цих
алгоритмів є обмін службовою інформацією між сусіднімивузламита встановлення ієрархії
між ними. В якості критерію вибору головного вузла зони можуть виступати наступні
критерії: мінімальний ідентифікаційний номер, максимальна ступінь зв’язності,
максимальний рівень енергоресурсу вузла, мінімальна мобільність тощо, або їх згортка.
Але в реальних умовах експлуатації різні частини мережі можуть відрізнятися один від
одного за деякими параметрами. Для врахування особливості функціонування різних
областей мережі пропонується ввести додатковий параметр згортки, який буде враховувати
мету керуваня мережею (областю мережі).Тому пропонується в якості вибору ГВЗ (ваги wx
вузла х) використовувати наступну згортку:
wx = k1(Zi)Cx+k2(Zi)Mx+k3(Zi)Px+k4(Zi)Ex+k5(Zi)ІНх,
де Cx,Mx, Px, Ex,ІНx= 0…1 – нормалізовані значення енергоресурсу батарей, мобільності,
потужності передачі, ступеня зв’язності, ідентифікаційного номера вузла; k1,k2,k3,k4,k5 –
коефіцієнти, які враховують значення цих параметрів (k1+k2+k3+k4+k5=1); Zi , 1=1…I – ціль
управління областю мережею, наприклад: максимум пропускної здатності зони мережі,
максимум часу її функціонування, мінімум часу доставки повідомлень тощо.
Значення функції kj(Zi) можуть бути визначені на етапі проектування мережі на основі
модулювання мереж або навчанням вузлів при ії функціонуванні (використовуючи теорію
нейронних мереж в припущенні, що в сенсорний вузол включються елементи
інтелектуалізації).
В подальшому часі буде побудована імітаційна модель процесу самоорганізації
сенсорної мережі та проведено оцінку ефективності функціонування запропонованого
алгоритму кластеризації сенсорної мережі.
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АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В МЕРЕЖАХ 3G
Під загрозою інформаційної безпеки мереж зв’язку 3G розуміють можливий вплив
порушника інформаційної безпеки на інформаційну сферу мережі зв’язку 3G у випадку не
запобігання, не виявлення й не ліквідація наслідків якого можливе погіршення заданого
рівня обслуговування або погіршення заданих якісних характеристик функціонування мережі
зв’язку 3G і, як наслідок, завдання збитків користувачам або оператору зв’язку мережі 3G [1].
Серед основних особливостей мережі зв’язку 3G, що обумовлюють наявність загроз
інформаційної безпеки, слід зазначити наступні:
– мережа зв’язку 3G є складною інформаційною системою і, як будь-яка інформаційна
система, піддана атакам зловмисників на інформаційну сферу;
– мережа мобільного зв’язку є публічною та обслуговує сотні тисяч, а найбільш великі
й мільйони користувачів;
– мережа мобільного зв’язку для надання широкого спектра послуг користувачам
підключається до мереж зв’язку загального користування, включаючи міжміський і
міжнародний зв’язок, до мереж постачальників послуг і контенту;
– керування мережами зв’язку третього покоління здійснюється за допомогою
програмно-технічних засобів, які найбільш піддаються впливу шкідливих програм;
– мережі зв’язку 3G надають користувачам широкий спектр послуг;
– мобільні термінали в мережах 3G являють собою мобільні комп’ютери із загальним і
спеціальним ПО. З одного боку, вони є об’єктом атак зловмисників, а з іншого боку – самі
стають джерелом загроз ІБ;
– мобільні термінали в мережах 3G часто використовуються поза контрольованими
територіями, що пов’язане з підвищеним ризиком як явної (крадіжка, втрата), так і неявної
(тимчасовий доступ) їхньої компрометації, а також ризиком безпосереднього
прослуховування переданої інформації (витоку по акустичному й візуальному каналах).
Проведена класифікація [2, 3, 4] загроз для об’єктів мереж мобільного зв’язку третього
покоління за видом заподіюваного збитку. Слід зазначити, що класифікація є умовною, тому
що деякі загрози здійснюють порушення ІБ з декількох напрямків одночасно.
Всі погрози можуть бути розбиті на наступні групи:
– погрози порушення конфіденційності інформації;
– погрози порушення цілісності й вірогідності інформаційних ресурсів;
– погрози порушення доступності інформаційної сфери;
– погрози, пов’язані із шахрайством.
Кожна група погроз у доповіді розглянута більш докладно. Відзначено, що значне
розширення переліку послуг, що надаються мережами зв’язку 3G, обов’язково приведе до
спроб реалізації нових незаконних способів їхнього одержання. При цьому найбільш
значимими погрозами будуть як широко відомі погрози для будь-яких інформаційних
систем, так і специфічні погрози, характерні для мереж мобільного зв’язку.
ЛІТЕРАТУРА
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ВИКОРИСТАННЯ ПРАВИЛ ЯКЩО-ТО ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ НЕЧІТКИХ
ВІДНОШЕНЬ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТИКИ
Діагностика, тобто встановлення причин явищ, що спостерігаються, є важливим
етапом прийняття рішень в різних областях: військовій справі, техніці, економіці та ін.
Необхідною умовою розв’язання задач діагностики є встановлення залежності „причининаслідки” [1]. Для побудови такої залежності може бути залучений досвід експертів, тому
моделювання причинно-наслідкових зв’язків здійснюється із застосуванням апарата нечіткої
математики. Модель діагностики будується на основі композиційного правила
виведення Заде [2] – B = A ◦ R, в якому носієм діагностичної інформації є матриця R
нечітких відношень (НВ) „причини-наслідки”, що зв’язує вектор мір значимості причин A і
вектор мір значимості наслідків B. Будемо вважати відомими: D = {d1, d2, …, dn} – множина
причин, які підлягають порівнянню з точки зору впливу на виникнення наслідків; S = {s1, s2,
…, sm} – множина наслідків, які означають зміни кількісних або якісних параметрів стану
об’єкта. Необхідно побудувати матрицю НВ R Ì D ´ S, тобто необхідно оцінити міру впливу
кожної з причин di, i = 1, n , на виникнення кожного з наслідків sj, j = 1, m .
Для вирішення цієї задачі пропонується процедура видобування НВ із правил ЯКЩОТО, яка дозволяє врахувати невизначеність в розумінні слів, що використовуються при
побудові нечіткої бази знань (БЗ) і невизначеність через розбіжність в наслідкових частинах
ТО експертних правил.
m
–
множина
Дано:
V1 = v11 , v12 , L, v1q , V 2 = v12 , v22 , L, vq2 , L, V m = v1m , vm
2 , L, vq

{

}

1

{

}

2

{

}

m

лінгвістичних оцінок вихідної змінної y j , j = 1, m , де qj – кількість елементів множини Vj.
Необхідно: отримати НВ r ij Ì d i ´ s j із нечітких правил ЯКЩО-ТО, які формалізують
причинно-наслідкові зв’язки, наступного вигляду:
ЯКЩО міра значимості причини di дорівнює одиниці
І
міри значимості усіх інших причин дорівнюють нулю
ТО
yj = Tij,
де T ij =V j , i = 1, n , j = 1, m.
Побудови НВ у випадку, коли виникає невизначеність через розуміння слів, що
використовуються при побудові нечіткої БЗ. В цьому випадку залежність „причина-наслідки”
описується за допомогою експертної матриці знань (таблиця 1), якій відповідає наступна
нечітка БЗ:
ЯКЩО x i = d~ i , ТО y j = T~ ij , i = 1, n , j = 1, m ,
де T~ ij – лінгвістичний терм, що описує змінну yj.
Таблиця 1
Експертна матриця знань „причини - наслідки”
ЯКЩО
ТО наслідки
причини
y1
y2
…
ym
~
~
~
~
=
x1 d 1
…
T 12
T 11
T 1m
~
~
~
~
x2 = d 2
…
T 22
T 21
T 2m
…
…
…
…
…
~
~
~
~
xn = d n
…
T nm
T n1
T n2
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Лінгвістичні оцінки в цій БЗ формалізуються функціями належності (ФН)
інтервального типу [3]. Для побудови таких ФН використовуються експериментальні дані
„причина – допустимі діапазони зміни параметрів стану”, які представлені в таблиці 2. В
таблиці значення σ ij , σ ij – відхилення від середніх значень границь діапазонів [ y i , y i ] .
j

j

Таблиця 2
Співвідношення „причина - діапазони зміни параметрів стану”
П
Виходи
y1

y2

1

1

d1

[ y , y1] ,
1

σ 1 , σ11

[ y , y 2] , σ 12 , σ 12
2

d2

2
[ y , y1 ] ,
1

σ 12 , σ 12

2
2
[ y , y 2] , σ 2 , σ 22
2

n ,
y1 ]

σ 1n , σ 1n

1

1

2

…

1

2

…

dn

[

n
y ,
1

…

[

n
y ,
2

n
σ2 ,

n
y 2] ,

…

ym

…

1
[ y , y m ] , σ 1m , σ 1m
m

…

1

2

2

[ y , y m]
m

,

…
n
σ2

…

i

σ j , σ ij
…

n
n
[ y , y m] ,
m

n

σ m , σ nm

Побудови НВ у випадку, коли до невизначеності через розумінням слів додаються
розбіжності в наслідкових частинах ТО експертних правил.
Якщо для побудови нечіткої БЗ залучена група експертів, то буде отримана гістограма
частин ТО в кожному експертному правилі. Вага правил інтерпретується як частота вибору
даної лінгвістичної оцінки в якості частини ТО. В цьому випадку залежність „причининаслідки” може бути описана за допомогою m експертних матриць знань (таблиця 3), якій
відповідає наступна нечітка БЗ:
j …
ЯКЩО x i = d~ i , ТО y j = v~1j з вагою wi1j АБО y j = v~ 2j з вагою wi2
АБО y j = v~ qj з вагою wiqj ,
j
j
де wikj – вага правила з номером i,k, i = 1, n , k = 1, q j .
Таблиця 3
Експертна матриця знань з гістограмою частин ТО
ЯКЩО
причини

~
x1 = d 1
~
x2 = d 2
…

~
xn = d n

ТО наслідки yj

j
v~q j

j
v~1

j
v~ 2

j

w12

j

…

j

w22

j

…

w2 q j

…

…

…

…

j

…

wnq j

w11
w21
j

wn1

wn 2

…

j

w1q j
j

j

Таким чином, запропонований метод видобування нечітких відношень із нечітких баз
знань, який поєднує експертну інформацію і експериментальні дані про співвідношення
„параметри стану – наслідки – причина”, дозволяє оперувати з невизначеністю функцій
належності нечітких термів, а також з розбіжністю в частинах ТО експертних тверджень.
ЛІТЕРАТУРА
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СПОСОБИ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ОБ’ЄКТІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ АТАКИ
Підготовка до виконання нав’язування руйнівного інформаційного впливу на
інформаційно-телекомунікаційну мережу потребує визначення значної кількості показників,
за якими необхідно досліджувати об’єкт атаки (ОА). В залежності від типу запланованої
атаки дослідження ОА має за мету визначити: працездатність вузла; тип та версію
операційної системи; тип та версію програмного забезпечення інформаційних служб; шляхи
доступу до ресурсів та інше.

Рис. 1. Організація інформаційної підготовки комп’ютерних атак

У зв’язку з попереднім дослідженням та збором інформації про ОА у багатьох
випадках, безпосередньо перед початком атаки, необхідно зробити висновок лише про
працездатність ОА, що обумовлює відносно просту процедуру (рис.1):
1. За протоколом ICMP: передбачає відправлення ICMP-повідомлення клієнту.
Повернення ICMP-відповіді – вузол вважається працездатним; відсутність відповіді – вузол
непрацездатний. Якщо відповідь відсутня – перейти до пункту 2, в іншому випадку –
завершити послідовність.
2. За протоколом TCP: клієнт генерує пакет SYN та надсилає його до сервера.
Повернення пакету SYN/ACK або RST/ACK – вузол працездатний; відповідь відсутня – вузол
непрацездатний. Якщо відповідь відсутня – перейти до пункту 3, в іншому випадку –
завершити послідовність.
3. За протоколом UDP: надсилання UDP-пакету до порту вузла. Повернення ICMPповідомлення Port Unreachable або його відсутність – вузол працездатний; повернення
ICMP-повідомлення Destination Unreachable – вузол непрацездатний.
Використання протоколів управління мережею, таких як сімейство протоколів SNMP та
ін., часто не є можливим, так як у переважній більшості випадків доступ до них заборонено
політикою безпеки мережі.
У різних варіантах налаштування системної політики безпеки ОА, відповіді на деякі
протоколи перевірки можуть бути заборонені.
Таким чином, для визначення працездатності ОА в програмно-технічному комплексі
інформаційної підготовки комп’ютерних атак, який розробляється, необхідно реалізувати
визначену процедуру.
В подальшому планується провести оцінку ефективності визначеної процедури.
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к.т.н. Слободяник В.А. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
Коробка В.П. (ЦУ РХБз ГУОЗ ЗСУ)
Бичков А.М. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ РХБ ЗАХИСТУ ВІЙСЬК
Автоматизація процесів управління військами та зброєю потребує сучасних технічних
рішень в процесах збору, передачі та збереження інформації, впровадження на всіх рівнях
управління комплексів та систем математичних моделей, розрахунково-інформаційних задач,
баз даних та знань, застосування систем штучного інтелекту для підтримки прийняття
управлінських рішень. Весь цей комплекс взаємопов’язаних між собою технічних,
математичних та програмних рішень повинен бути гнучким, здатним адаптуватися до
швидких змін сучасної воєнної обстановки. Він повинен бути органічною складовою
автоматизованої системи (АС) РХБ захисту.
Створення будь-якої системи, в тому числі АС РХБ захисту потребує інтеграції
широкого спектру різнорідного обладнання, що має різне функціональне призначення.
Сьогодні у світі найбільш активно розвивається варіант інформаційної системи РХБ
обстановки, яку можна вважати першим кроком до створення АС РХБ захисту. Хорошим
прикладом може бути Об’єднана система оповіщення і попередження JWARN, що
розробляється у США. В її основу покладено ідею поєднання різноманітних датчиків
виявлення РХБ атаки в єдину мережу. Це є своєрідним містком між технічними і
операційними критеріями, між технічними рішеннями на рівні датчиків і засобів зв’язку та
програмними рішеннями на рівні управління військами. Ядром системи є спеціальне
програмне забезпечення що дозволяє формувати донесення і попередження командування та
особового складу про початок РХБ атаки; виконувати аналіз даних РХБ обстановки і
проводити прогноз зон зараження, моделювання і імітацію варіантів РХБ атаки; забезпечити
розрахункову підтримку планування РХБ захисту; прогнозувати наслідки руйнувань
потенційно-небезпечних об’єктів; надавати підтримку в управлінні засобами (датчиками)
РХБ розвідки тощо.
Іншим прикладом підходу до розробки майбутньої АС РХБ захисту є Автоматизована
система управління (АСУ) військами РХБ захисту тактичного рівня, що проходить дослідну
експлуатацію у Російської Федерації (РФ). Цей варіант АСУ наближений до системи
підтримки прийняття рішень. В рамках даної АСУ функціонують задачі: планування і
розрахунків ведення РХБ розвідки; планування і розрахунків аерозольної протидії;
планування і розрахунки дій військ в осередках ураження; планування і розрахунки по
спеціальній обробці військ; моделювання і прогнозування РХБ обстановки, включаючи
прогнозування (моделювання) масштабів і наслідків застосування зброї масового ураження
(ЗМУ) супротивником, наслідків руйнувань (аварій) на РХБ небезпечних об’єктах як по
даним прогнозу, так і по фактам застосування ЗМУ з врахуванням захисних властивостей
місцевості і рівня захищеності військ.
Виходячи з характеристик Об’єднаної системи оповіщення і попередження JWARN,
АСУ військами РХБ захисту тактичного рівня РФ, можливостей приладів РХБ розвідки країн
НАТО, можемо зробити висновки, що на сучасному етапі створення автоматизованої
системи РХБ захисту військ потребує використання новітніх технічних, математичних та
програмних засобів та комплексів об’єднаних в єдину систему із використанням систем
штучного інтелекту для досягнення високого рівня ефективності системи оповіщення і
попередження, яка не тільки прогнозуватиме наслідки застосування ЗМУ та бойових
отруйних речовин, але й може в режимі реального часу впливати на зменшення втрат військ.
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АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ НАНЕСЕНОЇ НА СПЕЦІАЛЬНУ ПОЛІГРАФІЧНУ
ПРОДУКЦІЮ ТИСНЕННЯМ
При виготовленні поліграфічної продукції спеціального призначення на стадії
післядрукарських процесів при виконанні брошурувально-палітурних операцій для нанесення
текстових та зображувальних елементів використовують різні види тиснення. (Тиснення – це
одержання зображення з допомогою пресу шляхом деформування матеріалу, коли міняється
форма і характер поверхні на яку наноситься зображення).
Метою даної роботи є аналіз спеціальної поліграфічної продукції з елементами
тиснення, визначення характерних особливостей відбитків для різних видів тиснення і різних
видів штампів.
В поліграфії використовують гаряче тиснення сухими фарбами або металевою фольгою
(ювілейною, голографічною), гаряче безфарбове заглиблене тиснення (блінтове), а також
рельєфне (конгревне) тиснення.
Основним інструментом при виконанні тиснення є штамп – друкарська форма високого
друку з заглибленими пробільними елементами. Штампи виготовляють з латуні, сталі,
мікроцинку, сплаву магнію, міді або фотополімеру і повинні відповідати наступним вимогам:
1). Ріст штампів повинен складати 7–8 мм і бути однаковим в одній формі. Допустиме
відхилення ± 0,05 мм. 2. Вічко штампу повинно бути полірованим. 3. Глибина гравіювання
штампу для рельєфного тиснення повинна відповідати рисунку, але не перевищувати 2,5 мм
а для для фарбового і безфарбового тиснення повинна бути не менше 1,5 мм. 4. Рисунок
штампу повинен бути чітким, краї неріжучими.
Найскладніший з технологічної та матеріальної точки зору вид рельєфного тиснення –
конгревне де використовується пресова пара: нагрітий штамп і холодна матриця – рельєфна
копія штампа з еластичного пружного матеріалу. Матриці виготовляють пресуванням зі
штампу. Більш прогресивним вважають спосіб безматричного рельєфного тиснення, де
замість матриці використовується двохшаровий еластичний матеріал. Його застосування
підвищує чіткість зображення, зменшує величину зворотного рельєфу, скорочує час
підготовки позолотного пресу до роботи.
З метою вирішення поставленої задачі проводили дослідження відбитків виконаних
різними видами гарячого тиснення з металевих та фотополімерних штампів: блінтове без
фарбове тиснення, блінтове тиснення фольгою, конгревне тиснення.
Досліджувались зразки зображень на покривному матеріалі трьох видів – коленкорі,
ледерині і бумвінілі.
Аналіз відбитків одержаних тисненням проводили: за точністю передачі зображень; за
глибиною тиснення (розміри). При цьому враховували відсутність розмитості зображень,
характер країв зображень утворених від друкуючих елементів (чіткість, пилкоподібність,
наявність ореолів, напливів).
Для встановлення виду формного матеріалу (штампу) визначали візуально, з
допомогою оптичних збільшувальних пристроїв (лупа, мікроскоп): характерні особливості
відбитків; вплив основних технічних показників покривного матеріалу на якість відбитку.
В роботі детально проаналізовано характер зображень на відбитках для кожного виду
покривного матеріалу, а також подібність та відмінності зображень, одержаних зі металевого
та фотополімерного штампів.
Встановлено характерні особливості які найбільше впливають на точність передачі
зображення на відбитку.
Одержані результати призначені для встановлення матеріалу штампу, виду тиснення та
відтворення аналогічних відбитків.
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УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД ДОДАТКОВОГО
СТРОБУВАННЯ ВІДЛІКІВ СИГНАЛІВ
Високі частоти дискретизації сигналів в сучасних аналого-цифрових перетворювачах
(АЦП) накладають специфічні вимоги до швидкодії цифрового сегменту апаратури обробки
даних. Для спрощення цих вимог використовують проріджування інформаційного потоку.
Найбільш простим способом є використання лише частини відліків АЦП, що слідують з
необхідним інтервалом, решту відліків АЦП при цьому відкидають. Зрозуміло, що такий
спосіб не дозволяє ефективно використовувати енергію сигналів і призводить до суттєвих
енергетичних та інформаційних втрат. Тому в [1, 2] були запропоновані методи додаткового
стробування відліків АЦП, які до того ж відрізняються зниженим рівнем бічних пелюсток
амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) за рахунок використання попередньої I/Qдемодуляції напруг сигналів. Структура пристрою, що реалізує зазначені методи, наведена на
рис.1, де скорочення „ЦФРК” означаєc цифровий фільтр розквадратурення сигналів.
U1
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I/Q
s
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демодулятор
U2c

Us

I/Q
демодулятор
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B2y
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Рис. 1. Двоканальний пристрій додаткового стробування відліків сигналів [1, 2]

Метою доповіді є подальше удосконалення методів [1, 2] за рахунок усунення
притаманних їм обмежень. Одним з таких обмежень є нерівномірність розподілу операцій
накопичення сигнальних відліків між першим та другим каскадами ЦФРК. Сутність
удосконалення полягає у модифікації обробки відліків напруг в останньому каскаді
накопичувача згідно з виразом:
Y -1

Y -1

y =0

y =0

C1 = å ( A1y + B 2 y ) S1 = å (B1y - C 2 y ) ,
при цьому операції для решти каскадів лишаються незмінними, наприклад:
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Запропонований варіант обробки сигналів дозволяє рівномірно розподілити процес
накопичення відгуків стробів між двома послідовними каскадами, що спрощує вимоги до
інтерфейсів міжкаскадної передачі даних, особливо в багатоканальних системах, наприклад,
цифрових антенних решітках.
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ФАЗОВИЙ МЕТОД ВИМІРУ ВІДСТАНІ В MIMO-СИСТЕМАХ
РАДІОЛОКАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКУ
Серед завдань, що вирішуються інтегрованими MIMO-системами радіолокації та
зв’язку важливе місце відводиться виміру відстаней до джерел сигналів, в якості яких
розглядаються повітряні цілі та мобільні кореспонденти. У разі використання неперервних
сигналів, наприклад, OFDM та NOFDM (з неортогональним частотним дискретним
мультиплексуванням), заслуговує на увагу багаточастотний фазовий метод виміру дальності.
В роботі [1] було усунено основний недолік зазначеного методу – відсутність
розрізнювальної здатності по дальності, що створює умови для більш широкого
застосування фазової дальнометрії при сумісному вирішенні завдань радіолокації та зв’язку в
багатопозиційних мобільних MIMO системах.
Метою доповіді є удосконалення багаточастотного фазового методу дальнометрії,
запропонованого в [1], в інтересах його адаптації до застосування в інтегрованій системі
радіолокації та зв’язку. Особливістю застосування OFDM (NOFDM) сигналів є можливість
утворення значної кількості частотних пар для виміру дальності, що дозволяє не тільки
отримати великий діапазон однозначності виміру та здійснити розрізнення багатьох цілей,
які не розрізнюються по іншим параметрам [1], а й досягти високої точності дальнометрії.
Річ у тім, що дисперсія похибок багаточастотного виміру дальності одиночної цілі N парами
гармонійних сигналів згідно з нижньою границею Крамера-Рао (НГКР) визначається
співвідношенням
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c × s noise
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D

(1)

де c – швидкість світла, s 2noise - дисперсія оцінки різностей фаз сигналів, wn1 , wn 2 - радіальні
частоти n–ї пари сигналів. Аналіз виразу (1) свідчить, що для підвищення точності виміру
дальності необхідно збільшувати кількість частотних пар та частотне рознесення в них
сигналів. Широкосмуговість накладає жорсткі вимоги до якості формування квадратурних
складових напруг сигналів, що важливо для прецизійних фазових вимірів. Тому
пропонується доповнити обробку прийнятих сигналів їхньою попередньою цифровою I/Qдемодуляцією, поєднавши її з додатковим стробуванням відліків аналого-цифрового
перетворювача згідно з [2]. Використання I/Q-демодуляції дозволить суттєво розширити
діапазон частот, для яких ортогональність квадратурних складових сигналів витримується з
заданою точністю. При цьому слід врахувати паразитну ротацію фази сигналів, що виникає
при виконанні I/Q-демодуляції, та супутнє викривлення фронту й зрізу сигналів внаслідок
перехідного процесу.
Подальше удосконалення методу [1] полягає в його узагальненні на обробку OFDM
(NOFDM) сигналів по виходах цифрової антенної решітки (ЦАР) з оптимізацією
вимірювальної процедури, наприклад, за методами максимальної правдоподібності чи
найменших квадратів. Дослідження відповідної НГКР дозволяє оцінити граничні можливості
фазового методу розрізнення по дальності у випадку використання ЦАР.
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МЕТОД БАГАТОКАСКАДНОЇ I/Q-ДЕМОДУЛЯЦІЇ СИГНАЛІВ
Використання в засобах зв’язку квадратурно-амплітудної модуляції сигналів (QAM)
потребує формування у приймачах повідомлень квадратурних складових сигнальних напруг.
У разі безквадратурної структури аналогового тракту це завдання може бути виконане
шляхом так званої цифрової I/Q-демодуляції сигналів, методика якої для довільного порядку
демодуляційного фільтру наведена в [1].
З метою підвищення частотно-селективних властивостей I/Q-демодуляції при оборобці
відліків аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) в доповіді пропонується схема каскадного
включення I/Q-демодуляторів та досліджені властивості її амплітудно-частотної
характеристики (АЧХ). За основу пропонованого підходу до обробки сигналів взято один з
вариантів способу додаткового стробування цифрових відліків сигналів, наведених в [2].
Принцип реалізації методу пояснено на рис. 1 для 2-каскадного варіанту I/Q-демодуляції. На
вхід другого каскаду подаються сформовані першим каскадом квадратурні складові напруг
сигналів Uc, Us.
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Рис. 1. 2-Какскадний I/Q-демодулятор

Вихідні сигнали другого каскаду формуються за виразами: С = U1c + U2s , S = U1s – U2c.
Отримані у такий спосіб результати I/Q-демодуляції далі можуть використовуватись в якості
вхідних сигналів для наступного каскаду, що за схемою ідентичний структурі каскаду № 2.
На рис. 2. суцільною лінією наведено АЧХ 2-каскадної схеми I/Q-демодуляції при 8відліковому ковзному вікні в обох каскадах (пунктирна лінія відповідлає
однокаскадній схемі).

Рис.2 АЧХ двокаскадної схеми I/Q-демодуляції

Даний варіант обробки не усуває дифракційний максимум в АЧХ, але збільшує
крутизну її пелюсток і провал між ними завдяки подвійній фільтрації сигналів в I/Q
демодуляторі.
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СПОСІБ КОРЕКЦІЇ МІЖКАНАЛЬНИХ І КВАДРАТУРНИХ НЕІДЕНТИЧНОСТЕЙ
ПРИЙМАЛЬНИХ КАНАЛІВ ЦИФРОВОЇ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ
Як свідчить аналіз перспективних закордонних розробок радіорелейних та
тропосферних станцій зв’язку військового призначення, ключовими технологіями в них є
OFDM та технологія цифрових антенних решіток (ЦАР). Особливість обробки OFDM
сигналів в ЦАР полягає у застосуванні цифрової корекції характеристик прийомних каналів
для компенсації міжканальних відмінностей в їх амплітудних і фазочастотних параметрах.
Крім того, необхідно здійснювати корекцію квадратурного розбалансу приймальних каналів.
Слід зауважити, що вирішення завдання сумісної корекції міжканальних і квадратурних
неідентичностей приймачів ЦАР беспосередньо по відліках аналого-цифрових
перетворювачів (АЦП) ускладнюється при високочастотній дискретизації сигналів, а також
за наявності некомпенсованих похибок в квадратурних каналах у разі постійного зсуву
нульового рівня апертури АЦП. Для усунення зазначених недоліків в якості напруг
прийнятих сигналів, що використовують для розрахунку інтегральних коефіцієнтів корекції
r-го прийомного каналу ЦАР та при корекції прийнятих сигналів, слід застосовувати
додаткове стробування відліків АЦП шляхом їхнього часткового підсумовування у
відведених часових інтервалах (стробах). При цьому самі вирази для коригування напруг
сигналів мають вид:
Cr = (A1r p1r + B 2 r p 2 r ) - (B1r q1r - A2r q2 r ) , S r = (B1r p 2r - A2 r p1r ) + (A1r q 2 r + B2 r q1r ) , (1)
де А1r, А2r, В1r, В2r – напруги двох суміжних у часі відліків (з парними й непарними
номерами надходження) по виходах пристрою додаткового стробування відліків АЦП
квадратурних каналів r-го приймача ЦАР; Сr, Sr – квадратурні складові відкоригованих
напруг сигналів, p1r = z r - p r × t r , q1r = qr × t r , p 2 r = q r × z r , q2 r = pr × z r + t r ; qr , p r коефіцієнти корекції квадратурного розбалансу, zr , tr - коефіцієнти корекції міжканальних
неідентичностей приймальних модулів ЦАР.
Зазначена послідовність операцій дозволяє уникнути впливу постійного зсуву “нуля”
АЦП на якість корекції міжканальних і квадратурних неідентичностей приймальних каналів
ЦАР, а також знижує вимоги до швидкодії пристроїв корекції через уповільнення темпу
надходження сигнальних відліків. Разом з тим, обмеженням даного методу є використання в
ньому сусідніх у часі відліків (з парними й непарними номерами надходження) в якості
квадратурних складових напруг окремо взятого квадратурного підканала (див. А1r, В1r, А2r,
В2r). Таке припущення неспрацьовує у випадку допплерівських зрушень частоти,
використання широкосмугових сигналів, а також впливу активних шумових завад, внаслідок
чого корекція квадратурного розбалансу виконується з погрішністю.
Для розширення смуги частот, у якій корекція квадратурного розбалансу мала б
припустиму погрішність, пропонується метод корекції, заснований на виконанні процедури
I/Q-демодуляції сигнальних відліків у режимі “ковзного вікна” у кожному квадратурному
підканалі. Більш повне врахування частотної залежності міжканальних неідентичностей та
квадратурного розбалансу приймальних підканалів можливе шляхом здійснення корекції для
кожної з частот, що використовуються при передачі даних. З цією метою в квадратурних
підканалах необхідно виконати операцію швидкого перетворення Фур’є (ШПФ) для синтезу
частотних фільтрів та перейти від (1) до частотно-залежної корекції згідно з виразами:
C1m = (A1m p1r (wm ) + B2m p2 r (wm )) - (B1m q1r (wm ) - A2 m q2 r (wm )) ,
S1m = (B1m p1r (wm ) - A2 m p 2r (wm )) + (A1m q1r (wm ) + B2m q2 r (wm )) .
де p1r (wm ) = z r (wm ) - p r (wm ) × t r (wm ) ,
q1r (wm ) = qr (wm ) × t r (wm ) , p 2 r (wm ) = qr (wm ) × z r (wm ) ,
q2 r (wm ) = p r (wm ) × z r (wm ) + t r (wm ) , wm - радіальна частота m-ї носійної OFDM сигналу.
182

Стемпковська Я.А. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Малярчук М.В. (МО України)
АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ЗАВДАННЯ РОЗМІЩЕННЯ СЕНСОРІВ НА ЕТАПІ БОЙОВОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ БЕЗПРОВОДОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ
ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ
Процес функціонування безпроводової сенсорної мережі тактичної ланки управління
передбачає виконання наступних етапів: планування, розгортання, бойового функціонування
тощо. Ефективне функціонування мережі неможливе без відповідної системи управління
мережею, яка включає в себе наступні підсистеми: управління мережею, управління
енергозбереженням, управління часом життя [1].
На етапі розгортання безпроводової сенсорної мережі та її бойового функціонування
мають місце задачі детермінованого або випадкового розташування сенсорів на місцевості з
метою отримання зв’язної мережі та забезпечення максимізації часу її життя.
Для максимізації часу життя сенсорної мережі тактичної ланки управління доцільно
використовувати два типи сенсорів:
стаціонарні сенсори, які виконують роль сенсорних вузлів, мають просту конструкцію
та здатні забезпечити передачу інформації на відстань з радіусом r ( r > 0 );
мобільні ретранслятори (маршрутизатори), які забезпечують можливість ретрансляції
(маршрутизації) повідомлень на відстань R ( R > r ) та спроможні самостійно
переміщуватись на місцевості (роботи-ретранслятори).
На етапі планування та розгортання безпроводової мережі тактичної ланки управління
використовуються стаціонарні сенсори, які розміщуються за допомогою літальних апаратів
випадковим чином на місцевості.
В процесі бойового функціонування безпроводової мережі відбувається поступовий
вихід з ладу окремих стаціонарних сенсорів, а саме, вичерпання їх енергетичних ресурсів.
Розгорнута на місцевості безпроводова сенсорна мережа втрачає зв’язність між окремими
сенсорами, що призводить до неможливості передачі даних адресату окремими
вузлами мережі.
Для відновлення зв’язності між стаціонарними сенсорами в розгорнутій безпроводовій
сенсорній мережі використовують мобільні роботи-ретранслятори (безпілотні літальні
апарати, транспортні засоби, що рухаються за маршрутами тощо). Застосування цих засобів
передбачає побудову та розгортання оновленої безпроводової сенсорної мережі тактичної
ланки управління для забезпечення безперервної передачі інформації та максимізації часу
життя мережі. Максимізація часу життя безпроводової мережі з використанням роботівретрансляторів дозволяє зменшити кількість ретрансляцій повідомлень при переміщенні
вузлів на місцевості. У доповіді пропонується розглянути алгоритми розміщення сенсорних
вузлів в безпроводовій сенсорній мережі тактичної ланки управління, які дозволяють
вирішити питання зв’язності мережі при однорівневому або дворівневому розташування
сенсорів за рахунок знаходження та розташування мінімально необхідного набору вузлів
ретрансляції (мобільних роботів-ретрансляторів).
Запропоновані алгоритми дозволяють вирішити питання збільшення часу життя
безпроводової сенсорної мережі, що в цілому забезпечить підвищення ефективності
функціонування завчасно створених і розгорнутих у просторі війни безпроводових
сенсорних мереж розвідки, як складових моделі „мережецентричних воєнних дій”.
ЛІТЕРАТУРА
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МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОГО РІВНЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ
АБОНЕНТІВ МОБІЛЬНОЇ РАДІОМЕРЕЖІ
Мобільні радіомережі (Ad Hoc Wireless Networks) – це новий перспективний принцип
побудови широкосмугових радіомереж, відмінною особливістю якого є самоорганізація
архітектури мережі, що забезпечує реалізацію наступних можливостей:
– використання безпроводових транспортних каналів при побудові мережі за
топологією „кожен з кожним”;
– масштабування мережі (зміна площі зони покриття і щільності інформаційного
забезпечення) у режимі самоорганізації;
– стійкість мережі до втрати (відмови) окремих елементів;
– зменшення вартості розгортання мережі.
Незважаючи на великий потенціал мобільніх радіомереж (МР), та наявні приклади
практичного втілення Ad Hoc технологій у проектах побудови безпроводових мереж
залишається ряд проблем, що перешкоджають їх широкому розповсюдженню. Одним з
найбільш критичних факторів, які впливають на розвиток МР, є складність 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.
Протягом останніх десяти років була розроблена концептуальна модель координаційної
- крос-рівневої (cross-layer) архітектури систем оперативного керування радіомережами.
Основні труднощі при побудові координаційної архітектури керування радіомережею – це
визначення необхідних параметрів, які будуть використовуватись між рівнями OSI та
функціями керування, які дозволяють отримати користувальницьку та (або) мережеву,
зонову оптимізацію. У якості інтегрального показника при оцінюванні оптимальності
координаційного керування у радіомережі, безпосередньо 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.
Сприйняття якості обслуговування (PQoS - perceived quality of service) – це оцінка
якості інформаційного сервісу з точки зору сприйняття користувачем як споживачем послуг
даного сервісу. Протягом останніх років були розроблені та пройшли міжнародну
верифікацію методи об’єктивного оцінювання PQoS для більшості класів інформаційних
служб. Наявність об’єктивних методів оцінювання PQoS дозволяє автоматизувати процедуру
визначення PQoS як величини, залежної від широкого спектру показників мережі.
Основними причинами зміни рівня QoS у МР є обмеженість радіоресурсу,
нестабільність радіоліній і мобільність абонентів. Найбільш вагомим ресурсом МР є
пропускна спроможність радіоінтерфейсів вузлів мережі, тому оптимізаційна задача, рішення
якої пропонується, зосереджена на забезпеченні справедливого рівня PQoS абонентів МР за
рахунок керування розподілом пропускної спроможності, кодування аудіовізуальних даних зі
зміною швидкістю і з урахуванням рівня завадостійкості каналів між мережними
пристроями. Оптимізаційна задача вирішується, виходячи із припущення про реалізацію в
технології побудови радіомережі сучасних методів забезпечення інформаційного обміну і
керування мережею. При вирішенні оптимізаційної задачі використовуються наступні вихідні
дані: m- кількість вузлів у мобільній радіомережі; R - значення пропускної спроможності
радіоінтерфейсів вузлів МР, біт\с; Dr – шаг зміни смуги пропускання, яка може виділятись
для інформаційних потоків – ресурсний елемент, біт\с; k – кількість інформаційних потоків,
які конкурують за доступ; способи кодування інформації в інформаційних потоках;
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маршрути проходження інформаційних потоків у МР; pi – середня імовірність втрати пакету
для кожного інформаційного потоку, iÎ1,..,k; масив значень PQoS по шкалі MOS в
залежності від швидкості потоку імовірності втрати пакету для кожного з інформаційних
потоків
та
обраного
способу
кодування
(характеристик
прикладної
реалізації послуги)
{qi(ri, pi, Ei)} = {qi (Dr , pi, Ei), qi (2Dr, pi, Ei), … , qi,(BiDr, Pi, Ei)},
де Bi = ëRi max/Δrû;
Ri max – максимально необхідна смуга пропускання для інформаційного потоку i, біт\с.
Необхідно – знайти такий вектор розподілу пропускної спроможності між
інформаційними потоками у МР, при якому виконується
q1 (r1 , p 1 ,E 1 ) = ... = qk (rk , p k ,E k )
за умови
(1)
ΔR ´ r £ C ,
де r * = (ri , i = 1,..., k ) – вектор розподілу пропускної спроможності між
інформаційними потоками, який забезпечує вирішення задачі (1);
W – множина можливих значень вектору розподілу пропускної спроможності між k –
інформаційними потоками, при дискретності зміни пропускної спроможності Dr;
ΔR = DR ji
- матриця розподілу пропускної спроможності радіоінтерфейсів

(

) m+1´ k

вузлів МР між інформаційними потоками;
С = ( R j , j = 1,..., m + 1) – вектор пропускної спроможності радіоінтерфейсів вузлів МР.
Для вирішення оптимізаційної задачі (1) пропонується використовувати алгоритм, який
базується на пошуку максимальних клік у графі МР і ітераційному розподілу пропускної
спроможності між абонентами. Результатами виконання алгоритму є вектор розподілу
пропускної спроможності між інформаційними потоками, який забезпечує вирішення задачі
(1), та матриця розподілу пропускної спроможності радіоінтерфейсів вузлів МР між
інформаційними потоками.
Для експериментальної перевірки ефективності використання запропонованого методу
із використанням системи комп’ютерної математики Matlab створена математична модель
алгоритму забезпечення справедливого рівня PQoS абонентів МР на основі показників
PQoS. Для оцінювання результатів використання запропонованого методу пропонуються
наступні показники: стандартне відхилення значень PQoS інформаційних потоків у мережі;
індекс справедливості розподілу ресурсів JFI (Jain fairness index). Результати математичного
моделювання показують, забезпечення справедливого рівня QoS абонентів МР на основі
показників PQoS дозволяє досягти 10 - 15 % переваги у порівнянні із управлінням
розподілом ресурсів мережі на основі пріоритетності аудіовізуального трафіку, і 5 - 10 %
переваги у порівнянні із значеннями, яких дозволяє досягти управління розподілом ресурсів
мережі на основі значень функції корисності.
Висновки. У доповіді доведена можливість і перспективність використання значення
сприйняття якості обслуговування в якості показника в задачах мережного керування.
Запропонований метод забезпечення справедливого рівня QoS абонентів МР на основі
показників PQoS. Запропонований метод відрізняється від відомих використанням у якості
цільової функції оптимізації – PQoS, залежної від пропускної спроможності, рівня
завадостійкості та способу реалізації інформаційної послуги. Результати, яких дозволяє
досягти запропонований метод, перевищують результати стандартних та відомих
перспективних методів забезпечення справедливого рівня QoS. Під час подальших
досліджень передбачається розширення переліку ресурсів радіомережі, керування якими
забезпечує вирішення задачі забезпечення справедливого рівня QoS абонентів МР.
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Шаров М.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
МЕТОДИКА ТА АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ РОБОТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ
ОРГАНУ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ЇЇ ОПЕРАТИВНИМ ПЕРСОНАЛОМ
Однією з основних задач, яка вирішується оперативним персоналом інформаційної
мережі (ІМ) органу військового управління (ОВУ) під час її функціонування, є аналіз даних
про збої (аварії) на різних вузлах мережі.
У цілому, ІМ може бути розглянута, як складна система, що представляє собою
множину зв’язаних між собою компонент (передаючого обладнання, маршрутизаторів,
комутаторів та інше), кожна з яких, може складатися з підкомпонент. У процесі
функціонування вони можуть виробляти дані про помилки, які накопичуються у базі даних
(БД) системи підтримки прийняття рішень оперативного персоналу ІМ ОВУ.
Проте, обробка потоків даних про збої в роботі ІМ ОВУ є складною задачею та не
може виконуватися вручну в наслідок наступних причин:
великий розмір ІМ ОВУ та різноманітність типів даних про збої (аварії), які в них
виникають під час функціонування;
дефіцит часу на аналіз оперативним персоналом даних про збій та прийняття рішення,
щодо його усунення;
динамічний характер розвитку ІМ, який впливає на характеристики послідовностей
подій, які відбуваються в мережі, та не дає необхідного часу операторам для їх вивчення.
Таким чином, для формування нових цінних знань про функціонування ІМ ОВУ є
доцільним застосування методів інтелектуального аналізу даних, предметом якого, у цьому
випадку є послідовності подій, які виникають одна за одною та приводять до збоїв (аварій) у
роботі інформаційної мережі.
У процесі аналізу знайдених послідовностей, важливим є визначення інтервалу часу
між подіями. Це дозволяє прогнозувати час виникнення та типи нових збоїв в роботі мережі,
а операторам мережі приймати своєчасні, обґрунтовані рішення, по здійсненню необхідних
заходів, щодо їхнього попередження.
У доповіді запропоновано формальну постановку задачі аналізу даних про збої (аварії)
на різних вузлах ІМ та методика й алгоритм її вирішення. У даній задачі в якості початкових
даних розглядаються коди помилок, що виникають у процесі роботи інформаційної мережі,
час коли вони виникли, а також ідентифікатори компонент (підкомпонент) мережі, на яких
вони відбулися.
Суть запропонованої методики полягає в знаходженні закономірностей у
послідовностях повідомлень про збої в роботі ІМ з урахуванням часу їх появи, та інтервалу
між ними.
Отримані результати дозволяють прогнозувати момент та характер нових збоїв, а
відповідно, вживати необхідні своєчасні профілактичні заходи.
Таким чином, підвищення ефективність роботи оперативного персоналу ІМ ОВУ
досягається за рахунок прийняття ним більш обґрунтованих та своєчасних рішень, щодо
запобігання негативних наслідків збоїв (аварій) її елементів, в умовах обмеження часу.
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МЕХАНІЗМ РОЗМЕЖУВАННЯ І КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ДО РЕСУРСІВ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СУПРОВОДУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Побудова інформаційних систем супроводу навчального процесу (ІС СНП) передбачає
необхідність створення підсистеми розмежування та контролю доступу як до кожної
підсистеми ІС СНП, так і всередині підсистем окремо, оскільки одна з основних проблем
подібних систем на сьогодні пов’язана з необхідністю протидії внутрішнім
порушникам – інсайдерам.
Впроваджені у ІС СНП механізми контролю призначені для контролю доступу до
даних, що зберігаються в базах даних та передбачають використання в якості механізму
захисту стандартних засобів, які вбудовані до мережевих файлових систем NTFS або AFS.
Носієм об’єкта даних виступає фізичний компонент ІС СНП, на якому зберігається або
перебуває протягом деякого часу об’єкт контролю доступу і який може своїми засобами
вести облік прав доступу та контроль повноважень суб’єктів: користувачів та адміністраторів
ІС СНП. До носіїв об’єкта даних ІС СНП відносять: сервер навчального закладу, робочі
станції, мережеві маршрутизатори. Пропонується для ІС СНП застосувати узагальнений
механізм розмежування та контролю доступу, який можливо використовувати незалежно від
конкретного виду інформаційних ресурсів та носіїв даних в ІС СНП. Центральним
елементом цього механізму є сервіс контролю доступу, який виконує наступні функції :
– аутентифікація суб’єктів ІС СНП за допомогою перевірки їх ідентифікаторів: паролів,
ключів, біометричної інформації;
– облік прав доступу суб’єктів до об’єктів за допомогою ведення спеціальних таблиць:
таблиці класів доступу та таблиці атрибутів класу.
Для реалізації функції аутентифікації суб’єктів в ІС СНП пропонується застосувати
наявні в складі операційної системи засоби аутентифікації, такі як Kerberos.
Суть функції обліку прав доступу суб’єктів до об’єктів полягає у присвоюванні одному
або групі об’єктів контролю доступу (групі файлів, директоріям, файлам з обмеженням
доступу) умовного двійкового коду. Для відображення поточної версії класу доступу
застосовується розширення двійкового коду за рахунок додавання до нього коду класу
доступу. Підкласом доступу до об’єкта контролю доступу будемо називати розширення
двійкового коду класу доступу, що використовується як лічильник і показує поточну
„версію” класу доступу.Для реалізації функції обліку прав доступу суб’єктів до об’єктів
передбачається застосування таблиці класів доступу у рядках якої вказуються всі суб’єкти, які
отримуватимуть права доступу, а стовпці містять перераховані класи доступу. Таблиця таким
чином, є двійковій матрицею. У таблиці атрибутів класів для кожного класу вказуються
поточне значення підкласу і набір прав доступу, асоційований з цим класом.
Введення класів і підкласів доступу суб’єктів до об’єктів контролю доступу забезпечує
можливість гнучкої та динамічної зміни прав доступу суб’єктів до об’єктів при корегуванні
політики безпеки в ІС СНП.
На основі наведених міркувань пропонується механізм розмежування і контролю
доступу реалізувати через протоколи видачі та перевірки прав доступу суб’єктів ІС СНП до
даних, розміщених на засобах збереження даних. Такий підхід забезпечить коректну
реалізацію політики безпеки в ІС СНП при використанні встановлених для них вимог
і припущень.
ЛІТЕРАТУРА
1.Burns R. Ch. Data management in a distributed file system for storage area networks. URL:
http://www.almaden.ibm.com/cs/stor-agesystems/stortank/papers.html.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ МОДУЛЬ ВИЯВЛЕННЯ
КОМП’ЮТЕРНИХ АТАК
На сьогоднішній день склалася ситуація, коли найбільш поширені методи сигнатурного
аналізу для виявлення вторгнень або методи статистичного аналізу для виявлення
комп’ютерних атак не здатні на належному рівні забезпечити інформаційну безпеку
комп’ютерним системам.
Основним недоліком існуючих систем захисту від мережевих атак, заснованих на
традиційних методах, є їх нездатність виявляти нові або невідомі атаки, які характеризуються
відсутністю записів у системі. До таких систем можна віднести вже добре нам відомі систему
захисту від мережевих атак, яка представляє собою міжмережевий екран (firewall), він же
брандмауер та систему виявлення вторгнень (Intrusion Detection System), яка на сьогоднішній
день є невід’ємною частиною системи безпеки будь-якої комп’ютерної системи. Існуючі
системи виявлення вторгнень мають ряд істотних недоліків, а саме:
-вони мають високу ресурсоємність, через це не завжди є можливість обробляти і
аналізувати усі мережеві пакети, що призводить до пропуску атаки;
-не здатні аналізувати зашифровану інформацію;
-мають слабкі можливості виявляти нові типи атак,
-вимагають певного рівня знань в галузі безпеки;
-високий рівень помилок, коли нормальне з’єднання приймається за атаку і навпаки.
Одним із перспективних напрямів по забезпеченню безпеки інформаційних систем є
застосування нейронних мереж, які мають на меті моделювання такі властивості як здатність
до навчання, самоорганізація та адаптація.
Штучна нейронна мережа (ШНМ) є математичною (а також програмною або
апаратною) моделлю, побудованою за принципом організації та функціонування біологічних
нейронних мереж. Сьогодні існує кілька архітектур штучних нейронних мереж, які з успіхом
застосовуються для вирішення складних технічних і економічних завдань. Деякими з
особливостей ШНМ є здатність в процесі навчання виявляти складні залежності між вхідною
і вихідною інформацією, яка була відсутня в навчальній вибірці, і здатність коректно
класифікувати зашумлені образи. Нейронні мережі мають ряд переваг, які вигідно
відрізняють їх від традиційних рішень. Деякі з них: висока ступінь паралелізму обробки
інформації; здатність до узагальнення; адаптація до змін навколишнього середовища;
розпізнавання зашумлених образів; низький рівень ресурсоємності і т.д. Перераховані
особливості та переваги послужили основою для вибору структури детектора виявлення
мережевих атак.
В зв’язку з цим авторами розроблено інтелектуалізований інформаційний модуль як
сукупність нейромережевих методів, алгоритмів та програмних засобів для виявлення
комп’ютерних хакерських атак, основними елементами якої є нейромережеві детектори у
вигляді системи виявлення мережевих вторгнень, яка перевіряє вхідний і вихідний мережеві
трафіки і повністю класифікує їх. . Для визначення мережевих атак система аналізує
мережевий трафік і приймає рішення про шкідливість. Нейромережеві детектори, навчені на
обмеженому обсязі даних, показують добрі результати виявлення різних типів
мережевих атак.
Запропонований підхід, заснований на застосуванні методу нейронних мереж в якості
детекторів мережевих атак, дозволяє підвищити рівень виявлення мережевих вторгнень на
комп’ютерні системи. Виявлення деяких типів атак відбувається з максимальною
ймовірністю при незначному рівні помилкових виявлень. Крім цього, запропонований підхід
не вимогливий до ресурсів системи і здатний виявляти невідомі типи атак.
188

Уманець Я. І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
Садиков О.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
ОЦІНКА СТРУКТУРНОЇ СКРИТНОСТІ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ
Однією з важливих характеристик систем і засобів радіозв’язку, які функціонують в
умовах радіоелектронного подавлення є їх скритність. Під скритністю розуміють здатність
систем і засобів радіозв’язку протистояти дії радіотехнічної розвідки. Радіотехнічна розвідка
передбачає послідовне виконання трьох основних задач: виявлення факту роботи системи
(засобу) радіозв’язку (виявлення сигналу); визначення структури виявленого сигналу і його
основних параметрів; розкриття інформації, яка міститься в сигналі. Відповідно до цих задач
можна визначити основні види скритності: енергетичну, структурну, інформаційну
просторову і часову. Для систем і засобів радіозв’язку важливим завданням є забезпечення
структурної скритності, яка спрямована на виключення або суттєве утруднення розкриття
структури (виду) сигналів.
Одним з основних методів підвищення структурної скритності є використання
широкосмугових сигналів з великою базою. В літературі отримано вирази для потенційної
структурної скритності широкосмугових сигналів на основі М-послідовностей, сегментів Мпослідовностей, сигналів у вигляді випадкових двійкових послідовностей, багатопозиційних
імпульсних послідовностей на основі реалізації шуму та сигналів з псевдовипадковим
перестроюванням робочої частоти. Але в сучасних безпроводових стандартах
використовуються складні види широкосмугових сигналів, такі як сигнали OFDM
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing - ортогональне частотне розділенням з
мультиплексуванням) у поєднанні з псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти, та
сигнали OFDM з додатковим розширенням спектру за допомогою квазіортогональних
псевдовипадкових послідовностей.
В роботі проведена оцінка потенціальної структурної скритності сигналу OFDM з
додатковим розширенням спектру за допомогою квазіортогональних псевдовипадкових
послідовностей та методом псевдовипадкового перестроювання робочої частоти.
Використана методика розрахунку потенційної структурної скритності, що не потребує
знання алгоритму розкриття сигналу на станції радіотехнічної розвідки. При цьому
структурна скритність визначається кількістю двійкових вимірювань, які необхідно провести
для розкриття структури сигналу. Побудовано графіки залежностей структурної скритності
різних видів сигналу від кількості піднесучих, розмірності ансамблю сигналів, бази сигналу.
На основі проведеної оцінки структурної скритності розглянутих складних
широкосмугових сигналів можна зробити наступні висновки.
1. Стандартний OFDM сигнал має низьку структурну скритність. Підвищити структурну
скритність OFDM сигналу можна за рахунок посимвольної перестановки частотних
підканалів зі збереженням відносності зсуву фаз або довільного перемеження символів
інформації переданого повідомлення від одного символу OFDM до іншого.
2. Скритність OFDM-сигналу підвищується зі зростанням кількості піднесучих. Крім
того, на величину структурної скритності суттєво впливає розмірність ансамблю сигналів,
який застосовується в підканалах системи.
3. Для підвищення структурної скритності OFDM-сигналу можна використовувати
додаткове розширення спектру за допомогою М-послідовностей або псевдовипадкового
перестроювання робочої частоти. Сигнали з псевдовипадковим перестроюванням робочої
частоти мають більший арсенал можливих значень ніж М-послідовності, і, відповідно,
більшу структурну скритність.
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ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОГРАФІЧНОГО АЛГОРИТМУ ГОСТ 28147-89 ДЛЯ
ВДОСКОНАЛЕННЯ КЛЮЧОВОЇ ФУНКЦІЇ АЛГОРИТМУ UMAC
Забезпечення автентичності інформації є однією з головних проблем, що виникають
перед розробниками сучасних автоматизованих систем управління критичного застосування
(АСУ КЗ). В зв’язку з цим, дослідження механізмів криптографічного захисту інформації з
метою підвищення їх стійкості та надійності є актуальною науково-технічною задачею.
Одним з потужних криптографічних механізмів забезпечення автентичності інформації,
на сьогодняшній день, є схеми ключового ґешування, які реалізуються в МАС-алгоритмах
(Massage Authentication Code). Офіційним стандартом ґешування даних нашої країни
вважається ДСТУ 34.311-95. Цей алгоритм можна використовувати в якості МАСалгоритму. Проте використання даного алгоритму для автентифікації повідомлень в АСУ КЗ
буде дуже витратним через значні вимоги до обчислювальної складності криптоперетворень.
Альтернативою даному стандарту є алгоритм UMAC (Universal MAC), затверджений
міжнародним стандартом IEEE P1363. Однак, використання в АСУ КЗ нашої держави такого
алгоритму не передбачено.
В межах виникаючого протиріччя між підвищенням вимог до стійкості сучасних
алгоритмів ключового ґешування (МАС-алгоритмів) та необхідністю зниження
обчислювальних витрат на криптографічні перетворення актуальною задачею постає
дослідження та розробка МАС-алгоритмів, які б відповідали міжнародним стандартам
ґешування та водночас могли б використовуватись в автоматизованих системах управління
критичного застосування нашої держави.
Метою даної роботи є модифікація алгоритму UMAC з використанням в якості функції
генерації підключів (KDF) шифру ГОСТ 28147-89, а також оцінка можливості використання
перспективних криптографічних алгоритмів в якості функції KDF.
В результаті виконання роботи було проведено вдосконалення алгоритму UMAC
шляхом використання шифру ГОСТ 28147-89 в режимі зворотнього зв’язку по виходу
(output-feedback) для отримання на базі генерального ключа раундових підключів. Також
було здійснено тестування програмної реалізації алгоритму UMAC-ГОСТ 28147-89 та
визначено, що даний алгоритм проходить 96 % поріг за методикою NIST STS.
Часові витрати на генерацію раундових підключів загальною довжиною 8192 біти
запропонованою функцією KDF (для ґешування файла 6372 Кбайт) виявилися достатніми
для сучасних параметрів автоматизованих систем.
Розглянутий алгоритм формування MAC-кодів був реалізований на 32-розрядній
платформі AMD Athlon 64 ´ 2 Dual Core (1,9 ГГц) на мові програмування C++.
Таким чином, отримали подальший розвиток механізми побудови функції KDF МАСалгоритмів, які відрізняються від відомих використанням алгоритму ГОСТ 28147-89. Це
дозволяє, насамперед, використовувати МАС-алгоритм на основі функції ГОСТ 28147-89 у
сучасних автоматизованих системах управління критичного застосування. Враховуючи
рекомендовану довжину ключа в ГОСТ 28147-89, запропонований алгоритм буде більш
криптографічно стійким у порівнянні з існуючим алгоритмом UMAC на основі 128-бітового
ключа. МАС-алгоритм на основі функції ГОСТ 28147-89 є розвитком методів та способів
побудови стійких алгоритмів автентифікації повідомлень (МАС-алгоритмів), які
відрізняються від класичного алгоритму UMAC підвищенням криптографічної стійкості
МАС-алгоритму, зниженням об’єму пам’яті, необхідної для обчислювальних операцій та
зменшенням часу генерації сеансових ключів МАС-алгоритму.
Подальшим напрямком досліджень є модифікація алгоритму UMAC із застосуванням в
якості ключових функцій таких відомих криптопримітивів як Blake та Grostl.
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МЕТОД ПЕРЕДАЧІ OFDM-СИГНАЛІВ ПО КАНАЛАМ З НИЗЬКИМ
ВІДНОШЕННЯМ СИГНАЛ/ЗАВАДА
Однією з тенденцій розвитку тактики загальновійськового бою є широке застосування
засобів радіоелектронної боротьби. У військових доктринах багатьох розвинених держав
значна увага приділяється завоюванню ініціативи й переваги в інформаційному й повітрянокосмічному просторі, а потім вже на морі й суші. Сучасні засоби радіоелектронного
подавлення здатні з високою ефективністю та у короткий час подавити військову систему
радіозв’язку, побудовану на традиційних принципах [1]. Враховуючі це, стає досить
складним завдання забезпечення стійкого радіозв’язку в умовах активного
радіоелектронного подавлення (РЕП). У сучасних системах радіозв’язку широко
використовується метод ортогонального частотного розділення з мультиплексуванням
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) [2]. Однією з переваг технології OFDM
вважається відносно висока стійкість стосовно частотно-селективних завмирань і
вузькосмугових завад. Методи оптимізації OFDM-сигналів, удосконалення алгоритмів їх
формування та обробки є об’єктом інтенсивних теоретичних досліджень протягом останніх
років. Однак, ефективність цих методів значно знижується за умови наявності в каналі
зв’язку навмисних завад. [3] У практиці експлуатації систем радіозв’язку виникають ситуації,
коли в складній завадовій обстановці необхідно забезпечити передачу особливо
важливої інформації (наприклад, сигналів бойового управління). Завдяки високій
спектральній ефективності, канал OFDM має високий потенціал по пропускній здатності.
Отже, при зниженні швидкості передачі інформації може бути досягнутий істотний запас по
відношенню сигнал/завада.Тому метою роботи є розробка методу підвищення завадостійкості
при передачі сигналу з OFDM в каналах з низьким відношенням сигнал/завада. Сутність
запропонованого методу полягає у використанні додаткової псевдовипадкової бінарної
фазової модуляції в підканалах у передавачі з наступною демодуляцією в приймачі і
можливістю адаптації швидкості передачі інформації до завадової обстановки. Модуляція
здійснюється за рахунок вибору модульованої псевдовипадкової послідовності (ПВП), з
різним періодом повторення.
Таким чином надійну передачу повідомлень по OFDM-каналу при гранично низьких
відношеннях сигнал/завадаvможна забезпечити при відсутності точної синхронізації приймач
а в часовий і частотної областях. При цьому надійність грубої частотної синхронізації
підвищується, оскільки кореляційна функція обчислюється не тільки по пілотним але й по
всім піднесучим OFDM-символу, також за рахунок грубої часової синхронізації при
використанні додаткової псевдовипадкової фазової модуляції піднесучих елементами ПВП.
У результаті поліпшується точність роботи алгоритму грубої часової синхронізації,
побудованого по кореляційному принципу. Сигналізаційна інформація видається приймачу,
починаючи з першого символу, без часової затримки на обробку. Даний метод забезпечує до
ставку повідомленьvабоненту без спотворень в найскладніших умовах передачі сигналу.
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ АКАДЕМІЇ
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК З КОНТРОЛЕМ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ОЗБРОЄННЯ
Концепція розвитку військової освіти в Україні передбачає підготовку фахівців усіх
рівнів та ланок військового управління з творчим мисленням, з високим рівнем професійної
компетентності, здатних ефективно керувати особовим складом та бойовою технікою в
екстремальних умовах сучасного бою. Основним документом, який визначає зміст
підготовки фахівців є освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) та освітньо-професійна
програма (ОПП) випускника Академії сухопутних військ (АСВ) Збройних Сил
України (ЗСУ).
Серед професійний якостей, які формуються у курсантів під час навчання у ВВНЗ,.
професійні знання та навички стоять, безумовно, на першому місті, тому невід’ємна та
значна частина учбового часу по дев’яти напрямам підготовки військового фахівця в АСВ,
присвячена експлуатації озброєння та військової техніки.
Враховуючи складність навчального процесу для його оптимізації створюється
спеціалізована інформаційна система, яка окрім традиційних задач вирішує задачу контролю
результативності експлуатації військової техніки та озброєння.
Оптимальна організація навчального процесу АСВ за функціональними критеріями
дотримання заданого рівня якості підготовки відповідно заданих часових витрат та рівня
науково-педагогічного складу і в відповідності до напрямку підготовки військового фахівця,
вирішується побудовою та подальшим розвитком в АСВ інтелектуальної системи навчання.
В процесі розвитку існуючого інформаційно-навчального середовища виникає важлива і
актуальна задача вдосконалення існуючої моделі комплексного інформаційно-навчального
середовища шляхом впровадження модулю контролю результативності експлуатації
військової техніки та озброєння, що є метою даної роботи.
Отримана модель повинна вирішувати наступні задачі: подання великої кількості навчальних
матеріалів з різних видів озброєння та військової техніки; врахування підтримування
міжпредметних і міждисциплінарних зв’язків; семантичне моделювання предметних
областей навчання для підтримки дидактичних задач системи; автоматизація обробки
результатів; автоматизація контролю знань; автоматизація контролю використання палива та
боєприпасів в процесі експлуатації озброєння та військової техніки.
Основні функціональні елементи структурної організації навчального середовища АСВ
є наступними: інформаційні ресурси, система захисту інформації відповідно до специфіки
функціонування ВВНЗ, система тестування, засоби спілкування.
Задачу формування інтегрованого комплексного показника оцінка результативності
експлуатації військової техніки та озброєння пропонуємо вирішувати у відповідності до
структури моделі поданої на рисунку 1:

Рис 1. Структура моделі управління інформаційно-навчальним контентом
навчального середовища АСВ
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Загальна структура інформаційної системи впровадженої в навчальний процес АСВ
показана на рис. 2.

Рис 2. Інформаційна система забезпечення навчального процесу АСВ

Засобами нечіткої логіки пропонується варіант визначення максимально високої
результативності експлуатації військової техніки та озброєння при підготовці випускника
ВВНЗ при мінімальних витратах та оптимальному рівні підготовки. Задача зводиться до
прийняття рішення в умовах невизначеності на основі застосування продукційних правил
нечіткої логіки. Використовуються лінгвістичні змінні: рейтинг, витрати, якість. Формуються
лінгвістичні терми: великі та малі витрати,високий та низький рейтинг, висока та низька
якість.
На основі запропонованої бази правил та центроїдного методу зроблений висновок про
можливість інтенсифікації учбової діяльності завдяки трансформації навчального процесу у
технологію навчання на основі особистісно орієнованого навчання. Це забезпечить
оптимальну організацію навчального процесу АСВ за функціональними критеріями
дотримання заданого рівня якості підготовки, виправданих матеріальних затратах у і в
відповідності до напрямку підготовки військового фахівця.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
НИЗЬКОПРОФІЛЬНОЇ АНТЕН НА ЦИЛІНДРИЧНІЙ ПОВЕРХНІ
Основним елементом будь якої системи з рухомими об’єктами є стаціонарні (базові) та
абонентські комплекси, найважливішим елементом як базового так і абонентського
комплектів є їхні антені пристрої. Особливе місце займають антенні пристрої саме
стаціонарного комплексу, тому що вони визначають не тільки схему побудови всієї системи
в цілому, але й вносять основний вклад в енергетичний потенціал радіолінії. Тому питання,
щодо модернізації антенно-фідерного пристрою (АФП) старого зразка, котрі в наш час
знаходяться в експлуатації, а також розробка нових зразків антенної техніки базових та
абонентських станцій, є актуальними і мають практичне значення.
В публікаціях [1, – 3] запропоновано нові підходами щодо побудови АФП базових
станцій, зокрема на покращення їх електричних характеристик, підвищення масо-габаритних
показників та надійності антени в цілому. Новизна технічного рішення полягає в переході від
випромінюючих елементів (ВЕ) антенної решітки електричного типу до ВЕ магнітного типу.
В якості випромінювачів магнітного типу пропонується застосувати низькопрофільні антени
(НПА). Такі антени в наш час широко використовуються як самостійні випромінювачі,
наприклад, в літальних апаратах (літаках, ракетах і т. д.), в абонентських комплектах
навігаційної системи GPS чи елементах антенних решіток [5].
З метою підтвердження теоретичних результатів в роботі [2], був проведений натурний
експеримент, в якому експериментально досліджувалися зовнішні електричні
характеристики НПА на циліндрі, а саме характеристика направленості (ХН) НПА з
вертикальною (горизонтальною) поляризацією поля в азимутальній площині. Результати
експериментальних досліджень підтвердили теоретичні розрахунки НПА на циліндричній
поверхні [4].
В подальшому постає завдання дослідження ХН НПА на циліндричній поверхні в
меридіальній площині, адже для оцінки коефіцієнта направленої дії необхідне знання про
поле випромінювання не лише в азимутальній площині, а в будь-якій точці простору. Проте,
за допомогою наявного аналітичного апарату не вдається врахувати вплив кінцевих розмірів
циліндра на характер поля випромінювання. Розв’язання подібної проблеми є складним
електродинамічним завданням, що вимагає врахування кінцевих ефектів, які виникають
внаслідок обмеженості реальних розмірів циліндричного екрану, саме останній чинник буде
істотно впливати на характер поля випромінювання в меридіальній площині. Безпосередній
аналітичний підхід до вирішення даної проблеми надзвичайно ускладнений та майже не
можливий, тому постала необхідність у проведенні експериментальних досліджень.
Для оцінки впливу кінцевих розмірів циліндричної поверхні на характер поля
випромінювання НПА в вертикальній площині був виготовлений робочий макет НПА на
циліндричній поверхні з простою конфігурацією верхньої пластини.
Дослідження ХН проводились в лабораторних умовах з використанням стандартної
вимірювальної апаратури, методом обертання антени. Вимірювання проводились на
частотах f1=1444 МГц, f2=1575 МГц, f3=1706 МГц які є нижньою, центральною та верхньою
частотами робочого діапазону досліджуваної моделі. Довжину циліндра було підібрано
таким чином, щоб максимально ослабити вплив кінцевих ефектів. З цією метою розміри
циліндра по довжині L приблизно кратними λ/4, де довжина хвилі відповідає центральній
частоті робочого діапазону та рівна L=750 [мм]. Радіус циліндра експериментальної моделі,
становив a=0,16λ=55 [мм]. Деякі результати вимірювань подано на рис. 1а,б.
Таким чином, результати експериментального дослідження дають змогу:
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1. Оцінити вплив кінцевих розмірів циліндричної поверхні на характер поля
випромінювання НПА у вертикальній площині;
2. Прогнозувати зміну ХН НПА в робочому діапазоні частот.

експеримент
аналітично

L=750 [мм]
L=∞ [мм]

Рис. 1. Результати експериментальних досліджень

ЛІТЕРАТУРА
1. Gabriel’yan D.D., Zvezdina M.Yu. The influence of impedance surface of cylinder on the
dipole pattern. // Proceedings of 3-rd International Conference Antenna Theory and Techniques,
1999. – P. 113 – 116.
2. Ильинов М.Д. Горизонтально поляризованные УКВ антенны с ненаправленным
излучением в горизонтальной плоскости / М.Д. Ильинов, И.А. Шацкий, Ю.В. Цимура //
Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2009. № 2.
3. Сборник трудов VIII Международной научно-технической конференции ”Повышения
качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов”.–
г. Хургада (Египет). – ХНУ, 2009. – 197 с.
4. Ільїнов
М.Д.
Результати
експериментального
дослідження
електричних
характеристик низькопрофільних антен на циліндричній поверхні / М.Д.Ільїнов,
О.П.Шафранський,
І.О. Шацький, – К. : V науково-практичний семінар (доповіді та тези доповідей) ВІТІ НТУУ
”КПІ”, 2009. – 315 с.
5. Ерохин Г.А. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн / Г.А.
Ерохин, О.В. Чернышев. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 491 с.

195

д.т.н. Шворов С.А. (ВІТІ НТТУ ,,КПІ”)
Фесьоха В.В. (ВІТІ НТТУ ,,КПІ”)
МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ПРИСКОРЕНОЇ ПІДГОТОВКИ
ОПЕРАТОРІВ АСУ
На даний час одним із напрямків скорочення строків підготовки операторів АСУ є
широке застосування інтелектуальних тренажерів (ІТ). Однак існуючі методи та програмні
засоби організації функціонування ІТ не передбачають реалізацію прискорених режимів
підготовки фахівців [1, 2]. Для усунення цього недоліку пропонується методичний апарат
організації функціонування ІТ, який включає виконання наступних операцій: формування
мети функціонування ІТ; визначення залежності необхідного рівня підготовки операторів по
виконанню типових операцій від часових (вартісних) витрат на їх відпрацювання;
знаходження оптимальних прогнозованих рівнів підготовки фахівців по виконанню типових
операцій, а також мінімальних витрат, при яких забезпечується прискорена підготовка
операторів до необхідного рівня навченості по виконанню всього алгоритму роботи на
автоматизованому робочому місці АСУ. При цьому процес функціонування ІТ являє собою
керований N-етапний динамічний процес, який на кожному етапі характеризується двома
видами параметрів: параметрами керування – інтенсивністю імітації тактичних ситуацій для
відпрацювання типових навчальних завдань (НЗ) і параметрами стану – рівнем підготовки
операторів АСУ по виконанню НЗ. Результати експериментальних досліджень показують,
що прискорене відтворення обстановки на засобах відображення автоматизованого
робочого місця (АРМ) забезпечує організуючий вплив емоціогенних факторів і сприяє
максимальному підвищенню його продуктивності.
Метою функціонування ІТ є підготовка фахівців до необхідного рівня при мінімальних
часових (вартісних) витратах. Знаходження залежності між витратами та рівнем підготовки
фахівців по виконанню типових операцій здійснюється за допомогою теоретикоекспериментального методу. Визначення оптимальних прогнозованих рівнів підготовки по
виконанню типових операцій для кожного етапу тренування та необхідних для цього
мінімальних витрат забезпечується за допомогою сумісного застосування методів дуального
та динамічного програмування, що дозволяє зменшити в 1,5 – 2 рази часові (вартісні)
витрати на підготовку фахівців до необхідного рівня в умовах максимально наближених
до реальних.
Загалом задача оптимальної організації функціонування ІТ може бути подана
наступним чином. Необхідно сформувати таку інтенсивність імітованих тактичних ситуацій,
при якій підготовка операторів до виконання НЗ зростала б до максимального рівня
навченості при обмеженнях сумарного навантаження на операторів по виконанню типових
операцій. Процес підготовки операторів в часі на кожному етапі характеризується переходом
рівня їх підготовки з одного стану в інший.
Для знаходження оптимальної інтенсивності імітованих тактичних ситуацій для
кожного етапу тренувань використовується метод динамічного програмування. Характерним
для динамічного програмування є визначений методичний підхід, а саме: процес планування
імітованої повітряної обстановки поділяється на N етапів і здійснюється послідовна
оптимізація кожного з них. Необхідно відзначити, що метод динамічного програмування
являє собою направлений послідовний перебір варіантів, що обов’язково приводить до
глобального максимуму й оптимального вирішення задачі організації функціонування ІТ [3].
Застосування на кожному етапі навчання визначеного набору НЗ є управляючим
впливом на тих, хто навчається, як на об’єкт керування, що змінює параметри його стану,
тобто показники якості діяльності оператора{Рі}. Керування в цьому випадку носить
дискретний характер, задається в момент початку етапу і залишається незмінним у межах
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кожного етапу. Максимальна кількість етапів навчання Т залежить від мінімального
інтервалу проведення тренувань (ti) і визначається за формулою

N = T ti-1 .

(1)

При такому підході опис усього керованого багатокрокового процесу функціонування
ІТ може бути поданий у вигляді:
Pi +1 = Q(Pi , C i , t i ) ,
i = 0, 1 , ..., N при Рi ³ Рнi ,

(2)

де Pi – значення показників якості вирішення НЗ, що характеризують рівень навченості
операторів на i-му етапі навчання (параметри стану);
Сi – послідовність управляючих впливів на i-му етапі навчання (часові витрати,
необхідні для відпрацювання НЗ і–го типу);
Q (Pі, Сі, tі) - вектор-функція, тобто Q = (Q1, ..., QN);
Рнi – значення необхідних (нормативних) показників якості вирішення НЗ на i-му етапі
навчання.
З урахуванням дискретного опису процесу керування цільова функція витрат на
навчання (W) може бути подана наступним чином
N

W = min

рi ³ p ні

å C ( P );
i =1

i

i

(3)

при умові, що

1 N
å Pi = Pн ,
N i =1

(4)

де Ci ( Pi ) – функція часових витрат, необхідних для відпрацювання НЗ і-го типу.
Рн – значення необхідних показників якості відпрацьованих НЗ.
Задача мінімізації цільової функції (3) при обмеженнях (4) є загальною задачею
оптимального керування об’єктом з дискретним часом.
Вирішення цієї задачі забезпечується за допомогою спеціального методу організації
функціонування ІТ, сутність якого полягає в тому, що в залежності від рівня навченості
оператора на кожному етапі тренування формується мінімально необхідна кількість та
інтенсивність імітованих тактичних ситуацій. При цьому мінімально необхідна кількість та
інтенсивність імітованих ситуацій визначається за допомогою метода дуального
програмування, що дозволяє значно скоротити часові витрати на підготовку операторів до
необхідних прогнозованих рівнів навчання.
Таким чином, за допомогою розглянутого методичного апарату на кожному етапі
процесу підготовки фахівців забезпечується планування та відпрацювання оптимального
набору НЗ з урахуванням поточного рівня підготовки операторів АСУ.
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МОДЕЛЬ НАПАДУ НА БЕЗПРОВОДОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ
СИСТЕМИ У ПРОЦЕСІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БОРОТЬБИ
Інтеграція інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) в систему управління збройними
силами (ЗС) призвела до появи в ній певних вразливостей. На ряду з цим, постійний
розвиток концепцій інформаційної боротьби все більше розширює арсенал доступних
інформаційних атак на ІКС.
Інформаційний простір став ,,полем бою” сучасних війн.
Будь-яка атака на інформацію управління може паралізувати як ординарні, так і складні
системи управління ЗС. Небезпечний характер загроз інформації, яка переходить в розряд
стратегічних ресурсів, вимагає розробки нових підходів до її захисту.
Найбільш вразливими, і в той же час, найбільш ефективними під час ведення бойових
дій є безпроводові ІКС (БІКС). Актуальним питанням на сьогодні є дослідження захищеності
БІКС в умовах нанесення інформаційних атак з боку противника, оцінка ризиків отримання
збитків від втрати інформації та, відповідно, захист інформації, що передається БІКС.
Першочерговим етапом є оцінка можливостей противника, вразливостей БІКС системи
управління ЗС та побудова моделі загроз для БІКС, що діють в умовах інформаційного
конфлікту. Оцінка зібраних даних дозволяє відобразити модель нападу противника на
інформацію, що передається БІКС.
Для побудови математичної моделі нападу пропонується використати елементи теорії
графів та систем масового обслуговування.
Граф моделі нападу противника дозволяє розглядати різні варіанти розвитку
інформаційного конфлікту, як окремо, так і при застосуванні порушником комплексних
інформаційних атак. Кожна гілка графа моделі нападу розглядається як сума потоків атак
противника, на скінченному проміжку часу, що направлені на завдання збитку від
порушення критеріїв захищеності інформації, чи на виконання попередніх етапів для
досягнення кінцевої мети. Потоки атак приймаються за прості.
В якості параметра оцінки захищеності інформації використовується інтегральний
ризик загроз нанесення збитку від успішної реалізації противником атак на конфіденційність,
цілісність, доступність інформації.
В результаті моделювання процесів нападу на інформацію під час інформаційного
конфлікту були отримані функції розподілу імовірностей реалізації атак противником,
функції розподілу ризиків, відповідно до критеріїв захищеності інформації, та функції
інтегральних ризиків. Для градації значень ризиків пропонується використовувати
трирівневу систему: низький, середній та високий рівні ризику.
Отримані результати моделювання процесу нападу противника на інформацію в БІКС
показали, що найбільш високий ризик існує для атак противника, що спрямовані на
порушення конфіденційності інформації. Далі слідують атаки порушення цілісності і
доступності інформації. Запропонована модель нападу противника під час інформаційної
боротьби на інформацію, що передається БІКС системи управління ЗС, не громіздка для
проведення математичних розрахунків при оцінці ризиків, наглядно представляє розподіли
ризиків і дозволяє оперативно оцінити рівень ризиків нанесення збитку, від реалізації
атак противником.
Таким чином, представлена модель нападу на інформацію може бути використана в
ході проведення оперативної оцінки захищеності БІКС ЗС.
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В
МОДЕМАХ З АДАПТИВНИМИ ПАРАМЕТРАМИ
Сучасні модеми працюють при ймовірності помилок в каналі зв’язку Р =10-4, але якщо
ймовірність помилок зростає, то робота модему порушується. Для цивільних ліній зв’язку це
допустима норма помилок, але не для ліній зв’язку спеціального призначення, які повинні
працювати в польових умовах у військовий час або під час ведення бойових дій, коли
противник стрімко використовує радіоелектронне подавлення каналів зв’язку, ймовірність
помилки в яких буде складати більше ніж Р =10-4 [1].
Саме для таких випадків запропоновано метод покращення ймовірністних показників
передачі даних, а саме алгоритм функціонування, який можливо застосувати в особливих
умовах. Розглянуті математичні моделі, чітко показують, що при непарному повторенні
передачі інформації та при використанні завадостійкого коду можливо добитися покращення
властивостей ліній зв’язку на порядок [2], при веденні противником радіоелектронної
боротьби (РЕБ). Оптимальним протоколом модуляції під час радіоелектронного подавлення
є протокол V.34, який завдяки своїм процедурам дослідження й адаптації характеристик,
внесення попереджувальних пошкоджень у переданий сигнал і більш удосконалений
сигнально – кодовими конструкціями вирізняється з поміж інших протоколів даного
типу [3].
Для того щоб реалізувати даний метод в модеми необхідно змінити мікропрограму
керування модемом, що зберігається в ROM. Шляхом зміни або перепрограмування ROM
можна добитися істотного поліпшення властивостей модему. Так імітаційна модель
показала, що ймовірність передачі буде Р ≈10-7 при використанні його на лініях зв’язку, які
мають низькі показники захисту від зовнішніх впливів.
Даний метод має свій основний недолік, такий як перехід від 3-кратного повторення
кодової комбінації до 5-кратного і вище значно знижується інформаційна ефективність
використання каналу зв’язку і збільшується час передавання повідомлення [4]. При 3 – му
повторенні ймовірність помилкового прийму одиничного елемента рівна
, а
інформаційна ефективність повідомлення буде складати 33%, при 7 – ми повторах
ймовірність помилкового прийму одиничного елемента рівна
інформаційна
ефективність повідомлення буде складати 14%.
Так як технічні засоби радіозв’язку складають матеріальну основу управління військами
і зброєю у всіх видах Збройних сил України, даний метод є доцільним та актуальним для
використання в системах зв’язку спеціального призначення.
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ПРОБЛЕМИ ОБРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ
В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
В сучасних інформаційних системах існує проблема катастрофічного збільшення
об’ємів інформації, що підлягає обробці, зберіганню та доставки її до користувача в
реальному масштабі часу. Найбільш гостро ця проблема стосується видової інформації, яка
представляється в виді матриці чи послідовності матриць, що відображають зміну стану
об’єктів в часі. Тому на практиці матриці зображень підлягають стисненню і як правило з
втратами. Це не завжди може задовольнити користувача при використанні такої інформації
для прийняття важливих рішень в складних умовах з обмеженням часу.
Пропонуються методи стиснення видової інформації з пірамідальною структурою
представлення стиснених даних, з декомпозицією їх деталізуючих складових в залежності від
місцеположення на матриці зображення та приналежності до сигнальної чи шумової частин
сигналу. Перетворення матриці зображення в пірамідальну структуру надає можливість
зберігати дані, що деталізують зображення в окремих файлах й відповідно паралельно
транспортувати їх з найбільш ефективним використанням мережевих потужностей до
користувача. Користувач на приймальній стороні буде мати можливість використовувати в
своїй діяльності видову інформацію значного об’єму задовго до закінчення передачі всіх
даних пірамідальної структури, що деталізують матрицю зображення. Також, за
необхідності, користувач зможе змінити порядок передачі даних, що деталізують матрицю
зображення в залежності від їх відповідності просторовим координатам та приналежності до
сигнальної чи шумової частин сигналу. Такий спосіб передачі даних називають
прогресивним, а можливість управління передачею підвищує його ефективність. На практиці
користувачу не завжди потрібно мати видову інформацію значного об’єму в цілому без
втрат. Йому достатньо мати задовільної якості ту частину зображення, яка необхідна для
вирішення конкретного завдання в конкретний проміжок часу. В основі перетворень, що
використовуються для переходу від матриці зображення до її пірамідальної структури лежать
теорії обробки сигналів, інформації та вейвлет-перетворень із застосуванням кратномасштабного аналізу. На етапі вейвлет-перетворення видової інформації використовується
цілочисельна корекція, що надало можливість отримати схему обробки для стиснення без
втрат, так і для стиснення з втратами. Різниця між ними є в використанні, чи в
невикористанні шумової частини сигналу та даних зображення, що деталізують різних рівнів
пірамідальної структури і просторового місцеположення.
Застосування запропонованих методів надає можливість зберігати видову інформацію
значних об’ємів у одному форматі, який зможе задовольнити потреби широкого кола
користувачів різних професій. Впровадження даних методів в інформаційні системи може
підвищити їх ефективність за рахунок децентралізованої багаторівневої схеми зберігання
видової інформації, кластерної обробки та прогресивної передачі користувачам під їх
управлінням.
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УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМУ СИСТЕМИ MIMO В УМОВАХ ВПЛИВУ
ЗОСЕРЕДЖЕНИХ ПЕРЕШКОД
Для досягнення високих швидкостей передачі даних в стаціонарних і рухомих сучасних
системах зв'язку використовують багатоантенну техніку МІМО. Вважається, що число
передавальних антен не більше числа приймальних (Nt ≤ Nr). В цьому випадку можна
отримати швидкості передачі інформації, близькі до граничних, якщо параметри каналу
відомі в передавачі. У МІМО - системі зв’язку з Nt передавальними і Nr приймальними
антенами вхідний потік даних поділяється на Nt під потоків [1]. Кожен підпотік після
кодування і модуляції випромінюється окремою антеною. Всі Nt підпотоків випромінюються
одночасно в одній і тій же смузі частот. Приймальну антенну систему разом з просторовим
декодером можна розглядати як антенні решітки з багатопроменевою діаграмою
спрямованості. У формуванні діаграми беруть участь не тільки Nr приймальних антен, але і
багатопроменеве середовище розповсюдження хвиль. Приймач повинен стежити за зміною
середовища і постійно міняти положення променів в просторі.
Проведений аналіз ефективності використання MIMO технології в умовах
зосереджених перешкод показав, що для ефективної роботи системи необхідна наявність
каналів з достатньо високим значенням відношення сигнал/шум порядку 10 дБ і більше, що
на практиці не завжди досяжне, особливо при множинному характері взаємодії
випромінюючих елементів. При значеннях менше 10 дБ різко зростає вірогідність
помилкового прийому і знижується пропускна спроможність каналу.
Для раціонального використання багатоантенної техніки запропоновано модифікувати
режим роботи MIMO, яка полягає в наступному. При значеннях відношення сигнал/шум
більше 10 дБ використовується звичайний режим роботи MIMO системи з отриманням
гранично можливої пропускної спроможності [2]. За наявності великої кількості перешкод
режим роботи перемикається на використання приймальної багатоантенної системи як
адаптивної антенної решітки (ААР). При цьому передбачається, що передавальна антенна
система переходить в режим паралельної передачі сигналів з дублюванням каналів, що
призводить до зменшення швидкості передачі, проте досягається необхідна вірогідність
правильного прийому. А якщо одночасно, при переході антенної системи в режим
паралельної передачі сигналів з дублюванням каналів використати схеми модуляції більш
високого рівня, наприклад багаторівневу амплітудну або квадратурну амплітудну модуляцію
(M-QAM), на відміну від OFDM, відсутня необхідність в ортогональності частот несучих
сигналів, що дозволяє звузити спектральну полосу радіолінії зв’язку, знизити вимоги до
миттєвого динамічного діапазону передаючих каналів цифрових антенних решіток, оскільки
випромінюючі імпульси накладаються в часі один на одного не в аналоговому передаючому
тракті, а в просторі, то отримаємо ріст пропускної спроможності приблизно на 30 %.
Таким чином, запропонований підхід до удосконалення режиму МІМО системи сприяє
підвищенню стійкості каналів зв’язку до несанкціонованого доступу, збільшенню швидкості
передачі даних на більш значні відстані, отриманню необхідної вірогідності правильного
прийому, збільшенню пропускної здатності приблизно на 30 %.
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АЛГОРИТМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ МОБІЛЬНОГО ЗВЯЗКУ
На сьогоднішній день системи мобільного зв’язку не дають можливості надійного
забезпечення конфіденційності інформаці, особливо у керівників держави, політиків і
бізнесменів. Кожне інформаційне повідомлення каналів сучасних комунікацій можуть
прочитати та побачити багато хто, від приватних осіб до найпотужніших розвідок світу.
Для забезпечення безпеки зв’язку від таких систем використовується аутентифікація та
ідентифікація абонента.
Процедура ототожнення абонента відбувається, а базової станції – ні, що може
призводити до несанкціонованого доступу до мережі мобільного зв’язку.
Цю проблему можна вирішити завдяки алгоритму ідентифікації базової станції який дає
змогу ідентифікувати базову станцію, таким чином збільшити рівень безпеки інформації від
систем прослуховування та моніторингу і забезпечити скритність та надійність передачі
інформації.
Основні етапи запропонованого алгоритму наступні: після включення пересувної
станції (мобільного апарата) відбувається аутентифікація абонента, по закінченню цього
процесу пересувна станція посилає сигнал-запиту псевдо випадкову послідовність по
радіоканалу на базову станцію. При прийомі такого сигналу базова станція розуміє, що в неї
запитують процедуру ідентифікації, та здійснює додавання псевдо випадкової послідовності з
ІD-кодом даної базової станції.
Закодований сигнал (Кз) передається назад по радіоканалу на пересувну станцію. Після
приймання сигналу в пересувній станції відбувається додавання прийнятого закодованого
сигналу (Кз) з усіма ІD-кодами дозволених базових станцій, які записані в SIM-карті (модуль
ідентифікації абонента).
Після додавання вирахувана псевдо випадкова послідоввність порівнюється з тою що
посилалась на базову станцію і якщо вони співпадають, то відбувається ідентифікація базової
станції, а якщо ні то розрив з’єднання, але нажаль здійснення процедури даного алгоритму
буде збільшувати час з’єднання абонента який телефонує з абонентом до якого телефонують
так як ідентифікація базової стонції повина виконуватися в дві сторони. Детальніше ця
проблема буде розглядатися у моїй магістерській роботі.
Отже, запропонований алгоритм дає змогу покращити рівень захищеності систем
мобільного зв’язку від несанкціонованого доступу до інформації, що передається у мережі
мобільного зв’язку.
ЛІТЕРАТУРА
1. Урядников Ф.Ю. Надширокосмуговий зв’язок. Теорія і застосування / Ф.Ю.
Урядников С.С. Аджемов.– М.: СОЛОН-Прес, 2005. – 368 с. (Серія „Бібліотека студента”).
2. В.П. Іпатов, В.К. Орлів, І.М. Самойлов, В.Н. Смирнов; під ред. В.П. Іпатова. Системи
мобільного зв’язку: навчальний посібник для вузів – М.: Гаряча лінія Телеком, 2003.– 272 с.
3. В.В. Крухмальов, Н.В. Гордієнко, А.Д. Моченов і ін.; під. ред. В.Н. Гордієнко і В.В.
– Крухмальова. Основи побудови телекомунікаційних систем і мереж: підручник для вузів
– М.: Гаряча лінія Телеком, 2004. – 510 с.: мул.

202

к.т.н. Якорнов Є.А. (ІТС НТУУ „КПІ”)
Авдєєнко Г.Л. (ІТС НТУУ „КПІ”)
Василенко-Шереметьєв Г.М. (ІТС НТУУ „КПІ”)
ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ CMA ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІАГРАМИ
СПРЯМОВАНОСТІ SMART-АНТЕН НА БАЗОВИХ СТАНЦІЯХ
В майбутніх безпровідних телекомунікаційних мережах, що передбачають
використання технології Smart-антен на базових станціях, обробка сигналів, що
приймаються та передаються, є дуже важливою, оскільки на її основі формуються вузькі
промені діаграми спрямованості (ДС) в кутовому напрямку абонента, а також «нулі» ДС в
кутовому напрямку на заваду(и). На сьогоднішній день найпоширеніші алгоритми
адаптивної обробки сигналів, такі як середньоквадратичного відхилення (СКВ), у Smartантенах систем безпровідного зв’язку, наприклад, GSM, передбачають використання
тренувальних послідовностей бітів, які передаються в окремих ділянках часового
інформаційного фрейму передачі. При цьому Smart-антена намагається налаштувати свій
вихідний сигнал таким чином, щоб він був максимально схожим на опорну (тренувальну)
послідовність приймача. Нажаль тренувальні послідовності займають суттєву частину
фрейму передачі, що зменшує пропускну спроможність радіоканалу. Через це доцільно
застосовувати алгоритми обробки, котрі виконують обробку сигналів без тренувальних
послідовностей (так звані «сліпі» алгоритми), наприклад, алгоритм СМА (constant modulus
algorithm) [1].
Особливістю застосування адаптивного алгоритму мінімізації СКВ є використання
ітераційної процедури знаходження вектору вагових коефіцієнтів (ВВК) Smart-антени,
причому прирощення ВВК виконується з певним кроком в напрямку, протилежному
градієнту цільової функції мінімізації СКВ. Слід зазначити, що для реалізації даного
алгоритму обробки необхідно мати сигнал помилки, для отримання, якого, в свою чергу,
необхідно мати опорний сигнал, котрий характеризує корисний сигнал, що приймається.
Важливим недоліком алгоритму мінімізації СКВ є великий час збіжності до
оптимального рішення.
Такі сигнали, як сигнали з фазовою маніпуляцією, частотною маніпуляцією, що
використовуються в сучасних системах безпровідного зв’язку мають незмінну форму
обвідної. Однак, форма обвідної сигналу може бути спотворена під час передачі сигналу по
каналу радіозв’язку, наприклад, за рахунок явища багатопроменевості. СМА базується на
мінімізації цільової функції, котра визначає коливання обвідної сигналу, за критерієм
постійності модуля амплітуди інформаційних символів (constant modulus). Після цього
ваговий вектор Smart-антен налаштовується таким чином, щоб зменшити коливання
обвідної сигналу на виході решітки і таким чином відокремити корисний сигнал від завад.
Також алгоритм використовує тільки інформацію про амплітуду сигналу, а інформація про
фазу не використовується, таким чином зменшується час, необхідний для обробки сигналів.
Головним недоліком алгоритму СМА є те, що цільова функція з геометричної точки
зору має неопуклу форму і може мати фальшиві мінімуми, тому збіжність не гарантована.
Через те, що системи CDMA використовують контроль потужності мобільної станції, тобто
сигнал кожного користувача налаштовується для перевірки відповідності критерію QOS
(quality of service), цей алгоритм не можливо застосувати для обробки сигналів мережі
CDMA, він найбільш придатний для систем GSM.
Результати моделювання показали, що алгоритм CMA є більш доцільним для
адаптивного формування променів ДС Smart-антениу порівнянні з алгоритмом СКВ,
оскільки він не потребує наявності опорного сигналу, а також має кращі результати в
зменшенні СКВ на основі оцінки цільової функції та її мінімізації.
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ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНИХ ФІЛЬТРІВ У РІЗНИХ МЕТОДАХ
БОРОТЬБИ З ЯВИЩЕМ АКУСТИЧНОЇ ЛУНИ
З самого початку розвитку ери телекомунікацій виникали труднощі з таким фізичним
явищем, як акустична луна, що призводить до погіршення розбірливості мовної інформації.
Акустична луна утворюється як завдяки прямому поширенню акустичної хвилі від
гучномовної акустичної системи (динаміка) до мікрофона, так і завдяки відбиттю цієї хвилі
від стін приміщення чи різних предметів.
У роботі розглядаються два основні підходи для усунення акустичного відлуння:
компенсація (Acoustic Echo Cancellation) та придушення луни (Acoustic Echo Suppression) [1].
Традиційним підходом для вирішення вказаної проблеми є метод компенсації луни.
Концепція цього методу полягає у вирахуванні змодельованої луни (віддаленого сигналу,
пропущеного крізь фільтр, що моделює шлях луни) з мікрофонного сигналу. Така задача
може бути вирішена на приймальній стороні за рахунок використання адаптивного фільтру.
Для придушення сигналу акустичної луни технічними засобами обробки сигналів
(адаптивним фільтром) здійснюється оцінка передавальної характеристики каналу зв`язку, на
основі якої з акустичного сигналу віддаленого користувача u
формується опорний сигнал
луни
, який компенсує сигнал акустичної луни
, що йде до віддаленого користувача
з приймальної сторони, тобто, необхідно таким чином відрегулювати за допомогою
адаптивного фільтру рівень та час затримки частини електричного сигналу від віддаленого
абонента, щоб вона склалася у протифазі з електричним сигналом акустичного відлуння, що
йде зі сторони приймальної сторони, повністю компенсуючи його.
Сигнал акустичної луни
може бути успішно компенсований, якщо моделюючий
фільтр наближається до реального. На практиці цього складно досягти через нелінійність
динаміка, швидкі зміни акустичного середовища або розсинхронізації пристроїв захоплення і
відтворення звуку, що призводить до неповного усунення луни і появи так званого
залишкового відлуння. Як вже було зазначено раніше, існує інший метод боротьби з
акустичною луною, що також заснований на використанні
адаптивних структур.
Придушення луни може бути реалізоване в спектральному домені аналогічно традиційним
алгоритмам одноканального завадопридушення, наприклад, спектральному вирахуванню або
аналогічним, що робить можливим реалізацію повнодуплексного зв'язку. Такий підхід
придушення луни на відміну від її компенсації нездатний відновити фазу корисного сигналу.
У роботі показано, що при співвідношеннях сигнал/шум гірше нуля дБ, тобто коли фазові
спотворення стають досить серйозними, підхід є більш стійким до змін шляху луни, не
створює паразитного відлуння та має більш високу ступінь придушення.
На основі короткого розкриття технічних особливостей обох підходів та порівняльного
аналізу їх переваг та недоліків, у роботі показано, що є доцільним використання адаптивних
структур з метою мінімізувати як рівень залишкового відлуння, так і спотворення корисного
сигналу, а спільно з усуненням акустичної луни можливе придушення адитивних
стаціонарних шумів по адаптивному алгоритму на основі методу статистичних оцінок
значень логарифму спектру амплітуд сигналу за критерієм мінімуму середньоквадратичної
помилки (MMSE-LSA) [2].
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АНАЛІЗ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ЯК СИСТЕМИ MIMO З
ВИКОРИСТАННЯМ АДАПТИВНОЇ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ
В даній доповіді розглянуто частковий випадок представлення каналу зв’язку для
розподілених антенних систем, в яких, в якості антени базової станції стільникової мережі
зв’язку використовується адаптивна антенна решітка (АР) з пеленгацією джерела
радіовипромінювання, запропонованої в [1], а в якості конструкції антенної системи (АС)
мобільного телефону розглянута АС, яка згадується в [2], що складається з двох антен,
рознесених у просторі на ¼ довжину хвилі. В такому випадку отримаємо систему MIMO
N*M (рис.1), де N є величиною сталою і дорівнює 2, M – кількість елементів АР.

Рис.1. Модель системи MIMO

Використання АР з напрямом головного пелюстка ДН на джерело корисного
радіовипромінювання дозволяє підвищити пропускну здатність (ПЗ) каналу. Також
підвищити ПЗ дозволяє рознесення у просторі антен на приймальній стороні. Метою
доповіді є дослідження ефективності розглянутої моделі, у якій використовується комбінація
двох методів підвищення ПЗ. Критерієм ефективності виступає ПЗ каналу.
У складі структури, зображеної на рис.1, згідно теореми Шенона ПЗ каналу
SIMO(1xM) має вигляд:
де hj – коефіцієнт передачі каналу у напрямку j-ї антени, q – відношення сигнал /шум в
каналі. Результуючий вираз, склавши матрицю коефіцієнтів передачі [3], для нормалізованої
ПЗ каналу MIMO(2xM) запишемо як:
де IM – одинична матриця розміру M, H– матриця коефіцієнтів передачі каналу.
У виразі (2) ПЗ має лінійну залежність від M, а в (1) – логарифмічну, тому починаючи
від точки перетинання графічних залежностей, при (2) досягається стрімке зростання ПЗ.
Після вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації, знайшовши оптимальну кількість
елементів M АР, досліджується доцільність використання рознесеного прийому в умовах
наведення головного пелюстка на джерело корисного радіовипромінювання.
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ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ЦИФРОВИХ КАНАЛІВ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧІ МОВНИХ СИГНАЛІВ У СИСТЕМАХ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Історично для передачі мовних сигналів використовувалися аналогові канали тональної
частоти. Для їх оцінки були розроблені відповідні об’єктивні методи. Дані методи були
викладені у державних стандартах. Всі розроблені методи базувалися на припущені, що
канал може вносити спотворення в мовний сигнал, що є не суттєвими для його
суб’єктивного сприйняття. Після появи цифрових систем передачі до відомих спотворень
додалися спотворення, що виникають в процесах аналого-цифрового перетворення та
безпосередньо передачі в цифровому каналі.
На сьогодні існують різні методи об’єктивної оцінки якості мовних сигналів
затверджені Міжнародним союзом електрозв’язку, такі як: Рек. МСЕ-Т Р.800, Рек. МСЕ-Т
G.113, Рек. МСЕ-Т Р.861 [1], Рек. МСЕ-Т Р.862 [2], та інші. Кожен з яких має свої недоліки.
Раціональним з точки зору точності слід обирати той об’єктивний метод, який у
максимальній степені, за своїми результатами, корельований з суб’єктивними методами.
Для систем зв’язку не військового призначення розроблені стандарти та видані накази
Міністерства транспорту та зв’язку, а саме №91 від 22.02.2010 р., №141 від 19.03.2010 [3], та
інші. Методи випробування якості послуг фіксованого телефонного зв’язку розкрито у
відповідних СОУ 64.2-00017584. Дані документи рекомендаційного характеру по своїй суті
відповідають міжнародним рекомендаціям. Для систем військового призначення наявність
подібних стандартів та рекомендацій гостро необхідна, виходячи з того, що створення нових
цифрових систем передачі та перехід від аналогової телефонії до цифрової в кращому разі
супроводжується лише частковим порівнянням з цивільними системами. Дана ситуація не
припустима, так як системи військового призначення здебільше відносяться до систем
критичного застосування.
Окрім того, в системах військового призначення слід виділити систему супутникового
зв’язку, як найскладнішу систему з точки зору впливу перешкод та завад на мовний сигнал.
Передача мовної інформації даними лініями зв’язку призводить до максимального
збільшення показника затримки. Необхідно також відмітити, що наявність апаратури
подавлення луни з одного боку сприяє виявленню та знищенню паразитної луни, а з іншого
є причиною погіршення якості мовної інформації, що передається.
Таким чином, слід зауважити, що створення нормативної документації щодо
об’єктивної оцінки якості передачі мовних сигналів в цифрових системах військового
призначення є актуальною та насамперед першочерговою задачею, враховуючи перехід до
цифрових систем зв’язку. Також можливість проведення об’єктивної оцінки якості передачі
мовних сигналів по супутниковому тракту являю собою значний інтерес та вимагає
створення спеціальних приладів, що здатні провести подібну оцінку.
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ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СТАНУ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ З АДАПТАЦІЄЮ
ЗАВАДОЗАХИЩЕННОГО КОДУВАННЯ
В системах управління спеціального призначення радіозв’язок, завдяки своїм
позитивним властивостям, займає одне з найважливіших місць. Ефективність
функціонування таких систем залежить від їх здатності забезпечувати виконання вимог, що
висуваються до них.
Радіоканал являється каналом з випадковими характеристиками, що характеризується
появою в ньому різного роду завад. Тому функціонування радіолінії здійснюється в умовах
апріорної невизначеності відносно характеристик каналу. При передачі інформації по такому
каналу ймовірність появи помилок в прийнятих повідомлення може зростати. Якщо
ймовірність появи помилки перевищить деяку допустиму величину, то достовірність
прийнятої інформації зменшиться, що ускладнить подальшу роботу дешифрувальних
органів. Для підвищення достовірності правильного прийому переданої інформації
використовується завадостійке кодування.
В системах зв’язку, що знаходяться на озброєнні, вибір параметрів завадостійкого коду
здійснюється на основі деякої множини середніх значень можливого стану каналу зв’язку.
Даний підхід забезпечує необхідну якість зв’язку у відносно стабільному радіоканалі. При
складній сигнально-завадовій обстановці, такі системи зв’язку не здатні забезпечити
максимально ефективне використання каналу, а саме необхідну швидкість та достовірність
передачі інформації. Це пов’язано з тим, що в таких системах параметри коду залишаються
незмінними під час зміни характеристик каналу передачі.
Для підвищення достовірності використовують коди з виявленням та виправленням
помилок, для яких характерна надлишковість, тобто введення додаткової кількості
перевірочних символів. Введення надлишковості буде виправдане тільки тоді, коли код буде
узгоджений з каналом передачі. Якщо код не узгоджений з каналом, то помилки можуть
бути не тільки не виправленими, але і розповсюджені кодом. В цьому випадку застосування
завадостійкого кодування принесе тільки шкоду. Для узгодження коду з каналом зв’язку
необхідно мати максимальний об’єм даних про сигнально-завадову обстановку під час
проведення сеансу зв’язку.
Одним із шляхів підвищення достовірності прийнятої інформації є застосування систем
зв’язку з адаптивним кодуванням. В доповіді розглядається система передачі інформації з
параметричною адаптацією коду, використовуючи інформацію про стан каналу зв’язку. В
якості параметру коду, що використовується в процесі адаптації, обрано кількість
надлишкових символів, що припадає на кодову комбінацію. Приведено алгоритм оцінки
стану каналу зв’язку, відповідно до якого в код вводиться необхідна кількість надлишкових
символів. Даний алгоритм забезпечує необхідну достовірність передачі інформації з
максимально можливою швидкістю, при відповідному стані каналу.
Адаптивне кодування дає змогу в реальному масштабі часу, у відповідності до зміни
стану каналу, змінювати параметри коду тим самим покращувати якість зв’язку.
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