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УДК 621.396.96(045)                      д.т.н. Васильєв В.М. (НАУ, Київ)
                  Науменко К.В. (НАУ, Київ)

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТРАЄКТОРНОЇ ОЦІНКИ
В БАГАТОПОЗИЦІЙНИХ ДАЛЕКОМІРНИХ СИСТЕМАХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Розглянуто задачу підвищення точності навігації та керування повітряним рухом за даними
багатопозиційних далекомірних радіонавігаційних систем спостереження. Використовуючи методи
оптимальної нелінійної фільтрації, запропоновано новий підхід і алгоритм, що вирішує поставлену задачу.
Наводяться результати комп'ютерного моделювання та дається порівняльна оцінка точності.

Васильєв В.М., Науменко К.В. Повишение точности траекторной оценки в многопозиционных
далекомерных системах наблюдения. Рассмотрена задача повышения точности навигации и управления
воздушным движением по данным многопозиционных дальномерных радионавигационных систем наблюдения.
Используя методы оптимальной нелинейной фильтрации, предложен новый подход и алгоритм, который
решает поставленную задачу. Приводятся результаты компьютерного моделирования и дается сравнительная
оценка точности.

V  Vasil`ev, K.Naumenko  Accuracy of trajectory estimation increase in multiposition range-finder supervision
systems. The problem of increasing the accuracy of navigation and air traffic control according to the multi-position
ranging navigation systems has been considered herein. This problem can be solved using the methods of optimal
nonlinear filtering is given by the solution of the problem. The results of computer simulation and the comparative
evaluation of accuracy are given.

Ключові слова - багатопозиційна радіонавігаційна система, оптимальна нелінійна фільтрація,
фільтр Калмана.

Вступ
Прийняття рішень під час навігації й керуванні рухом у першу чергу ґрунтується на

інформації про положення об’єкта і його швидкість, визначених у результаті обробки даних
систем спостереження.

В даний час широкий розвиток і використання одержали радіонавігаційні пристрої і
системи спостереження, які відповідно до умов експлуатації і функцій, що виконуються,
вимагають застосування статистичної теорії радіонавігації [1].

Одним із застосовуваних шляхів забезпечення навігації і керування рухом є
використання багатопозиційних радіонавігаційних систем (БПРС) – це сукупність
рознесених пунктів випромінювання, прийому й обробки радіосигналів, функціонально
зв’язаних між собою для визначення (оцінки) параметрів об’єктів різної фізичної природи.

Методи рішення задачі обробки даних вимірювань в багатопозиційних системах
спостереження досить повно викладені в роботах [2], [3], [4] та ін.

Розрізняють БПРС з одноетапною і двоетапною обробкою даних.  При одноетапній
обробці оцінка параметрів траєкторії виробляється в один етап безпосередньо з сигналів, що
первинно спостерігаються. При двоетапній обробці спочатку в пристрої первинної обробки
провадиться оцінка параметрів радіосигналів, а потім у пристрої вторинної обробки
виконується остаточна оцінка параметрів траєкторії.

Найбільш важливою характеристикою точності радіонавігаційних систем є похибка
визначення місця розташування об’єкта.

Для підвищення точності визначення параметрів траєкторій руху застосовуються
статистичні методи оцінки.

Всі статистичні методи базуються на математичних моделях динамічних систем
(об’єктів навігації та управління), сигналів, завад, інформаційних та супутніх процесів.

Для реалізації методу оптимальної стохастичної оцінки важливе значення має
математична модель, що описує зв'язок вимірюваних і оцінюваних траєкторних параметрів
(модель вимірювань).  Специфічною особливістю задачі траєкторної оцінки є те,  що цей
зв’язок, як правило, нелінійний і, отже, постановка задачі вимагає застосування нелінійних
методів оцінки, що негативно позначається на точності.
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Серед усіх методів синтезу оптимальних систем оцінки найбільш загальним і
прийнятним до радіонавігаційним систем є методи марковської теорії оптимального
нелінійного оцінювання, що розробив Р. Л. Стратанович [5].

Марковська теорія оптимального нелінійного оцінювання охоплює як окремий випадок
оптимальну лінійну фільтрацію Калмана.

В даній роботі розглядається один з можливих способів підвищення точності
визначення параметрів траєкторії польоту повітряного судна (ПС) за результатами
вимірювань багатопозиційної далекомірної системи спостереження з одноетапною
обробкою даних.

Завдання зводиться до задачі статистичного синтезу оптимального алгоритму оцінки
параметрів траєкторії руху ПС в рамках теорії оптимальної нелінійної фільтрації. Показані
умови, при яких можливе застосування лінійного фільтра Калмана.

Використовуючи комп'ютерне моделювання, досліджуються властивості
запропонованого методу і дається порівняльна оцінка точності траєкторних параметрів.

Постановка завдання
Розглянемо двопозиційну систему спостереження, що складається з двох далекомірних

радіонавігаційних станцій, віддалених одна від другої на відстань d (рис. 1).

Рис. 1. Взаємне положення ПС і далекомірних систем

Уявімо цю систему як деякий далекомірно-кутомірний вимірник a-s , розташований в
точці місцезнаходження однієї зі станцій (наприклад, це буде перший далекомір (див.
рис.1)),  який вимірює дальність до ПС *

1s  –  результат вимірювання першого далекоміра,  й
кут *

1a , який обчислюється за результатами вимірювань *
1s  і *

2s  обох далекомірів з
використанням теореми косинусів

÷÷
ø

ö
çç
è

æ +-
=

ds
dss

1

22
2

2
1

1 2
arccosa ,                                                      (1)

де d – відстань між далекомірними станціями.
Приймемо таку математичну модель вимірника з адитивними похибками вимірів:

11
*
1 aaa n+= ,                                                              (2)

11
*
1 snss += ,                                                                 (3)

де 1an  – похибка визначення кута 1a  за даними вимірювань дальності 1s  і 2s ;

1sn  – похибка вимірювання дальності першого далекоміра.
Похибки вимірювання дальності приймемо адитивними випадковими величинами типу

«білий шум» з інтенсивностями, що дорівнюють 2
1ss  і 2

2ss  відповідно для першого і другого
далекоміра.

Позначимо вектор перерахованих вимірів
[ ]Ts** ,Z a=

r
,                                                                       (4)

де *
1

* aa = , *
1

* ss = .
Синтезуємо оптимальний алгоритм оцінки параметрів траєкторії руху ПС з

використанням теорії оптимальної нелінійної фільтрації.
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Математична модель вимірів
Первісним завданням статистичного аналізу радіонавігаційного пристрою є визначення

його характеристик на підставі відомих статистичних описів сигналів і завад, а також при
відомому законі перетворення вхідних впливів у вихідні процеси, тобто складання
математичної моделі функціонування радіонавігаційного пристрою.

Щоб запис математичної моделі віртуального вимірювача (2) була коректною,
виконуємо лінеаризацію шляхом розкладання виразу (1) в ряд Тейлора щодо значень
дальності, які відповідають місцеположенню ПС на траєкторії його польоту, залишаючи
елементи розкладу тільки першого порядку.

В результаті отримаємо

,
21

1
221

1

22
2

2
1

2
1

1 ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+

-+

-
-= ss nsn

s
dss

zds
na

де
ds

dssz
1

22
2

2
1

2
+-

= .                                                               (5)

Визначимо дисперсію лінеаризованої похибки обчисленого кута 1a

2
222

1

2
2

2
2
1

2

2
1

22
2

2
1

2
2

1
2

1 1
1

21
1][ ss ds

s
zds

dss
z

nM sss aa -
+÷÷

ø

ö
çç
è

æ -+
-

==

або

.
2)1(

1 2
2

2
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2
1
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1

22
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2
1

222
1

2
1 ÷

÷

ø

ö

ç
ç

è

æ
+÷÷

ø

ö
çç
è

æ -+
´

-
== ss s

s
dss

zds
sssa                                   (6)

Визначимо взаємну кореляцію для виміряної дальності 1s  та обчисленого  кута 1a

2
12

1

22
2

2
1

21111 21
1][ sss ds

dss
z

nnMr saa ÷÷
ø

ö
çç
è

æ -+

-
-== .                  (7)

В результаті запишемо матрицю дисперсій похибок вимірювань як

ú
û

ù
ê
ë

é
=

2221

1211

rr
rr

R ,                                                                          (8)

де 2
111 as=r , 2

122 sr s= , 112112 srrr a== .

Вибір методу оптимальної оцінки траєкторних параметрів
Для вирішення задачі автоматизації процесів обробки і відображення траєкторної

інформації перевагу слід віддати рекурентним алгоритмам траєкторної оцінки як найбільш
швидкодіючим і економічним за обсягом використовуваної пам’яті комп’ютера. Крім того, такі
алгоритми найкращим чином відповідають вимогам, що пред'являються до алгоритмів
автосупроводу об’єктів, що базуються на процедурі прогнозу і подальшої корекції координат
місцезнаходження ПС за результатами траєкторних вимірювань.

Таким рекурентним алгоритмом траєкторної оцінки може бути відомий фільтр Калмана.
Потенційна точність, з якою може бути виконана оцінка траєкторних параметрів із

застосуванням фільтра Калмана, визначається рішенням рівняння Ріккаті, що описує
розвиток дисперсії похибки оцінки. У дискретному вигляді для n-го моменту часу це [6]

,nеnеn KHY-Y=Y                                                                (9)

де ,1
T

nnе FFY=Y -                                                         (10)

,)( 1-+YY= RHHHK T
nе

T
nе                                                          (11)
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Y  – матриця дисперсій похибок оцінки траєкторних параметрів; K – матриця коефіцієнтів
підсилення фільтра; F  – перехідна матриця, що описує рух об’єкта; H  – матриця
спостережень, що встановлює зв’язок між вимірами і елементами вектора станів; R  –
матриця дисперсій похибок вимірів; е – індекс, що означає екстрапольоване значення.

Сама оцінка вектора станів за фільтром Калмана виконується рекурентно в два етапи:

1
€

-F= nnе XX
rr

 – прогноз вектора стану;             (12)

)(€
nеnnеn XHZKXX
rrrr

-+= – корекція (оцінка) вектора стану.             (13)

Умови застосування лінійного фільтру
Для реалізації рекурентного лінійного фільтру необхідно спочатку визначити в

просторі станів перехідну матрицю процесу, що описує рух ПС, параметри траєкторії якого
оцінюються за даними двох далекомірних систем.

Приймемо, що на обмеженій ділянці спостереження ПС здійснює політ з постійною
швидкістю і курсом. Тоді, якщо взяти в якості вектора станів вектор

[ ]TssX &&
r

,,, aa= ,             (14)
перехідна матриця F  процесу X

r
, що описує рух ПС, буде складатися з наступних елементів

ú
ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê
ê

ë

é

=F

1000
0100

010
001

)(
T

T

T ,             (15)

де T  – період надходження вимірювань.
Для математичної моделі вимірювача (2)-(4) і прийнятого вектора станів (14) при

зазначених вище припущеннях матриця спостережень має вигляд

ú
û

ù
ê
ë

é
=

0010
0001

H .             (16)

Для розв’язання рівняння (9) треба на кожному кроку дискретизації обчислювати
матрицю дисперсій похибок вимірювань R  (8),  тому що її елементи 11r  (6), 12r  і 21r  (7)
нестаціонарні. Треба також задати початкові дані для матриці коваріацій Y .

Моделювання та аналіз результатів
Особливістю фільтра Калмана є те, що у рівняннях для матриці коваріацій відсутні виміри,

і для розв’язання рівнянь не треба виконувати саму процедуру фільтрації. Тому для оцінки
точності запропонованого алгоритму обробки даних далекомірних систем достатньо розв’язати
рівняння Ріккаті, що описує розвиток дисперсій похибок оцінки траєкторних параметрів.

Оцінка точності визначення місцезнаходження ПС за результатами вимірів двох
далекомірних систем з застосуванням фільтра Калмана проводилася з використанням
програмного пакета MatLab. Схема алгоритму моделювання та оцінки точності фільтру наведена
на рис. 2.

Результат комп’ютерного моделювання наведено на рис. 3 де показані криві зміни
середньоквадратичного значення радіальної похибки визначення місцеположення ПС у
залежності від віддалення ( y )  ПС від бази 50=d км для заданих похибок вимірів дальності

10021 === sss sss м. Крива 1 – результат розв’язку рівняння (9). Для порівняння (крива 2)
показана зміна радіальної похибки обчислення положення ПС за даними вимірів двох
далекомірних систем без оптимальної обробки, яка визначається виразом [2] gss cosec2 sr = .
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Задання початкових умов: відстань між
далекомірами –  d; період оновлення

вимірів – T  ; точність далекомірів – σs1, σs2

Так

n=50

Початок

Задання перехідної матриці Φ  (15),
м атриці спос тереже ння H   (16)

Задання  почат кового значенн я вектора
стану X( t0)   (14)

Обчисленн я матри ці д исперсій
похибок перерахован их вимірів R (t0 )
для початкового полож ення літака  (8)

Прогноз вектора  стан у X (tn-1+T )  (12)

Прогноз матриці коваріацій
Ψ( tn-1+T  )   (10)

Обчисленн я матри ці д исперсій
похибок перера хованих вим ірів

R (tn-1+T  ) для прогнозованого часу  (8)

Обчислення м атриці корекц ії К (11)

Обчислен ня кута   α1 за  дан им и вимірів
перш ого та другого дале коміра  (1)

Формування  вектору ви мірів Z (tn  ) (4)

Оцінка ве ктора стану X (tn  ) (13)

Корекц ія матриці коваріацій Ψ( tn )   (9)
(Обчислення дисперсії похибки оцін ки

вектору стан у)

Вивід графіка  сере дньоквадратичної
похибки оцінки  полож ення літа ка

Кінець

n = n+1
Ні

Рис. 2. Схема алгоритму моделювання та оцінки точності фільтру
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Рис. 3. Середньоквадратична похибка визначення місцеположення

Висновки
В роботі синтезовано алгоритм оптимальної оцінки параметрів траєкторії руху ПС за

результатами вимірювань двопозиційної далекомірної системи спостереження з
одноетапною обробкою даних.

Особливістю постановки задачі є те, що математична модель вимірювань зводиться до
деякого далекомірно-кутомірного вимірювача, розташованого в точці розташування одного з
далекомірів. Це дозволило отримати просту лінійну модель спостереження, що зв’язує
вимірювання віртуальної далекомірно-кутомірної станції з вектором станів, що описує рух
літака, і використати лінійний рекурентний фільтр Калмана для оцінки параметрів
траєкторії.

Результати моделювання показують, що точність визначення параметрів траєкторії руху
літака при використанні інформації багатопозиційних далекомірних систем спостереження може
бути істотно підвищена при застосуванні запропонованого алгоритму оптимальної обробки.

Запропонований підхід дає просту структуру алгоритму траєкторної оцінки і допускає
лінійне рішення, що дає передумову його практичного впровадження.
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УДК 621.391                                                                       Восколович О.І. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)
д.т.н. Кувшинов О.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ РАДІОЗАСОБІВ МІМО З
ПСЕВДОВИПАДКОВОЮ ПЕРЕСТРОЙКОЮ РОБОЧОЇ ЧАСТОТИ

В роботі запропонована  методика управління параметрами радіозасобів із застосуванням системи
МІМО з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, яка дозволяє значно підвищити
завадозахищеність радіомережі. Запропонована методика може бути використана при проектуванні мереж
та засобів радіозв’язку, що функціонують в умовах селективних завмирань та навмисних завад.

Восколович А.И., Кувшинов А.В. Методика управления параметрами радиосредств МІМО с
псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. В работе предложена методика управления параметрами
радиосредств с применением системы МІМО с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, которая
позволяет значительно повысить помехозащищенность радиосети. Предложенная методика может быть
использована при проектировании сетей и средств радиосвязи, функционирующих в условиях селективных
замираний и преднамеренных помех.

A. Voskolovich, О.Kuvshinov,  Methods of controlling the parameters of radio MІMO with pseudo-random
rearrangement of the operating frequency. The paper proposed a method parameter control channel using a system
MІMO spread-spectrum method of pseudo-random adjustment of the working frequency, which can significantly
increase the noise immunity of radio. The proposed technique can be used in designing networks and radio
communication equipment operating in conditions of selective fading and jamming.

Ключові слова: завадозахищеність, навмисні завади, система МІМО, псевдовипадкова перестройка
робочої частоти.

На сьогоднішній день бездротові мережі передачі інформації стають одним з основних
напрямків розвитку телекомунікаційної індустрії. Їх швидкий розвиток у порівнянні із
дротовими мережами, пов’язаний з такими перевагами, як:

гнучкість архітектури, тобто можливості динамічної зміни топології мережі при
підключенні, пересуванні та відключенні мобільних користувачів без значних втрат часу;

висока швидкість передачі інформації;
швидкість проектування та розгортання;
висока ступінь захисту від несанкціонованого доступу;
відмова від дорогого та не завжди можливого прокладання, або оренди

оптоволоконного чи мідного кабелю [1].
Але системам бездротового доступу властиві і певні недоліки.
Так у сучасних системах радіозв’язку (СРЗ) широко використовуються канали зв’язку з

випадковими параметрами. Для таких каналів основними чинниками, що впливають на якість
радіозв’язку, є завади, що діють в каналі зв’язку та завмирання сигналів, які виникають
унаслідок багатопроменевого розповсюдження радіохвиль [2].

Останнім часом для підвищення завадозахищеності в системах передачі дискретних
повідомлень все більш широке застосування знаходять сигнали з основою набагато більшою
за одиницю 1c >>W . Такі сигнали називають складними, складеними, шумоподібними,
широкосмуговими [3].

До найбільш розповсюджених ШСС та методів їх формування відносяться:
метод прямого розширення спектра (DSSS – Direct Spread Spectrum System);
сигнали з псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти (ППРЧ)  (FHSS –

Frequency-Hopping Spread Spectrum);
технологія ортогонального частотного мультиплексування (OFDM – Orthogonal

Frequency Division Multiplex);
технологія МІМО (Multiple Input Multiple Output – багато входів - багато виходів) [4].
Перераховані методи непогано зарекомендували себе при дії на канал зв’язку

завмирань і завад типу адитивного білого гаусівського шуму (АБГШ). Але в умовах впливу
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на засоби радіозв’язку навмисних завад, їх ефективність значно знижується. В арсеналі
сучасних засобів радіоелектронного подавлення (РЕП), таких як станція „WolfPack” [5]
виробництва США, присутні і більш ефективні, з точки зору дії на засоби радіозв’язку,
завади. Найбільш ефективними є шумова загороджувальна завада (ШЗЗ), шумова завада в
частині смуги (ШЗЧС), завада у відповідь (ЗВ) (ретрансльована
 завада) [6].

Підвищення завадозахищеності засобів радіозв’язку (ЗРЗ) в умовах активної
радіоелектронної протидії більш ефективне при використанні поєднання розглянутого вище
режиму ППРЧ з технологією МІМО.

В умовах складної завадової обстановки ефективне функціонування СРЗ неможливе без
застосування системи адаптації, за рахунок якої на передавальному боці формуються
управляючі дії, що змінюють вид сигнально-кодових конструкцій (СКК), режим
функціонування ППРЧ та режим роботи МІМО. Раціональний вибір СКК відповідно до умов
завадової обстановки, дозволить одночасно підвищити вірність і швидкість передачі
інформації при обмеженнях на енергетику і ширину смуги робочих частот [7]. Зміна режиму
функціонування ППРЧ дозволить підвищити завадозахищеність при впливі навмисних завад.
Зміна ж режиму роботи МІМО дозволить зменшити вплив на канал зв’язку завмирань та
підвищити швидкість передачі інформації. Тому для підвищення завадозахищеності СРЗ, при
дії навмисних завад та селективних завмирань, необхідно поєднати технологію МІМО з
ППРЧ із застосуванням адаптивних алгоритмів формування і обробки сигналів.

Метою роботи є розробка методики управління параметрами радіозасобів МІМО з
псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, що дозволить підвищити їх
завадозахищеність в умовах навмисних завад та селективних завмирань, при обмеженні на
швидкість передачі інформації.

Постановка завдання.
Задано: параметри МIМО-системи і каналу зв’язку mii 1,},{ =y=Y : S – кількість

передавальних антен, V – кількість приймальних антен, вид модуляції, L – кількість власних
каналів системи МІМО, перv  –  швидкість перестроювання робочої частоти, пK  – кількість
частотних підканалів, шK  – коефіцієнт зміни швидкості ППРЧ, cP  – потужність корисного

сигналу, cFD  – смуга частот сигналу, 2
зh  – відношення сигнал/завада (ВСЗ), )(tH –

передаточна характеристика каналу зв’язку, R – швидкість коду.
Необхідно: знайти оптимальні значення параметрів (кількість приймальних та

передавальних антен, кількість власних каналів (режим роботи МІМО), кількість частотних
підканалів, швидкість ППРЧ, потужність в підканалах, вид модуляції та коректуючого коду)
при яких мінімізується ймовірність бітової помилки L

BР  в радіоканалі, при обмеженні на
допустиму швидкість передачі інформації допvv ³ .

Обмеження та допущення:  вид розширення спектру –  ППРЧ,  вид модуляції –  фазова
маніпуляція (ФМ-M), де М - обсяг ансамблю сигналів; розмірність ансамблю сигналів

162 ££ M ; вид завадостійкого коду – турбокод зі швидкістю 75,02,0 ££ R ; 4,4 ££ VS ;
41 ££ L .

Завдання визначення значень параметрів сигналу в системі MIMO з ППРЧ при дії
навмисних завад та селективних завмирань зводиться до типової оптимізаційної задачі.
Система рівнянь для вирішення оптимізаційної задачі має такий вигляд:

ïî

ï
í
ì

³=
®=

,),,(
min;),,,,,(

доп2

cшп
2
з1

vMVSFv
PKKMLhFРL

B                                         (1)

де L
BР  – ймовірність бітової помилки.
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Розкриємо функціонали системи рівнянь (1). У каналі з селективними завмираннями
та білим шумом при когерентному прийманні відомі точні формули ймовірності бітової
помилки для модуляції ФМ-М (М>2) [8].

( )å
= +++

=
4/

1 2
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2
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2
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12 M

m hhhM
P , (2)

де ( )( )MmВhh p-= 12sin 22
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з , ( )
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13
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M

Mhh ,
0

б2
0 G

Eh = , бE  – енергія біта, 0G  –

спектральна щільність потужності шуму, M = 2В – розмірність сигнального сузір'я.
При впливі шумової загороджувальної завади та завади у відповідь на ЗРЗ параметр 2

0h
перетвориться в

з0

б2
0 GG

Eh
+

= . (3)

де зG - спектральна щільність потужності навмисної завади.

Для шумової завади в частині смуги параметр 2
0h  буде визначений як

g
+

=
з

0

б2
0 GG

Eh .
(4)

де g  – коефіцієнт, що характеризує частину частотного елемента, вражену завадою
(коефіцієнт перекриття), 10 £g£ .

Відношення сигнал-завада на виході демодулятора сигналів одного з L каналів системи
MIMO визначається відношенням

n
N

P
P

G
Eh

з

с

з

б2
0 == ,

де сP  –  потужність сигналу для L-го каналу системи MIMO, зP – потужність завади для
L-го каналу системи MIMO, зG – спектральна щільність потужність завади для L-го каналу
системи MIMO.

Незалежно від стратегії постановки завад з обмеженою потужністю відношення сигнал-

завада в результаті обробки збільшується на величину
n
N , яка і визначає коефіцієнт

розширення спектра сигналу. Відповідно до [6] параметр N являє собою розмірність
розширеного радіосигналу з тривалістю T та шириною смуги частот сW

TWN с2= , (5)

а параметр n – розмірність інформаційного сигналу тривалістю T та мінімальною шириною
смуги сF

TFn с2= . (6)

Таким чином, використовуючи (5) та (6) отримаємо вирази для коефіцієнтів
розширення спектру для кожного з каналів системи MIMO:
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З урахуванням коефіцієнта розширення спектра пK  вирази (3), (4) при впливі шумової
загороджувальної завади та шумової завади в частині смуги відповідно будуть мати
такий вигляд:
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де сP  – потужність сигналу, зP – потужність завади.
Підставивши (7) в (2), одержимо точну формулу ймовірності бітової помилки сигналу

при впливі шумової загороджувальної завади на один канал системи MIMO  із ППРЧ і
селективними завмираннями:
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Ймовірність бітової помилки для сигналу одного каналу системи MIMO  з ППРЧ при
впливі шумової завади в частині смуги буде мати такий вигляд:

збб)1( PPPB g+g-=

У цій формулі бP  визначається по формулі (2), а збP  – шляхом підстановки (8)
в (2):
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Ймовірність бітової помилки при впливі завади у відповідь буде мати такий вигляд:

збшб)1( PKPPB g+g-= .

У цій формулі бP  визначається по формулі (2), а збP  – шляхом підстановки (3) в (2):
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Ймовірність бітової помилки при використанні модуляції ФМ-М та ППРЧ для системи
MIMO в умовах впливу флуктуаційного шуму, навмисних завад та селективних завмирань
буде визначатися наступним виразом

L
PPPP LBBBL

B
+++

=
L21 , (12)

де L –  кількість каналів в системі MIMO, LBP  – ймовірність бітової помилки в кожному
каналі системи MIMO, яка враховує вплив флуктуаційного шуму, навмисних завад,
розширення спектру сигналу, вид модуляції сигналу, селективні завмирання, аналітичні
вирази для розрахунку якої отримані в роботі для відповідних типів завад та модуляцій
сигналу.

Швидкість передачі інформації визначається як:

t
××

=
MVSv 2log ,

де t  – тривалість радіоімпульсу.
Тоді система рівнянь (1) перетворюється до наступного виразу:
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Таким чином, вибір оптимальних параметрів радіозасобів MIMO з ППРЧ зводиться до
адаптивного розподілу потужності сигналу в паралельних каналах, вибору режиму роботи
ППРЧ та зміни виду СКК в залежності від завадової обстановки.

З [8] слідує,  що якщо множина допустимих розв’язків складається зі скінченого числа
точок, що задаються обмеженнями системи рівнянь (1), то оптимізаційна задача може бути
вирішена прямим перебором всіх значень цільової функції.

Методика управління параметрами радіоканалу системи МІМО з розширенням спектру
методом ППРЧ, алгоритм реалізації якої подано на рис. 1, складається з наступних етапів.

1. Введення вихідних даних. Вводяться параметри передавального пристрою і каналу
зв’язку Y = {yi}, mi ,1= , а також допустимої швидкості передачі інформації допv .

2. Оцінка стану каналу зв’язку.  На даному етапі,  за допомогою методу ітеративної
оцінки каналів зв’язку системи МІМО, запропонованим в [10], оцінюється стан
багатопроменевого каналу зв’язку та визначається його канальна матриця Н.

3. Вибір режиму роботи МІМО. В залежності від значення 2
зh в каналі, вибирається

варіант передачі даних з використанням тільки потужних власних каналів та визначається
граничне значення ВСЗ 2

грзh , яке визначається на етапі проектування і залежить від стану
каналу та розмірності МІМО-системи ( VS ´ ).

Канали, в яких ВСЗ менше допустимого відключаються, а за допомогою методу [12]
здійснюється розподіл потужності сигналу між власними каналами.

4. Перевірка виконання умови 2
грз

2
з hh £ . Якщо умова виконується, алгоритм переходить

до етапу 5, якщо не виконується – до етапу 3.
5. Вибір режиму роботи ППРЧ. При використанні ППРЧ в радіозасобі однією із

найнесприятливіших завад є завада у відповідь (ЗВ) (ретрансльована завада): потужність
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передавача завад концентрується лише в смузі частот каналу радіостанції і тільки під час її
роботи [13]. Закінчення дії ретрансльованої завади повинно збігатися з моментом
припинення випромінювання сигналів радіозасобу.

Ви бір режиму
роботи системи М ІМ О

4 2
грз

2
з hh £

Н і

П ОЧ А Т О К

Введення
вихідних даних

(Y  = {y i})

1

КІН ЕЦ Ь

Оцінка
стану

 каналу

2

В ибір параметрів
СКК

5
В ибір реж иму
 ро бо ти П ПР Ч

Так

3

Ні

8
П ередача

інф ормації

Так

.допВВ PP £

6

7

Рис.1. Схема алгоритму реалізації методики управління параметрами
 радіозасобів MIMO з ППРЧ

У перспективних станціях постановки ретрансльованих завад УКХ діапазону, що
використовують новітні технічні досягнення і швидкодіючу мікропроцесорну техніку в
апаратурі РЕП, мінімальний час спрацьовування minспрtD  може складати менше десятків
мікросекунд [6]. Тому важливим параметром радіозасобу з ППРЧ (з погляду
завадозахищеності) є фактичний час роботи на одній частоті рtD , Цей параметр характеризує
можливість радіозасобу з ППРЧ „втікати” від впливу ретрансльованих завад та визначає
швидкість перестроювання частоти перv .

Коефіцієнт перекриття сигналу ретрансльованою завадою залежить не тільки від часу
спрацьовування спрtD , але і від взаємного розташування (топології) передавача і приймача
ЗРЗ, а також станції ретрансльованих завад на місцевості, що визначає час затримки
розповсюдження завади зtD .
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Ретрансльована завада є неефективною тільки при виконанні умови що час роботи
радіозасобу на одній частоті рtD  повинен бути менший, ніж сумарний час спрацьовування

спрtD  і час затримки завади зtD . У цьому випадку коефіцієнт g=0, а середня ймовірність
помилки на біт BP  визначається тільки власними шумами приймача.

Алгоритм вибору режиму роботи ППРЧ представлений на рис. 2 і складається з
наступних етапів.

5.1. Визначення виду і характеристик навмисних завад.
5.2. Перевірка значення коефіцієнта перекриття.
5.3. Збільшення швидкості перестроювання робочої частоти.
5.4. Перевірка коефіцієнту розширення спектру.
5.5. Перевірка швидкості перестроювання робочої частоти на предмет

максимального значення.
5.6. Збільшення коефіцієнту розширення спектру.
5.7. Перевірка коефіцієнту розширення спектру на предмет максимального значення.

Н і

Т ак

Н і

0>g
2

3

Т ак

Зб ільш ення

пK

Н і

Т ак

6

4

7

В ибір  реж и м у
ро боти  П П Р Ч

В изн ач ен ня ви д у
і хар актери сти к

н авм и сни х  завад

В иб ір  реж им у
роб оти  П П РЧ

1

Зб ільш ення

п ерn д о ппп KK <

1п ерп ер += vv
5

1пп += KK

Н і

Т ак

Рис. 2. Схема алгоритму визначення режиму роботи ППРЧ
при дії навмисних завад

На першому етапі відбувається оцінювання каналу зв’язку на присутність у ньому
навмисних завад, визначається вид завади та її параметри. При дії ретрансльованої завади на
другому етапі перевіряється коефіцієнт перекриття g . В залежності від значення g
відбувається зміна швидкості перестроювання робочої частоти (етап 3, 5). При відсутності
ЗВ і для боротьби із ШЗЧС і ШЗ обирається режим роботи ППРЧ, а саме коефіцієнт пK , що
змінюється в залежності від відношення сигнал/завада за ступінчастим законом із заданою
заздалегідь градацією (етап 4, 6, 7).

6. Перевірка виконання умови допВВ PP £ .  Якщо умова виконується,  алгоритм
переходить до етапу 7, якщо не виконується – до етапу 1.
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7. Вибір параметрів СКК. Алгоритм вибору СКК для кожного власного каналу
складається з вибору,  в залежності від завадової обстановки,  виду модуляції,  вибору
коректувального коду і вибору маніпуляційного коду.

Вибір виду модуляції. При створенні СКК широкий розвиток одержали методи
двовимірної модуляції,  при яких ансамблі сигналів можуть бути представлені крапками в
двовимірному евклідовому просторі. Незважаючи на те, що теоретично при передачі
інформації з каналу одномірні види модуляції мають такі ж потенційні можливості,  що і
двовимірні, при формуванні СКК одномірна модуляція використовується набагато рідше.
Застосування багатомірних сигналів обмежується складністю реалізації таких СКК.

В [7] показано, що системи з високою енергетичною ефективністю, що необхідні для
виконання умов методики, які забезпечують виграш за Еb  і програш за Fb  – системи з СКК
у яких використовується багатопозиційна фазова (ФМ-М) маніпуляція.

Вибір коректуючого коду. Важливим етапом побудови ефективних СКК є вибір методу
захисту від помилок, що базуються на застосуванні завадостійких кодів. Використання цих
кодів дозволяє отримати енергетичний виграш кодування (ЕВК), який характеризує ступінь
можливого зниження енергетики передачі при кодуванні в порівнянні з відсутністю
кодування, якщо достовірність передачі в обох випадках однакова. Цей виграш можна
використовувати для поліпшення параметрів і характеристик багатьох важливих
властивостей систем передачі даних, наприклад, для зменшення розмірів дуже дорогих
антен, підвищення дальності зв'язку, збільшення швидкості передачі даних, зниження
необхідної потужності передавача і т.д.

З [14] видно що найбільш ефективними на даний час коректуючими кодами є турбо і
низькоплотносні коди. Кожен з них має свої переваги, недоліки і, відповідно, свою область
застосування. Наприклад, турбо і низькоплотносні коди здатні працювати при рівні
енергетики каналу, всього на декілька десятих децибела перевищуючих його
пропускну здатність.

Застосування турбокодів при побудові СКК дозволило одержати додатковий
енергетичний виграш відношення сигнал/шум для каналів із флуктуаційним шумом і
завмираннями в порівнянні зі схемами, що використовують згорточні коди. Тому ці СКК на
основі турбо кодів використовуються в багатьох сучасних комунікаційних засобах таких як
стандарти БД IEEE802.16a,e та IEEE802.11n [14].

Вибір маніпуляційного коду. При узгодженні кодека двійкового завадостійкого коду і
модему багатопозиційних сигналів, необхідно використовувати маніпуляційний код, при
якому більшій відстані за Хеммінгом між кодовими комбінаціями відповідає більша відстань
за Евклідом між сигналами, що їм відповідають.

Способи узгодження модуляції і кодування можна розділити на двох груп: узгодження
оптимальним маніпуляційним кодом і узгодження на основі розбиття ансамблю на
вкладені підансамблі.

СКК, що відносяться до першої групи, є результатом узгодження відомих двійкових
завадостійких кодів із багатопозиційним ансамблем сигналів шляхом використання
спеціальним чином підібраного маніпуляційного коду.

Оскільки помилки найчастіше відбуваються за рахунок переходів в області сусідніх
сигналів, то кодові комбінації, які відповідають сусіднім сигналам, повинні розрізнятися
найменшою кількістю двійкових символів. Цій вимозі в ряді випадків задовольняє код
Грея [7, 14].

Друга група включає досить велику кількість типів СКК,  які розрізняються
модифікаціями методів узгодження. Основою побудови СКК такого виду є розбиття
ансамблю сигналів на вкладені підансамблі [7]. Розбиття здійснюється таким чином, що
підансамблі мають однакову кількість сигнальних точок. Відстані dЕ між сусідніми
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сигналами підансамблів однакові, а мінімальні відстані dЕmin між сигналами підансамблю
збільшуються з кожним кроком розбиття.

Важливою характеристикою процесу управління є тривалість його циклу, що
відповідає часу адаптації системи до зміни умов функціонування, і визначається
за формулою:

перзатустад tttt ++= ,
де, устt  – час вибору варіанту управляючої послідовності в приймачі та передачі її зворотнім
каналом зв’язку до передавача, затt  – час затримки переданого сигналу, перt  –  час
перестройки модулятора та демодулятора.

Відповідно затt , перt  і устt визначається як:

р
зат C

Rt = , допсинхр.пер tt £ , затпарвиб.уст ttt += ,

де R – відстань від передавача до приймача, рC – швидкість поширення радіохвиль, допсинхр.t

– допустимий час для здійснення синхронізації ППРЧ сигналу, парвиб.t – час необхідний для
оцінки сигналу та вибору управляючої послідовності.

Оцінка ефективності методики. Для оцінки ефективності запропонованої методики
було проведено імітаційне моделювання роботи одного циклу управління системи МІМО з
ППРЧ при дії ШЗЧС на канал зв’язку. Імітаційне моделювання проводилось у програмному
середовищі MathCad [15] із використанням отриманих вище математичних співвідношень
(9-12).

Рис.3. Графік залежності середньої бітової помилки від ВСЗ при впливі
на систему МІМО з ППРЧ і ФМ-4 ШЗЧС
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При дослідженні методики була змодельована одноканальна система (для порівняння),
система МІМО 22´  і 44´  при L = 2 і 4 відповідно, з ФМ-4, заданій швидкості передачі
інформації та різними значеннями ВСЗ у кожному власному каналі, а саме значеннями
коефіцієнта перекриття g = 0,6; 0,2; 0,1; 0,01,  при незмінному значенні ВСШ 46,9 дБ.
Дослідження режиму ППРЧ у системі МІМО проводилося за допомогою зміни кількості
частотних підканалів у власних каналах з наступними значеннями 1, 10, 100, 1000.

Результати моделювання представлені на рис.3, 4.

Рис.4. Графік залежності середньої бітової помилки від ВСЗ при впливі
на систему МІМО з ППРЧ і ФМ-4 завади у відповідь

З рис.3 видно, що збільшення на порядок кількості частотних підканалів дає виграш в
завадозахищеності, на рівні 310- , приблизно на 6 дБ (при кожному збільшенні). Застосування ж
технології МІМО дозволить збільшити завадозахищеність системи передачі інформації з 2 дБ
(МІМО 22´ ) до 4 дБ (МІМО 44´ ).

З рис.4 видно, що збільшення швидкості перестроювання робочої частоти дає виграш
завадозахищеності, на рівні 310- , приблизно на 2 дБ (при кожному збільшенні швидкості
в двічі).

Висновки. Новизна запропонованої методики полягає в управлінні параметрами
радіозасобів системи МІМО з ППРЧ шляхом вибору режиму роботи МІМО, вибору режиму
роботи ППРЧ і виду СКК для кожного підканалу в залежності від завадової обстановки
в каналі.

Запропонована методика дозволяє підвищити завадозахищеність ЗРЗ при впливі
навмисних завад та селективних завмирань на 12-17% у порівнянні з відомими.

Перспективним напрямком подальших досліджень є вдосконалення методу оцінювання
канальної матриці з метою отримання більш точної інформації про стан власних каналів
системи МІМО з ППРЧ що дасть змогу підвищити завадозахищеність в умовах дії
навмисних завад та селективних завмирань.
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АЛГОРИТМ RED ДЛЯ ТСP/IP-МЕРЕЖ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З
АРХІТЕКТУРОЮ DIFF-SERV ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЧІТКИХ РЕГУЛЯТОРІВ

У роботі представлено новий підхід до реалізації активного управління чергами в ТСP/IP-мережах
військового призначення з архітектурою Diff-Serv, а саме алгоритму завчасного імовірнісного виявлення
перевантаження з використанням нечітких  регуляторів.

Гостев В.И., Скуртов С.Н., Логинов М.В. Алгоритм раннего вероятностного заблаговременного
обнаружения перегрузки для ТСP/IP-сетей с применением нечетких регуляторов. В даной работе
представлен новый подход к реализации активного управления очередями в сетях ТСP/IP военного назначения c
архитектуой Diff-Serv, а именно алгоритма вероятностного заблаговременного определения перегрузки с
использованием нечетких регуляторов..

V. Gostev, S. Skurtov, M. Loginov Random Early Detection algorithm for TCP/IP-networks using fuzzy
controllers.This paper presents a new approach to Active Queue Management (AQM) for ТСP/IP Diff-Serv service use
networks, namely as Random Early Detection (RED) algorithm  using fuzzy controllers.

Ключові слова: диференційовані послуги, завчасне випадкове виявлення, нечіткий регулятор.

Сучасні світові тенденції побудови розподілення інформаційних мереж військового
призначення вимагають забезпечення їх безперервного та ефективного функціонування в
умовах максимальних інформаційних навантажень, що виникають на межах поєднання
розподілених мереж. Існуючі стратегії уникнення перевантажень [1] ще не довели
свою ефективність.

Аналіз поведінки у замкнутому циклі представляється складним, якщо взагалі
можливим. Навіть найслабша взаємодія додаткових нелінійних циклів зі зворотнім зв’язком
може визвати несподівану та нестійку поведінку [2]. Моделювання та аналіз протоколів
ТСР/IP демонструє, що при наближенні поведінки протоколу до оптимального рівня
(збільшення вікна перевантаження), його ефективність різко падає [3]. Це загострюється
зростом вимог щодо якості сервісу (Quality of Service, далі – QoS) для користувача у мережі,
а також збільшенням швидкості з’єднання до встановленої за вимогами. Звідси результат
затримки у смузі пропускання й,  відповідно,  затримки зворотнього зв’язку.  Ці факти
визначають актуальність дослідження підходів до управління перевантаженням у мережі.

Метою роботи є представлення нового підходу до активного управління чергами у
мережі ТСP/IP, а саме удосконаленого алгоритму RED в архітектурі диференційованих
послуг (Differentiated Services, далі – Diff-Serv) з використанням нечітких регуляторів.

Архітектура диференційованих послуг Diff–Serv
Diff-Serv є логічним продовдженням робіт над архітектурою Інтегрованих послуг (Int-

Serv) і прийшла їй на заміну завдяки кращому масштабуванню і більш гнучкій архітектурі.
Diff-Serv використувує біти типу обслуговування (Type of Service – ToS) в IP-заголовку, котрі
переіменовані в „поле DS”. Функції, що виконуються цими бітами також змінені. Головною
властивістю Diff-Serv є стандартизація простого набору механізмів, для управління пакетами
з різними пріорітетами, у полі DS заголовку IP.
На рис. 1 зображено основний підхід до архітектури Diff-Serv. Слід зауважити, що Diff-Serv
працює тільки на краях домену. Мається на увазі класифікація всіх типів трафіку на вході в
домен (на краях мережі, у граничних вузлах), за рахунок чого спрощується архітектура
мережі і стає більш масштабованою. Однак немає гарантій того, що порядок черги пакетів на
вході/виході граничного вузла щось означатиме. Механізми Diff-Serv обмежуються лише
встановленням відповідності між послугами та різними рівнями „чутливості” до затримок та
втрат, тобто забезпечують QoS без жодних кількісних гарантій.  Вони не розраховані на
забезпечення того чи іншого рівня обслуговування, але при цьому намагаються забезпечити
відносне впорядкування агрегованих потоків. Таким чином, у залежності від правил
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обслуговування, що визначені для кожного агрегованого потоку, поводження з одним
агрегованним потоком буде „кращим” аніж з іншим.

Рис. 1. Основний підхід до архітектури Diff-Serv

Одним з блоків архітектури Diff-Serv є покрокова маршрутизація (Per-hop Behaviour,
далі – PHB), котра визначається як комбінування функцій маршрутизації, класифікації,
обробки черг та методів відкидання пакетів на кожному кроці. Під кожним кроком
розуміється передача пакета від вузла до вузла, без залучення внутрішніх вузлів сегмента
Diff-Serv. Комбінації кодуютсья в полі DS та визначають режим пересилання кожного пакету,
котрий очікується окремим маршрутизатором.

Застосування PHB на базі End-to-End (з одного кінцевого вузла в інший), придає
гнучкості мережі відносно розвитку в ній змістовних наповнень та прикладних програм.
Існують два типи трафіку: прискорене/швидке пересилання (Expedited Forwarding, далі – EF)
і гарантоване пересилання (Аssured Forwarding,  далі – АF). EF забезпечує пересилання з
малою імовірністю втрат, низькими затримкою та джиттером. Для того щоб впевнитись, що
кожний пакет відмічений EF обслуговується, EF потребує від кожного маршрутизатора
забезпечення достатньої кількості передавальних ресурсів, котрі є меншими або рівними
нормі, при якій маршрутизатор може їх передати. Це зроблено за угодою про рівень надання
послуги (Service Level Agreement, далі – SLA) під час встановлення з’єднання. Щоб зберегти
таку властивість на базі End-to-End, EF вимагає розподілення трафіку та перерозподілу
мережі. І хоча не існує спеціального методу перерозподілу, найбільш імовірно це алгоритм
буферизації Leaky Bucket. Група PHB AF визначає чотири класи з трьома рівнями пріорітету
для кожного. Ідеєю AF є приорітетне відкидання пакетів у трафіку Best-Effort і
безконтактного влаштування пакетів при перевантаженні. Обмежуючи число трафіка AF у
мережі та керуючи трафіком, маршрутизатори Best-Effort можуть гарантувати низькі втрати
для пакетів помічених EF PHB. Відповідно архітектура Diff-Serv намагається забезпечити
деяке QoS, застосовуючи алгоритм приорітетного відкидання при
виникненні перевантаження.
Алгоритм RED

Найпопулярнішим алгоритмом управління чергами, котрий застосовується для
забезпечення Diff-Serv є RED [1, 4], основна задача якого зводиться до усунення глобальної
синхронізації, контролюючи середній розмір черги за однакові рівномірно-вимірені
інтервали часу.

Алгоритм RED функціонує наступним чином:
при активації алгоритму ініціюються змінна (count) – кількість пакетів, що надійшли з

моменту останнього відкидання або відмічання, у залежності від реалізації (початково
count°=°– 1), а також змінна значення седнього розміру черги (avg)  (початково avg°=°0;

При надходженні кожного нового пакета здійснюється ряд дій:
обчислюється значення середнього розміру черги avg;  якщо черга,  порожня,  то

оцінюється кількість пакетів малої довжини,  які могли б бути передані у період відсутнсті
пакетів у черзі;

Домен
Diff-ServА

Домен
Diff-Serv В

Домен
Diff-Serv С

Внутрішні вузли Граничні вузли
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обчислюється середнє значення розміру черги avg на приналежність інтервалу
[min_th;°max_th] наступним чином: за алгоритмом RED встановлюються деякі мінімальний
(min_th) і максимальний (max_th) пороги відкидання пакета для кожного класу пакета і
максимальна імовірність відкидання пакета max_р. Середній розмір черги (avg)  в
маршрутизаторі порівнюється з цими порогами. Відкидання пакета здійснюється на базі
обчислення імовірності Ра, де Ра – функція від середнього розміру черги: якщо avg°>°max_th,
тоді Ра°=°1; якщо avg°≤°min_th, тоді Ра°=°0; якщо min_th°≤°avg°≤°max_th, тоді пакет
відкидається з імовірністю Ра або поміщається в чергу з імовірністю (1 – Ра), тобто від 0 до
max_р.  Таким чином пакети більшого розміру, наприклад, пакети FTP, будуть відмічатися
або відкидатися з більшою імоврністю, ніж пакети малої довжини, наприклад, пакети
Telnet [1].

RED для Diff-Serv передбачає наявність різних порогів для кожного класу пакета.
Пакети Best Еffort мають найнижчі мінімальний та максимальний пороги, тому вони
відкидаються з більшою імовірністю ніж пакети класів AF і EF. На випадок, якщо пакет
класа AF не підпаде під правила встановленої норми.  У такому разі він буде
переформатований у клас пакетів Best Еffort. RED-шлюзи працюють краще, коли ймовірність
відмічених пакетів змінюється повільно зі зміною середнього розміру черги.  Це допомагає
перешкоджати коливанням середнього розміру черги і ймовірності помічених пакетів. Якщо
перевантаженням важкого характеру і середнім розміром черги керувати неможна,
відмічаються близько однієї п’ятої кількості пакетів, що надходять, тоді середній розмір
черги перевищує максимальний поріг, шлюз відмітить кожний пакет, що надходить.

Крім RED існує чимало модифікацій RED, наприклад ARED, та інших алгоритмів
управління чергами: BLUE, REM тощо, запропонованих для контролю за чергами Diff-Serv.
Модифікації RED, були розроблені для покращення коефіцієнта використання каналу
з’єднання, але лінійний характер управління чергами залишився в основі. Системи
управління на основі лінійних залежностей не в змозі належним чином відстежувати
динаміку складного нелінійного процесу, яким є навантаження, що генерується сучасними
прикладними програмами на основі ТСР з’єднань (НТТР, FTP, Torrent). [5, 6]. BLUE працює
добре щодо втрат пакетів і затримки, за рахунок ефективності використання з’єднання. Для
налаштування ефективності вкористання інших алгоритмів, слід істотно збільшити розмір
буфера,  що призводить до більшої середньої кількості необроблених пакетів та втрат.  При
коливанні розміру буфера з реалістично обмеженим кінечним розміром REM може
підтримувати ефективність використання з низькою кількістю необслугованих пакетів,
натомість спосретерігається коливання навколо цільового значення. Алгоритми RED і REM
підтримують відносно високу ефективність використання каналу,  тоді як у BLUE відносно
мала ефективність використання за рахунок нижчого рівня необслугованих пакетів і втрат.
Таким чином можна зробити висновок, що спільним недоліком даних алгоритмів є
нездатність стабілізувати роботу системи при істотних динаміках навантаження на мережу.

На рис. 2 зображено елементарний сценарій RED,  що застосований  для контролю за
чергами. Розподілювач трафіка Leaky Bucket застосовується для контролю відповідності
пакета правилам SLA і, за необхідністю, для згладжування пульсацій трафіка, тобто
вимірювання та відповідне управління навантаженням, що надходить в маршрутизатор.
Якщо пакети EF не відповідають SLA,  тоді вони відкидаються.  Пакети класу AF, у разі
невідповідності SLA, переформатовуються у пакети класу Best Effort. Пакети AF і Best Effort
складають чергу RIO, що підпадає під SLA. Для класів AF і Best Effort встановлені різні
мінімальні та максимальні пороги, тоді як пакети EF використовують більш високий
приорітет черги FIFO.
RED з використанням нечітких регуляторів

У даній роботі пропонується новий підхід до активного управління чергами,  а саме
контроль черги за алгоритмом RED на базі нечіткої логіки, тобто з використанням нечіткого
регулятора НР (Fuzzy Controller, далі – FC [7]). Для цього, було переустановлено фіксовані
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Рис. 2. Маршрутизатор, що підтримує Diff-Serv з реалізованим алгоритмом RED

максимальні і мінімальні пороги черги за алгоритмом RED для кожного класу, з пороговою
залежністю від стану динаміки мережі, розрахованою з використанням FC. Як сказано в [8]:
класичне виконання RED з фіксованими порогами не може забезпечити належні результати
при вимірюванні стану динаміки мережі, наприклад, у складі активних джерел, оскільки
значення параметрів залежать, у першу чергу, від ступеня пульсації трафіка, характеру
навантаження на буфер, а також від конфігурації мережі в якій реалізовано RED. Деякі
дослідження доводять, що у зв’язку з динамічним характером параметрів мережі, параметри
RED повинні також змінюватися динамічно,  у залежності від стану мережі [9].  У роботі з
нелінійними системами зі складною динамікою FC зарекомендував себе з
позитивної сторони.

FC розраховує імовірності відкидання пакетів на основі двох вхідних станів черги у
мережі: актуальний розмір черги q і зміна норми довжини черги dq. На рис. 3 зображено
структурну схему об’єкта управління ОУ з нечітким регулятором НР.

Рис. 3. Структурна схема об’єкта управління з нечітким регулятором

За процедурою фазифікації задаються ступені приналежності на єдиній універсальній
множині для значень вхідних лінгвістичних змінних і для конкретних значень змінних
визначаються ступені істинності кожної передумови кожного правила: µ1(u1

*), µ2(u1
*), µ1(u2
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µ2(u1
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*)  – функції

приналежності для змінної u2
* (рис.4).

Функції приналежності обираються таким чином, щоб значення всіх функцій від
вхідної змінної дорівнювали одиниці:
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Рис. 4. Приклад процедури нечіткого виводу для норми зміни черги класу ЕF

Нижче представлено приклад нечітких правил та множин:
Значення довжини черги для класу EF
Лінгвістична змінна q при [0, 40], початково 0.0;
Лінгвістичне значення „Порожня” при  0.0   0.0   0.3   0.5;
Лінгвістичне значення „Помірна”  при 0.3  0.4  0.6  0.7;
Лінгвістичне значення „Повна” при 30.5  34.7  40.0  40.0.

Норма зміни довжини черги класу EF
Лінгвістична змінна dq при [-12, 12] початково 0.0;
Лінгвістичне значення „Зменшується”  при   –12  –12   –6   –1;
Лінгвістичне значення „Нульова” при – 1   0   0   1;
Лінгвістичне значення „Збільшується” при 1   6   12   12;

Ймовірність відкидання пакету классу EF
Лінгвістична змінна Рd для класу EF [0.0,  1.0] початково 0.0
Лінгвістичне значення „Нульова” при   0.0   0.0    0.2  0.3
Лінгвістичне значення „Низька” при 0.2   0.3   0.5   0.6
Лінгвістичне значення „Середня” при 0.3   0.4   0.5   0.7
Лінгвістичне значення „Висока” при  0.7   0.8   0.85   1.00

Лінгвістичні правила для классу EF
ЯКЩО q  „Порожня”, а dq „Зменшується”, ТО для класу EF – „Нуль” ;
ЯКЩО q  „Порожня”, а dq „Нульова”, ТО для класу EF – „Нуль”;
ЯКЩО q  „Порожня”, а dq „Збільшується”, ТО для класу EF – „Нуль”;

ЯКЩО q  „Помірна”, а dq „Зменшується”, ТО для класу EF – „Нуль”;
ЯКЩО q  „Помірна”, а dq „Нульова”, ТО для класу EF – „Нуль”;
ЯКЩО q  „Помірна”, а dq  „Збільшується”, ТО для класу EF – „Низька”;

ЯКЩО q  „Повна”, а dq „Зменшується”, ТО для класу EF – „Низька”;
ЯКЩО q  „Повна”, а dq „Нульова”, ТО для класу EF – „Середня”;
ЯКЩО q  „Повна”, а dq „Збільшується”, ТО для класу EF  – „Висока”.

Обчислені значення істиності для передумов кожного правила застосовуються до
висновку кожного правила (процедура агрегації). Наприклад, операція min (мінімум) або
операція prod (множення). Далі знаходяться усічені функції приналежності µс для змінної
виводу uі. Отримані нечіткі підмножини (усічені функції µс(uі)) об’єднуються разом
(процедура акумуляції або композиція) для формування однієї нечіткої підмножини
(результуючої функції приналежності) для змінної виводу, наприклад, операція max
(максимум) або операція sum (сума).  Приведення до чіткості (дефазифікація) здійснюється
шляхом перетворення отриманої результуючої функції приналежності управляючого впливу
на об’єкт управління ОУ µс(uі) у числову величину uс, що являє собою ненормований вихід
FC, як правило, визначенням „Центра ваги” за формулою:
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де n – число одноелементних нечітких множин, кожне з яких характтеризує єдине значення
вихідної лінгвістичної змінної.

FC запроваджується для кожного класу служби при цьому використовуються правила
розрахунку імовірності відкидання, що основані на чергах на вході. Динамічний спосіб
розрахунку імовірності відкидання в FC випливає з того,  що пакет належить класу,  а
поточний розмір буфера і множина нечітких правил застосовуються, у відповідності з
темпом зміни розміру черги. Враховуючи здатність регулятору краще лінгвістично описати
динаміку системи, можна зробити припущення щодо кращого налаштування системи і
поведінки черги RED, відповідно до політики обслуговування кожного класу.

Тепер, коли вся процедура є незалежною від числа активних джерел, відпадають
проблеми фіксованих порогів, згаданих при розгляді інших типів RED. Крім того, очікується,
що нечіткий RED дозволить забезпечити краще управління перевантаженням і вищу
ефективність використання мережі.

Висновки. Існуючі алгоритми управління перевантажень в мережах TCP/IP не в змозі
ефективно підтримувати нові мережеві cлужби. Як варіант вирішення цієї проблеми,
запропоновано новий підхід до реалізації алгоритму RED, із використанням нечітких
регуляторів. В роботі приведено приклад лінгвістичного визначення параметричних значень
потоку для класу EF.

Очікується, що даний підхід зарекомендує себе як ефективний, робастний та
масштабований на фоні, існуючих на сьогоднішній день, алгоритмів активного управління
чергами в ТСР/IP-мережах військового призначення. У подальшому планується розробити
модель даного алгоритму і порівняти її з іншими механізмами активного управління
чергами, що реалізовані у мережі з архітектурою Diff-Serv на базі ТСР/IP-мереж.
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СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА
НА МІКРОКОНТРОЛЕРІ AVR ФІРМИ ATMEL

Представлена практична реалізація нечіткого регулятора для систем автоматичного управління на
базі мікроконтролера AVR корпорації Atmel.

Гостев В.И., Ткаченко А.Л., Кучер С.В. Способ реализации нечёткого регулятора на
микроконтролёре AVR фирмы Atmel. Представлена практическая реализация нечеткого регулятора для
систем автоматического управления на базе микроконтроллера AVR корпорации Atmel.

V.Gostev, A.Tkachenko,  S.Kucher A method of realization of fuzzy-controller is on microcontrollers of AVR
of firm ATMEL. Practical realization of fuzzy-controller is presented for the automatic control systems on the base of
microcontroller of AVR of corporation Atmel.

Ключові слова: нечіткий регулятор, функція приналежності, мікроконтролер, програмування,
алгоритм.

В даний час розробники мікроконтролерів та SCADA  –  систем (SCADA (аббр. от
англ. Supervisory Control And Data Acquisition, диспетчерське управління та збір даних) –
програмний пакет для збору, обробки, відображення та архівуванні інформації щодо об’єкту
управління) проявляють значну зацікавленість до алгоритмів управління, в основі яких
полягає теорія нечітких множин та нечіткої логіки. Актуальність даного вибору обумовлена
тенденцією збільшення складності математичних моделей реальних систем. Традиційні
методи побудови моделей управління не призводять до задовільних результатів, коли
початковий опис проблеми, яку необхідно вирішити, свідомо є неточним та неповним. В
таких випадкам доцільно використовувати методи, які спеціально орієнтовані на побудову
моделей, які враховують неповноту та неточність початкових даних. Саме в таких випадках
алгоритм управління, в основі якого полягає нечітка логіка, виявляється найбільш
конструктивним. Очевидно, що для реалізації такого алгоритму управління необхідний
пристрій, який формує управляючі дії на об’єкт управління – нечіткий регулятор (регулятор,
який працює на базі нечіткої логіки) [1,2].

Практично реалізувати нечіткий регулятор для систем автоматичного управління
можна на сучасних мікроконтролерах різних фірм-виробників. У статті розглядається
реалізація НР на мікроконтролерах AVR корпорації Atmel. Цей вибір зроблений зважаючи на
деякі переваги мікроконтролерів цієї корпоріції. Мікроконтролери сімейства AVR
відрізняються високою швидкодією і низьким енергоспоживанням. Корпорація Atmel (США)
добре відома як на світовому, так і на російському ринку електронних компонентів і є одним
з визнаних світових лідерів у розробці і виробництві складних виробів сучасної
мікроелектроніки – пристроїв незалежної пам’яті високої швидкодії і мінімального питомого
енергоспоживання, мікроконтролерів загального призначення і мікросхем програмованої
логіки. Можна вважати, що AVR поступово стає ще одним індустріальним стандартом серед
8-розрядних мікроконтролерів загального призначення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує відставання у цій області вітчизняних
теоретичних досліджень та практичних розробок від закордонних. Мета даної роботи
полягає в частковому заповненні відміченого пропуску у вітчизняній літературі і освітленні
необхідних аспектів нового напряму в теорії управління – нечітких моделей інтелектуальних
регуляторів на базі мікроконтролерів типу AVR. Тим більше використання мікроконтролерів
на базі нечіткої логіки охоплює дуже широкий спектр застосувань,  як то управління
імпульсно-фазовими електроприводами для повертання мачт та телескопів так і автоматичне
регулювання потужності передавача, у звичайній пральній машинці так і в мобільному
роботі (АМР)  MARGE  та багато іншого [3,4,5,6].  В даній роботі вирішується прикладна
задача практичної реалізації нечіткого регулятора на базі мікроконтролера, що припускає

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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впровадження даного способу реалізації нечіткого регулятора на мікроконтролері AVR
корпорації Atmel. Функціональна схема системи автоматичного управління на базі нечіткої
логіки (системи управління з нечітким регулятором або системи фазі-управління) наведена
на рис. 1.

Рис. 1. Функціональна схема системи автоматичного управління на базі нечіткої логіки

Схема складається з пристрою порівняння, нечіткого регулятора, об’єкту управління
ОУ і ланцюгу зворотного зв’язку.

Нечіткий регулятор (фазі-регулятор) включає три основні блоки: блок фазіфікації, блок
формування логічного рішення та блок дефазіфікації. Нечіткий регулятор практично
реалізується на мікропроцесорі (мікроЕОМ) і працює в дискретному режимі.

Тому система управління з нечітким регулятором містить пристрій сполучення
мікроконтролера з об’єктом управління – аналого-цифровий перетворювач АЦП та цифро-
аналогов перетворювач ЦАП. АЦП квантує безперервну похибку )()()( txtut -=q з кроком
квантування h. У якості першої та другої похідних від похибки зазвичай обчислюють першу
та другу різницю за формулами: ;/)]1()([)( hkkk -q-q=q& hkkk /)]1()([)( -q-q=q &&&& , де )(kq  −
квантована похибка на виході АЦП.  ЦАП представляє собою фіксатор нульового порядку.
Як наголошувалося, нечіткий регулятор містить блоки фазіфікації, блок формування
логічного рішення і блок дефазіфікації, але часто АЦП, блоки оцінки першої та другої
різниць від квантованої похибки і ЦАП також включають у схему нечіткого регулятора
(рис. 2). Теорія нечіткого управління, а також питання проектування та настройки нечітких
регуляторів для систем автоматичного управління (за допомогою системи MATLAB)
розглянуті в [4,5,7].

Рис. 2. Функціональна схема нечіткого регулятора з АЦП і ЦАП

Нечіткий регулятор із функціями приналежності, що мають два терми при моделюванні
в інтерактивній системі MATLAB можна представити у вигляді послідовного з’єднання
трьох блоків (рис. 3): формувача величин A(t) і B(t) (блок 1), блоку порівняння величин A(t) і
B(t) і розрахунку cu  (блок 2) і блоку нормування вихідної змінної cu  (блок 3) [2].

Рис. 3. Спрощена схема нечіткого регулятора в системі MATLAB
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На рис. 4. приведена повна схема (математична модель на основі інтерактивної системи
MATLAB) нечіткого регулятора з ідентичними трикутними функціями приналежності.
Докладний опис схеми і основні співвідношення функціонування схеми наведені в [4].  Саме
по цій схемі нижче проводиться проектування нечіткого регулятора на мікроконтролері.

Рис. 4. Повна схема нечіткого регулятора з ідентичними трикутними функціями приналежності

В даний час у виробництві в Atmel Corp. є три сімейства AVR: „tiny”, „classic” і „mega”.
Нижче наведені основні параметри мікроконтролерів AVR [8,9]:
− тактова частота до 20 МГц ;
− вбудований програмований RC-генератор, частота 1, 2, 4, 8 МГц;
− FLASH-ПЗП програм, що програмується в системі, 10 000 циклів перезапису;
− EEPROM даних (100 000 циклів) − вона не „забуває” при відключенні живлення;
− внутрішній ОЗП з часом доступу 1 такт;
− 6 апаратних команд множення (для сімейства mega);
− розвинена система адресації, оптимізована для роботи з С-компіляторамі;
− 32 регістри загального призначення (акумулятора);
− синхронний (USART) або асинхронний (UART) (у mega64 і mega128 їх по 2);
− синхронний послідовний порт (SPI);
− двопровідний інтерфейс TWI, сумісний з інтерфейсом I2C;
− багатоканальний PWM 8-, 9-, 10-, 16-бітовий ШИМ-модулятор;
− 10-бітовий АЦП з диференціальними входами;
− програмований коефіцієнт посилення перед АЦП 1, 10 і 200;
− вбудоване джерело опорної напруги 2,56 В;
− аналоговий компаратор;
− сторожовий таймер – перезавантажує МК при „зависанні”;
− схема затримки запуску, що настроюється, після подачі живлення;
− схема стеження за рівнем напруги живлення;
− JTAG-інтерфейс для підключення емулятора (у МК з об’ємом ПЗП від 16 кбайт);
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− мікроспоживання (менше 100 мкА в активному режимі на частоті 32 кГц);
− датчик температури (у ATtiny25 ATtiny45 ATtiny85).
Система команд мікроконтролерів AVR  вельми розвинена і налічує у різних моделях

від 90 до 133 різних інструкцій. Більшість команд займають тільки 1 ячейку пам’яті (16 біт).
Більшість команд виконуються за 1 такт.

Усю безліч команд мікроконтролерів AVR можна розбити на декілька груп:
− команди логічних операцій;
− команди арифметичних операцій і команди зрушення;
− команди операції з бітами;
− команди пересилки даних;
− команди передачі управління;
− команди управління системою.

Управління периферійними пристроями здійснюється через адресний простір даних.
Для зручності існують „скорочені команди” IN/OUT.

Для розробки нечіткого регулятора вибраний мікроконтролер ATmega8.
Даний мікроконтролер відрізняється наявністю двох повноцінних портів із розрядністю

8 біт і наявністю аналогово-цифрового перетворювача, що дає можливість вимірювати такі
параметри як напругу, струм, ємність, що дозволяє розробити повноцінний регулятор на базі
цього мікроконтролера.  Так само ATmega8  має порт UART  для прийому і передачі даних.
Порт для роботи по протоколу TWI(I2C). Повний опис мікроконтролера (Datasheet) можна
знайти на офіційному сайті фірми Atmel [9]. На рис. 5 наведена цоколівка і призначення
виводів ATmega8 в корпусі DIP28:

Рис. 5. Цоколівка корпусу DIP-28 ATmega8

Призначення виводів: VCC та GND – живлення цифрової частини, AVCC та GND –
живлення аналогової частини, AREF – опорна напруга АЦП, PB0-PB7 – виводи порту В,
PC0-PC6 – виводи порту C, PD0-PD7 – виводи порту D. Окрім цього, за кожним із виводів
портів закріплені певні функції. На виводи PD0 та PD1 включається  приймач-передавач
UART для виведення інформації на COM-порт комп’ютера.  Виводи PD2 та PD3 –  служать
для організації системи зовнішніх переривань. Виводи PB6-PB7 – для підключення
зовнішнього кварцу. Виводи PC0-PC5 – входи внутрішніх АЦП. Виводи PB4-PB5, PC6 – для
підключення програматора. Виводи PB1-PB3 – ШИМ вихід внутрішніх лічильників.

Для розробки програмної складової нечіткого регулятора використовується програма
AVR  Studio.  AVR  Studio  –  інтегроване середовище розробки (IDE)  для розробки 8-бітових
AVR додатків від компанії Atmel, що працює в операційних системах Windows
NT/2000/XP/Vista/7. AVR Studio містить асемблер і симулятор, що дозволяє відстежити
виконання програми. Поточна версія підтримує усі контролери AVR і засоби розробки, що
випускаються на сьогоднішній день. AVR Studio містить в собі менеджер проектів, редактор
початкового коду, інструменти віртуальної симуляції і внутрішньосхемної відладки,
дозволяє писати програми на асемблері або на C/C++. Через перераховані переваги AVR
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Studio може вважатися зручним середовищем розробки додатків для мікроконтролерів AVR.
Програма і опис роботи з нею є на офіційному сайті корпорації Atmel.

З початку створення проекту в AVR  Studio,  потрібно визначити тактову частоту
мікроконтролера, підключити необхідні виходи портів, правильно встановити фьюз-біти для
правильної роботи, а також визначити які внутрішні пристрої мікроконтролера потрібно
ініціалізувати для реалізації нечіткого регулятора.

Вибраний внутрішній RC-генератор з тактовою частотою 1МГц. Відповідні установки
фьюз-бітів [10,11]:

CKSEL0 - 1,  CKSEL1 - 0, CKSEL2 - 0, CKSEL3 - 0, CKOPT - 1, SUT0 - 0, SUT1 - 0.
Для отримання кроку квантування АЦП h=100 Гц ініціалізували внутрішній таймер-

лічильник Т/С0 і виставляємо в регістр управління лічильником TCCR0 значення 5:
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x00.
При такому значенні отримуємо тактову частоту 1000000Гц/1024=976,5625 Гц. Далі

програмно визначаємо коефіцієнт ділення 10 і отримуємо частоту 97,65625 Гц, тобто близьку
до 100Гц.

Наступним етапом є ініціалізація внутрішнього АЦП ADC0:
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 7,813 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x8F.
АЦП використовується в 10-ти бітовому режимі. Максимально можливе значення на

його виході буде: 210-1=1023. Максимальна напруга без застосування додаткового
атенюатора складає 5 В. Опорна напруга АЦП  на вході AREF складає 5,12 В (число рівне
ступеню числа 2 − для зручності розрахунку). В наслідок цього роздільна здатність одного
розряду АЦП складає 5,12В/1023=5 мВ, що дає достатньо високу точність аналого-
цифрового перетворення.

Для візуального контролю роботи нечіткого регулятора є можливість підключити LCD
модуль (2 рядки по 16 символів).

// LCD module initialization
lcd_init(16).
LCD модуль підключений на виводі порту В.
Для виведення результатів на СОМ-порт комп’ютера (можна переглядати в режимі

реального часу з використанням програми Hyperterminаl) ініціалізується   прийомопередавач
UART:

// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 19200
UCSRA=0x00;
UCSRB=0xD8;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0C.
Як видно, швидкість передачі даних складає 19200 бод. При цьому погрішність

складає 0%. Після визначення глобальних і локальних змінних (усі змінні мають тип „дійсне
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число”, оскільки проводяться операції множення і ділення в досить широких межах)
складається текст основної програми роботи нечіткого регулятора. Початковий тест
складається на мові програмування С [4]. Умовно програму можна розділити на декілька
частин. Спочатку проводиться АЦП перетворення помилки і обчислюються перша і друга
різниці від помилки з кроком квантування h за формулами:

;/)]1()([)( hkkk -q-q=q&

2/)]2()1(2)([/)]1()([)( hkkkhkkk -q+-q-q=-q-q=q &&&& .
Як видно з формул, необхідно зберігати три останні відліки АЦП. Це можна

реалізувати зарезервувавши під ці значення три регістри і зрушувати їх значення на кожному
етапі квантування.

Далі набуті значення перераховуються у проміжні змінні U1, U2, U3 за формулами:

).2/()(
);2/()(
);2/()(

3

2

1
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CCU
BBU
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+q=
+q=
+q=

&&

&

де Am,  Bm,  Cm  – коефіцієнти настройки нечіткого регулятора, які потрібно наперед
визначити в програмі, або вводити за допомогою комп’ютера в EEPROM мікроконтролера.

Далі проводиться нормування проміжних змінних U1, U2, U3. Для цього наперед
потрібно визначити діапазони, ],[ maxmin qq , ],[ maxmin qq && , ],[ maxmin qq &&&& .

Після цього слідує програмний блок формувача величин A(t) і B(t), блок порівняння
величин A(t) і B(t) і розрахунку cu  (див. рис. 3).
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Після цих обчислень  проводиться перерахунок змінної cu у вихідну напругу
регулятора m:

mcm DuDumm -=-= 2)21( сmin
де Dm  – параметр настройки регулятора, він також як і Am, Bm, Cm  визначається і
записується наперед.Набуте значення m можна вивести на який-небудь вільний порт
мікроконтролера в бінарному вигляді паралельно з декількох виводів або послідовно з
одного виводу. І, далі, додавши мікросхему ЦАП (наприклад, AD7302) перетворити бінарний
код в управляючу напругу регулятора.

Проте існує і інший спосіб, коли використовують тільки внутрішні пристрої
мікроконтролера. Для цього потрібно ініціалізувати вільний таймер-лічильник в режимі
ШИМ. Також необхідно визначити частоту повтору циклів ШИМ, розрядність ШИМ
перетворення і коефіцієнт заповнення прямокутного сигналу. У цьому випадку буде
потрібно введення ще одного додаткового коефіцієнта настройки нечіткого регулятора,
оскільки в регістр управління ШИМ записується число від 0 до 1023 (для 10-ти розрядної
роздільної здатності ШИМ). Отже, значення m потрібно перераховувати в діапазоні [0, 1023].
Отримана послідовність виводиться на який-небудь вільний порт мікропроцесора. Оскільки
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на об’єкт управління необхідно подати безперервну управляючу напругу, то буде потрібно
введення в схему нечіткого регулятора RC-фільтра на операційному підсилювачі.

Такий спосіб приведе до деякого ускладнення програмного коду, але дозволить
позбавитися окремого ЦАП, що приведе до зменшення собівартості виробу і деякого
зменшення його габаритних розмірів.

Таким чином, був реалізований нечіткий регулятор на мікроконтролері ATmega8.
Принципова схема включає сам мікроконтролер, мікросхему ST232 (перетворювач  TTЛ −
RS232), операційний підсилювач серії К140 і деякі додаткові елементи. Виведення
інформації проводиться на COM-порт комп’ютера, (є видимим програмою Hyperterminаl),  а
також на LCD 2-х рядковий 16-ти символьний індикатор. Розрахункові дані, які виводяться
на засоби відображення інформації повністю відповідають  даним роботи математичної
моделі регулятора в MATLAB. При цьому Flash-пам’ять мікроконтролера заповнена на 75-
80%, є можливість оптимізувати програмний код, ввести додаткові функції, а ввівши систему
переривань можна перемикати мікроконтролер  між обчисленнями на виконання яких-
небудь інших функцій.

Впровадження даного контролеру з логікою роботи нечіткого регулятора для систем
зв’язку з автоматичним регулюванням потужності передавача є подальшим напрямком
досліджень даної тематики.
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МЕТОД ВІКОННОГО УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ В
МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ

СИСТЕМИ НЕЙРО-НЕЧІТКОГО ВИВОДУ

У статті запропоновано метод віконного управління потоками даних, суть якого полягає у
використанні системи нейро-нечіткого виводу для прогнозування необхідного розміру вікна перевантаження.
Застосування даного методу дозволить підвищити пропускну спроможність мобільної радіомережі з
динамічною топологією.

Жук П.В., Сова О.Я., Жук А.В., Романюк В.А. Метод оконного управления потоками данных в
мобильных радиосетях военного назначения на основе системы нейро-нечеткого вывода. В статье
предложен метод оконного управления потоками данных, заключающийся в использовании системы нейро-
нечиткого вывода для прогнозирования необходимого размера окна перегрузки. Применение данного метода
позволит повысить пропускную способность мобильной радиосети с динамической топологией.

Zhuk P., Sova O., Zhuk O., Romanuk V. The window flow control method for military mobile radio networks
using Neuro-Fuzzy Inference System. The window flow control method for mobile radio networks is offered in the
article. Method consists in using of Neuro-Fuzzy Inference System for congestion window size prediction. Application
of this method will allow increasing of the dynamic topology mobile radio networks carrying capacity.

Ключові слова: мобільна радіомережа, динамічна топологія, управління потоками даних, вікно
перевантаження.

Актуальність досліджень. Сьогодні головною тенденцією розвитку майбутніх мереж
зв’язку є мобільність. Не винятком є і мережі зв’язку спеціального призначення, які
використовуються в збройних силах (ЗС) розвинених у військовому відношенні країн світу.
Поява великої кількості нових військових концепцій та теорій (зокрема концепції
„мережецентричної війни”) [1], спрямованих на підвищення ефективності застосування ЗС,
вимагає створення інформаційно-комунікаційної мережі, яка забезпечить доведення до
учасників військових операцій достовірної та повної інформації про обстановку в реальному
часі. Основними вимогами до зазначеної мережі є можливість покриття значної географічної
території та здатність елементів до самоорганізації в мережу без завчасного розгортання та
планування [2].

Враховуючи сьогоднішній розвиток безпроводових технологій передачі даних,
реалізація наведених вище вимог можлива шляхом використання так званих мобільних
радіомереж (МР), які будуються за технологією MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) [2, 3]. До
основних особливостей мереж класу MANET відносяться: динамічна топологія, спричинена
мобільністю всіх вузлів та обмеженою дальністю й пропускною спроможністю каналів
радіозв’язку; неоднорідність вузлів за потужністю, мобільністю, ємністю батарей та ін.;
здатність до самоорганізації.

Як і у випадку з проводовими мережами зв’язку, основне завдання МР полягає у
надійній передачі потоків даних із заданою якістю обслуговування. Це завдання особливо
загострюється з появою нових прикладних програм, які пред’являють жорсткіші вимоги до
ширини смуги пропускання та часу затримки проходження інформації в мережі [4].

У проводових мережах забезпечення надійної та якісної передачі потоків даних
здійснюється завдяки функціонуванню протоколів транспортного рівня моделі OSI, зокрема
ТСР та UDP, а також їх модифікації. Однак, як показав проведений аналіз [5 – 7], специфіка
умов функціонування МР та відмінність завдань, які вирішуються ними, унеможливлює
використання зазначених протоколів при побудові мереж класу MANET або значно знижує
їх ефективність через високу динаміку топології мережі. Тому завдання розробки нових та
удосконалення існуючих методів управління потоками даних в МР з динамічною топологією
є актуальним на сьогоднішньому етапі розвитку безпроводових технологій передачі даних.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протокол транспортного рівня UDP
відповідає за передачу мультимедійної інформації в режимі реального часу, але в ньому
відсутні механізми управління потоками даних та гарантування доставки інформації. Тому,
протокол ТСР є основним протоколом управління потоками даних в проводових мережах
зв’язку, який забезпечує узгодження швидкостей передачі між усіма елементами мережі,
запобігає перевантаженням у мережі, а також забезпечує надійну доставку інформації
шляхом встановлення віртуального з'єднання між відправником та адресатом. При цьому,
управляючими параметрами, якими протокол ТСР впливає на пропускну спроможність
мережі S (1), є розмір вікна перевантаження W та величина часу очікування квитанції про
підтвердження правильного прийому пакетів даних адресатом TR (так званий тайм-аут
повторної передачі) [4, 8].

RT
MSSWS ×

= , (1)

де MSS – максимальний розмір сегмента транспортного рівня, який може бути надісланий в
мережу.

Як видно з виразу (1), пропускна спроможність мережі прямопропорційно залежить від
розміру вікна перевантаження. Очевидно, що втрата сегмента з даними або перевищення
часу їх очікування може значно зменшити швидкість передачі і спричинити перевантаження
мережі. Тому основна ідея більшості алгоритмів управління потоками даних полягає у
адаптивному налаштуванні швидкості передачі даних в залежності від навантаження на
маршруті між відправником та адресатом шляхом зміни вікна перевантаження W.

Очевидно, що в ідеальному випадку кожне ТСР-з'єднання намагатиметься передавати
дані з максимальною швидкістю, тобто розмір вікна перевантаження буде встановлено в
якесь максимальне значення. На практиці встановлення максимального розміру вікна
перевантаження відбувається поступово. Для цього розроблена низка алгоритмів („ковзаюче
вікно” (sliding window), адитивне збільшення – мультиплікативне зменшення (AIMD),
повільний старт (slow start) та ін.), які поступово збільшують швидкість передачі до моменту
втрати пакетів з даними, або коли величина тайм-ауту RT  перевищить деяке допустиме
значення. Як тільки з'єднання ТСР виявляє втрату пакету – значення вікна перевантаження
різко зменшується до „безпечного” розміру і процес збільшення розміру вікна починається
заново [15].

Стандартний протокол ТСР „вважає”, що втрата пакетів під час передачі в проводовій
мережі може відбуватися лише в результаті її перевантаження через низьку пропускну
спроможність або недостатню ємність отримувача.  Однак,  в МР втрати пакетів можуть
відбуватися не тільки через перевантаження мережі, але і через велику кількість помилок у
радіоканалі, що змушує протокол ТСР здійснювати зайві повторні передачі пакетів,
внаслідок чого пропускна спроможність радіомережі витрачається в основному на передачу
службового трафіку.  Крім того,  розриви каналу зв’язку,  пов’язані з мобільністю абонентів,
приводять до тривалих простоїв протоколу ТСР через необхідність пошуку та побудови
нових маршрутів передачі на мережевому рівні моделі OSI,  а також очікування квитанцій
про прийом пакетів на стороні адресата [9].

З метою підвищення продуктивності протоколу ТСР розроблено багато методів
управління потоками даних, які відрізняються один від одного обсягом управляючого
впливу,  параметром,  який використовується в якості метрики контролю стану мережі та
функціонуванням на різних рівнях моделі OSI  [5].  Однак ці методи втрачають свою
ефективність в умовах швидкої зміни топології, притаманних мережам MANET, а також не
надають можливість вузлу МР приймати рішення з вибору розміру вікна перевантаження в
умовах невизначеності, які пов’язані з [11]:

–  складністю формалізованого опису МР та задач управління ними з врахуванням
похибок при обчисленнях та вимірюваннях;

– нечіткістю цілей функціонування та задач управління;
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– нестаціонарністю параметрів МР та системи управління ними (висока мобільність
абонентів, зміна і непередбачуваність топології мережі);

– апріорною невизначеністю обстановки та умов функціонування МР;
– наявністю випадкових та навмисних впливів зовнішнього середовища (засоби

знищення та радіоелектронного подавлення);
– викривленням інформації під час передачі в каналах радіозв’язку та ін.
З метою адаптації протоколу ТСР до динамічного середовища мереж MANET, а також

забезпечення здатності МР до самоорганізації та адаптації її елементів до різних умов
функціонування, які характеризуються невизначеністю, у низці робіт запропоновано
використання технологій обробки знань для управління потоками даних, зокрема протокол
Fuzzy-RED [5, 10]. Однак, цей протокол в якості параметра для управління потоками даних у
мережі використовує тільки розмір черги та швидкість її зміни, не враховуючи вимог до
передачі певного типу трафіка та ситуацію в мережі.  Крім того,  класичним системам з
нечіткою логікою, не здатним автоматично навчатися, притаманний суттєвий недолік: набір
нечітких правил, вид та параметри функцій приналежності, що описують вхідні та вихідні
змінні системи, а також вид алгоритму нечіткого виводу обираються суб’єктивно експертом-
людиною, що не завжди адекватно відповідає дійсності [12].

Одним з перспективних науково-технічних напрямків, що дозволяють усунути
зазначений вище недолік систем з нечіткою логікою, є застосування гібридних
інтелектуальних систем, зокрема систем нейро-нечіткого виводу, які об’єднують в собі
переваги нейронних мереж та систем нечіткого виводу. З одного боку, вони дозволяють
розробляти та подавати моделі систем у формі правил нечітких продукцій, що володіють
наочністю та простотою змістовної інтерпретації. З іншого боку, для побудови правил
нечітких продукцій використовуються методи нейронних мереж, що є більш зручним та
менш складним процесом для системних аналітиків [14].

Отже, враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що існуючі методи
управління потоками даних для стаціонарних мереж, а також їх модифікації для
безпроводових мереж, володіють низькою адаптивністю до змін топології і не враховують
вимог до передачі різних типів трафіка, внаслідок чого відбувається неоптимальне
використання обмежених мережевих ресурсів (смуги пропускання, ємності батарей та ін.).
Це підтверджує важливість та актуальність наукової задачі, пов’язаної з розробкою нових
методів управління потоками даних для мереж військового призначення з динамічною
топологією.

Метою даної статті, є підвищення ефективності функціонування мобільних радіомереж
військового призначення за рахунок використання системи нейро-нечіткого виводу для
управління розміром вікна перевантаження. Об’єктом досліджень є процеси управління
потоками даних в МР, предметом дослідження – методи управління потоками даних в МР з
динамічною топологією.

Постановка задачі наукового дослідження.
Допущення: у зв’язку з неможливістю збору в реальному режимі часу інформації про

стан всієї МР будемо розглядати процес управління потоками даних на інформаційному
напрямку а – b, який складається з кінцевих вузлів а та b (відповідно відправник та адресат),
а також множини вузлів, які формують канали передачі між а та b.

Задані параметри МР: кількість вузлів N ≤ 100; вузли енергонезалежні – ємність
батареї і-го вузла ¥=б

ie ; тип інформації – ξ = 1–3 (мова, відео, передача даних); кількість
адресатів при кожній сесії |b| = 1 (однокористувальницька передача); вхідне навантаження
Г bα-

x (t) =||g bα-
x (t)||, baba gtg --

x £ max)(  для a ≠ b; baba t -- w£w max)(  – інтенсивність зміни топології;

пропускна спроможність напрямку baba ss -- £ max ; радіозв’язність між вузлами мережі
підтримується одним з протоколів канального рівня; наявність k-го маршруту визначається
протоколами мережевого рівня.
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Множина вимог до методу управління потоками даних {Вq} = {В1,  В2,  В3,  В4}:
робота в умовах децентралізованого управління; мінімальна завантаженість мережі
службовою інформацією; можливість одночасного використання кількох метрик управління
потоками даних; можливість взаємодії з різними рівнями моделі OSI.

Необхідно: здійснити синтез методу управління потоками даних, який забезпечить
необхідну пропускну спроможність інформаційного напрямку МР (Sa-b) шляхом вибору
оптимального розміру вікна перевантаження )(tW ba

n
-  на виході n-го вузла,  що належить

інформаційному напрямку між вузлами a та b (2) при задоволенні користувальницької
оптимізації (3):

)),(()( Т
∈

Т tXWopttU baba
n

X ba
T

--

W-
® (2)

baba
k

bαbαba StUtМttRTTtStU -
x

---
x

-* ³w= допTТ ))(),(),(),(),((arg)( Γ (3)

при обмеженнях: },,,{ maxmaxmax
ξ
з

ξ
з

babababababa
доп ωωssrrtt ------ ££££=W ,

де Г bα-
x (t) =||g bα-

x (t)||, baba gtg --
x £ max)(  – вхідне навантаження на напрямку між вузлами a та b,

)(tМ ba-  – інформація про стан маршруту(ів) між вузлами a та b; )(tRTT  – час між
відправкою пакетів відправником та отриманням ним квитанції про прийом (час кругообігу
пакетів); baba t -- w£w max)(  – інтенсивність зміни топології на напрямку a–b; bas -  – пропускна
спроможність каналу на напрямку a–b (ширина смуги пропускання); ξ

зt  – затримка передачі
пакета x-типу; )(tW ba

n
-  – розмір вікна перевантаження на виході n-го вузла між вузлами a та

b; )(tX ba-  = )}({ tx ba
i
-  – множина параметрів, що характеризують напрямок передачі a-b на

транспортному рівні.

Новий метод віконного управління потоками даних в МР.
Для вирішення поставленої наукової задачі пропонується новий метод віконного

управління потоками даних (ВУПД) в МР, у якому, в якості управляючого параметра,
використовується розмір вікна перевантаження (y= )(tW ba

n
- ), а вхідними даними )(tX ba- , для

оцінки ситуації на інформаційному напрямку, є розмір черги вузла-адресата (x1= )(tH ba
n
- ),

швидкість зміни розміру черги вузла-адресата (x2= )(tH ba
n
-D ), якість маршруту(ів) між

вузлами a та b (x3= )(tM ba
k
- ) та тип інформації, яка передається (x4= )(tba

n
-x ).

Запропонований метод ВУПД можливо реалізувати за наявності системи управління
вузлом МР, одним з елементів якої є підсистема управління потоками даних (рис. 1).

СИСТЕМ А У ПРАВЛІННЯ ВУЗЛО М  МР
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Рис. 1. Схема підсистеми управління потоками даних в МР
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Центральне місце у вузловій системі управління займає підсистема прийняття рішень
(рис. 1), на вході якої здійснюється фазифікація вихідних даних. Далі проводиться оцінка
стану інформаційного напрямку, визначається необхідність управляючого впливу,
обчислюються управляючі змінні (в даному випадку розмір вікна перевантаження).
Підсистема самонавчання, до складу якої входить база правил управління, забезпечує
здатність вузлової системи управління накопичувати отриманий досвід в процесі передачі
даних, корегуючи існуючі правила чи поповнюючи базу новими правилами.

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. 2.

W
...

Передавач

Форма т повідомленняПотік ξ-типу

Квитанції

Прийняття
рішення з у правління
вікном (W  = y= f(x1 , x2 , x3 , x 4))

Значення змінних стану
(x 1 , x 2 , x3 , x 4) напрямку a–b

Розмір вік н а
Зростає
Н е  змінюється
Спадає
Н у льовий

С тан нап рямк у
Відмінн ий
Добрий
Задовільний
Н езадовільний

Приймач

ДаніЗмінні x 1–x 4 стану
напрямку a-b

Квитанція

ba і

... ...

Рис. 2. Адаптація розміру вікна W в залежності від стану напрямку a-b

Процес управління вибором розміру вікна перевантаження складається з трьох етапів:
1. Передавач а в процесі передачі інформації встановлює певний розмір вікна

перевантаження (наприклад, як і в протоколі ТСР, початкове значення W рівне розміру
одного ТСР-сегменту) [4, 15]. У заголовку інформаційного повідомлення містяться комірки,
в яких записується інформація про стан інформаційного напрямку
( )(tX ba-  = 4,1)},({ =- itx ba

i ). Збір інформації про стан напрямку a–b здійснюється шляхом
вимірювання параметрів стану напрямку x1–x4 проміжними вузлами.

Передбачається, що для отримання інформації про якість маршруту(ів) та клас
обслуговування, транспортний рівень взаємодіє відповідно з мережевим та прикладним
рівнями моделі OSI. Ідентифікація якості маршруту проводиться на основі метрик, якими
можуть бути енергетичний потенціал маршруту, тривалість життя маршруту, час передачі
інформації даним маршрутом та ін.  (залежать від методу маршрутизації,  який
використовується) [17].

Встановлення з’єднання між двома вузлами відбувається тільки після отримання
інформації з мережевого рівня про наявність маршруту, який відповідає вимогам до передачі
певного типу трафіка. У випадку відсутності маршруту необхідної якості або втрати
зв’язності мережі, всякі спроби встановлення з’єднання припиняються (для скорочення
об’ємів службового трафіка) до моменту, коли буде знайдено новий маршрут.

Блоки даних, які передаються з прикладного рівня, в своєму заголовку містять
інформацію про клас обслуговування,  що дозволяє побудувати відповідні набори правил з
урахуванням вимог до передачі різних типів інформації, що циркулює в мережі.

2. Інформація про параметри x1–x4, отримана в заголовку повідомлення, підсумовується
адресатом і відправляється у вигляді квитанції до передавача.
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3. Вузлова система управління вузла-передавача ідентифікує стан інформаційного
напрямку )(tС ba-  на основі відповідних параметрів функціонування вузлів 41,=, ixi .
Вважатимемо, що стан інформаційного напрямку в момент часу t може бути визначений
множиною станів вузлів )(tС n  з яких складається k-й маршрут на напрямку a–b

{ } NnKktСtС n
k

ba ,1,1,,)()( ===-  [16].

KkNnIitxtxtxtxftС Ii
n
k ,1,,1,,1)),(,...),(...,),(),(()( 21 ==== , (4)

де )(txi  – і-й параметр функціонування n-го вузла на k-му маршруті між вузлами a та b.
Використовуючи залежність (4), кожен вузол МР може ідентифікувати поточну

ситуацію, яка склалася в мережі на момент часу t. На основі ідентифікації поточної ситуації в
мережі вузлом приймається рішення про необхідність управляючого впливу, який полягає у
адаптації розміру вікна перевантаження до поточного стану інформаційного напрямку, з
урахуванням вимог до передачі трафіку ξ-типу.

Ієрархію процесу управління потоками даних зображено на (рис. 3), з якого випливає, що
даний процес можна представити у вигляді циклічного графа послідовних переходів етапів
управління. На етапі вибору рішення пропонується використовувати систему нейро-нечіткого
виводу, суттєвою перевагою якої, в порівнянні з класичними системами нечіткого виводу, є те,
що набір нечітких правил і параметри функцій приналежності не задаються людиною-експертом.
Для їх знаходження використовуються спеціальні процедури навчання нейронних мереж.

Збір інформації про
інформаційний на-

прямок
(мережевий рівень)
Вибір засобу збору

Вибір методу збору

Вибір глибини збору

Ідентифікація
ситуації

Стан напрям-
ку )(tC ab

k

Стан вузла
СВ

i(t)

Вибір рішення з
бази правил

W – зростає

W – не
змінюється
W – спадає

W – нульовий

Рис. 3. Ієрархія процесу управління потоками даних на інформаційному напрямку

Таким чином, суть запропонованого методу віконного управління полягає у
застосуванні системи нейро-нечіткого виводу для прогнозування необхідного розміру вікна
перевантаження на основі наявної інформації про стан напрямку )(tX ba-  = )}({ tx ba

i
- .

Моделювання процесу вибору розміру вікна перевантаження в МР з використанням
системи нейро-нечіткого виводу можливо здійснити з використанням системи комп’ютерної
математики MATLAB + Simulink, яка надає засоби для побудови нечіткої нейронної мережі
типу ANFIS (Adaptive Network-based Fuzzy Inference System). Для простоти розробки була
вибрана ANFIS-мережа, яка реалізує алгоритм нечіткого виводу Сугено 0-го порядку
[14, 18]. 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.

Вихідні дані для моделі.
Задамо області зміни вихідної та вхідних змінних відповідно X  та Y .

[ ]ii xxX ,= ,  i= 4,1 (4)
[ ]yyY ,= ,     (5)
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де ix ( ix ) – нижнє (верхнє) значення вхідних змінних xi, i= 4,1 ; y ( y ) – нижнє (верхнє)
значення вихідної змінної y.

Мережа може бути описана ненаправленим ваговим графом ),(= EVG , де V – множина
вузлів, E –  множина каналів на напрямку зв’язку між вузлами a та b. Нехай

*
4

*
3

*
2

*
1

* ,,,= xxxxX  –  вектор фіксованих значень вихідних змінних,  що поступають на вхід
вузла Vvi Î . Задача прийняття рішення з вибору розміру вікна перевантаження полягає в
тому, щоб на основі інформації про вектор входів *X  визначити вихід Yy Î* . Необхідною
умовою формального вирішення такої задачі є наявність залежності

( )*
4

*
3

*
2

*
1

* ,,,= xxxxfy y . (6)
Для встановлення цієї залежності будемо розглядати чіткі значення вхідних змінних

*
ix , i= 4,1  і вихідної змінної *y  як лінгвістичні змінні, задані на універсальних множинах (4) і

(5). Для оцінки зазначених лінгвістичних змінних *
ix  та *y будемо використовувати кількісні

терми з наступних терм-множин:
{ }3

1
2
1

1
11 ,,= aaaA  – терм-множина (нечітка множина) вхідної змінної x1;

{ }3
2

2
2

1
22 ,,= aaaA  – терм-множина вхідної змінної x2;

{ }3
3

2
3

1
33 ,,= aaaA  – терм-множина вхідної змінної x3;

{ }3
4

2
4

1
44 ,,= aaaA  – терм-множина вхідної змінної x4;

{ }4321 ,,,= ggggG  – терм-множина вихідної змінної y,

де p
ia  – р-й лінгвістичний терм змінної xi,  р= 3,1 , i= 4,1 ; jg  – j-й лінгвістичний терм змінної

y, j= 4,1 .
Базові значення нечітких термів зазначених вище терм-множин вхідних та вихідної

лінгвістичних змінних наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Параметри бази знань нечіткої системи прийняття рішень про розмір вікна перевантаження

Лінгвіс
тичні
змінні

Назва лінгвістичної
змінної

Базова терм-
множина

лінгвістичної змінної
Синтаксичний опис змістових значень змінної

Вхідні змінні
x1 розмір черги (H) A1 { 1

1a =„низький”, 2
1a =„середній”, 3

1a =„високий”}

x2
швидкість зміни розміру

черги (ΔH) A2 { 1
2a =„зростає”, 2

2a =„нульова”, 3
2a =„спадає”}

x3
якість маршруту(ів) між

вузлами а та b (M) A3 { 1
3a =„висока”, 2

3a =„середня”, 3
3a =„низька”}

x4
тип інформації, яка

передається (ξ) A4 { 1
4a =„мова”, 2

4a =„відео”, 3
4a =„дані”}

Вихідна змінна

y розмір вікна
перевантаження (W) G

{ 1g =„зростає”, 2g =„не змінюється”, 3g =„спадає”,
4g =„нульовий”}

Запропонована для використання в методі ВУПД нейро-нечітка система, навчається
згідно методу зворотного поширення помилки для реалізації нечітких моделей [14, 18]. В
даному випадку нейро-нечітка мережа навчається відтворювати залежність (6).

В результаті навчання нейро-нечіткої мережі сформовано базу правил системи
нечіткого виводу наступного типу

П1: Якщо ( pax 11 = ) і ( pax 22 = ) і … і ( p
ii ax = ), то jgy = .
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В табл. 2 наводиться наближена база правил, які отримуються під час навчання нейро-
нечіткої системи для відтворення залежності (6).

Таблиця 2
База правил нейро-нечіткої системи для відтворення залежності ( )*

4
*
3

*
2

*
1

* ,,, xxxxfy y=

x1 x2 x3 x4 y
a1

1

a1
1

a1
1

a2
3

a2
3

a2
3

a3
1

a3
1

a3
1

a4
1

a4
2

a4
3

g1

a1
2

a1
2

a1
2

a1
3

a1
3

a1
3

a2
2

a2
2

a2
2

a2
3

a2
3

a2
3

a3
2

a3
2

a3
2

a3
1

a3
1

a3
1

a4
1

a4
2

a4
3

a4
1

a4
2

a4
3

g2

a1
3

a1
3

a1
3

a1
2

a1
2

a1
2

a2
1

a2
1

a2
1

a2
1

a2
1

a2
1

a3
2

a3
2

a3
2

a3
2

a3
2

a3
2

a4
1

a4
2

a4
3

a4
1

a4
2

a4
3

g3

a1
3

a1
3

a1
3

a2
1

a2
1

a2
1

a3
3

a3
3

a3
3

a4
1

a4
2

a4
3

g4

Нейро-нечітка система виводу, застосування якої пропонується для прогнозування
необхідного розміру вікна перевантаження, структурно є нейронною мережею, що
складається з п’яти шарів (рис. 4). Кожен шар виконує певні функції елементів системи
нечіткого виводу.

Перший шар нейронів виконує процедуру фазифікації, тобто приведення до нечіткості
[14, 18]. В результаті виконання цієї процедури обчислюються значення функцій
приналежності для вхідних змінних. Результати цих обчислень можна одержати шляхом
підстановки конкретних значень 4,1=,* ixi  вхідних змінних у вираз (7)
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де )(μ *
i

a x
p
i  – функція приналежності вхідної змінної *

ix  нечіткому терму p
ia , р= 3,1 , i= 4,1 ; a,

b, c – нелінійні параметри функцій приналежності.
З метою забезпечення максимальної швидкодії нейро-нечіткої системи управління

потоками даних, пропонується використовувати параметричні, нормальні, унімодальні,
трикутні функції приналежності (рис. 5). Враховуючи різну природу вхідних та проміжних
лінгвістичних змінних, функції приналежності будуються окремо для кожної змінної [18].

Елементи другого шару виконують функцію агрегування ступенів істинності умов за
кожним правилом системи нечіткого виводу у відповідності до операції Т-норми, в якості
якої в даному випадку використовується операція min-кон’юнкції [14, 18]. В результаті
виконання цієї процедури визначаються рівні „відсікання” для умов кожного з правил. Ті
правила, степені істинності яких відрізняються від нуля, вважаються активними і
використовуються для подальших розрахунків:
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де Ù  – позначення операції логічного мінімуму.
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Третій шар виконує нормалізацію і обчислює наступні значення:

4321

1
1 α+α+α+α

α
=β ;

4321

2
2 α+α+α+α

α
=β ;

4321

3
3 α+α+α+α

α
=β ;

4321

4
4 α+α+α+α

α
=β

Четвертий шар нейронів, після знаходження всіх значень ступенів істинності nα  і
проведення нормалізації виконує функцію активізації нечітких правил продукцій,
використовуючи вираз (9)

)}(μ,αmin{=)(`μ yy jg
nj , (9)

де )(μ yjg  – функція приналежності терму gi, який є значенням вихідної змінної у; )(`μ yj  –
функція приналежності кожного висновку для вихідних лінгвістичних змінних, які
розглядаються.

П'ятий шар нейронів формує на виході мережі дефазифіковане значення вихідної
величини *y , яка відповідає необхідному розміру вікна перевантаження (10):

44332211
4321

44332211 β+β+β+β=
α+α+α+α

α+α+α+α
=* gggg

gggg
y , (10)

де 1β  – 4β  – нормалізовані значення 1α  – 4α ; 1g  – 4g  – нечіткі терми вихідної змінної у.
В даному випадку параметричними шарами нечіткої нейронної мережі є перший і

четвертий шари, а параметрами, які будуть налаштовуватися в процесі навчання є:
– в першому шарі – нелінійні параметри a, b, c функцій приналежності )(μ *

i
a x

p
i ;

– в четвертому шарі – нелінійні параметри na  функцій приналежності )(μ yjg .
Висновки.
Таким чином, аналіз існуючих методів управління потоками даних, розроблених для

стаціонарних мереж зв’язку, показав їх неспроможність виконувати свої функції в МР з
динамічною топологією. Використання протоколу ТСР та його модифікацій в МР приводить
до суттєвого зниження пропускної спроможності мережі внаслідок тривалих „простоїв” цих
протоколів, які пов’язані з прийняттям хибних рішень про стан мережі.

Для усунення недоліків існуючих протоколів управління потоками даних, а також
забезпечення можливості МР до самоорганізації та адаптації її елементів до різних умов
функціонування, запропоновано новий метод віконного управління потоками даних.

Новизна методу полягає у застосуванні системи нейро-нечіткого виводу для
прогнозування розміру вікна перевантаження на основі інформації про стан інформаційного
напрямку між відправником та адресатом. На відміну від класичних систем нечіткого виводу,
система нейро-нечіткого виводу формує набір нечітких правил та параметри функцій
приналежності за допомого спеціальних процедур навчання, а не за допомогою людини-експерта.

В ході подальших досліджень буде проведена оцінка ефективності нового віконного
методу управління потоками даних, а також розроблено методику взаємодії запропонованого
методу з методами маршрутизації для отримання інформації про стан маршруту(ів) на
інформаційному напрямку між відправником та адресатом.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДИНАМІЧНОГО ПІДПИСУ
ШЛЯХОМ УРАХУВАННЯ СИЛИ НАТИСКУ В ПРОЦЕСІ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ

Удосконалено математичну модель динамічного підпису шляхом введення та урахування нової
компоненти – сили натиску відтворення підпису для задач аутентифікації особи у комп'ютерних
інформаційних системах. У рамках вдосконаленої моделі створено методи попередньої обробки компонент
динамічного підпису. Проведено статистичний аналіз серії динамічних підписів на базі уточненої
математичної моделі. Проведено гістограмний аналіз випадкового процесу, який описує силу натиску, що дало
можливість здійснити інтервальне оцінювання ймовірнісних характеристик. Розроблені методи впроваджено
в програмний комплекс. На основі запропонованих підходів сформульовано рекомендації  щодо реалізації
систем аутентифікації.

Загородна Н.В., Лупенко С.А., Луцкив А.М., Наботов Ю.Ш. Усовершенствование математической
модели динамической подписи путем ввода и учета новой компоненты - силы нажима воспроизведения
подписи для задач аутентификации личности в компьютерных информационных системах. В рамках
усовершенствованной модели созданы методы предварительной обработки компонент динамической подписи.
Проведен статистический анализ серии динамических подписей на основании уточненной математической
модели. Проведено гистограммный анализ случайного процесса, описывающего силу нажима, что позволило
осуществить интервальное оценивание вероятностных характеристик. Разработанные методы внедрены в
программный комплекс. На основании предложенных подходов сформулированы рекомендации по реализации
систем аутентификации.

N. Zagorodna, S. Lupenko, A. Lutskiv, Y. Nabotov Improvement of mathematical model of on-line signature
by accounting of signature pressure. Mathematical model of on-line signature is improved by accounting new
component – pressure of the on-line signature for purposes of person authentication in information systems. According
to the developed mathematical model preprocessing methods of on-line signature are described here. The results of
statistical analysis of series of on-line signatures based on improved model are given in this article. Histogram analysis
of random process of pressure level is carried out. It allows to find the confidence interval of mathematical expectation
which can be used for making decision.  Offered methods are implemented in system software. Based on proposed
approaches recommendations for authentication system creation are formulated here.

Ключові слова: динамічний підпис, аутентифікація особи.

1. Постановка проблеми
Аутентифікація особи у сучасних інформаційних системах може здійснюватися різними

способами, серед них особливе місце посідають системи біометричної аутентифікації особи.
Актуальність розвитку біометричних технологій аутентифікації особи зумовлена
збільшенням кількості інформаційних систем, які передбачають розмежований доступ, а
саме: системи електронної комерції; системи обліку робочого часу та реєстрації відвідувачів;
системи голосування, проведення електронних платежів, аутентифікації на Web-ресурсах
тощо. Зручними і природними для користувача є системи, що базуються на аутентифікації за
його динамічно введеним підписом.

Поширення комп’ютерних систем, керування якими здійснюється за допомогою пера
(стилуса) (кишенькових ПК (Pocket PC) [1], планшетних ПК (Tablet PC) [2], смартфонів [1], а
також графічних планшетів [3,4,5]) сприяє розширенню кола потенційних споживачів систем
аутентифікації за динамічно введеним підписом. Перевагою систем динамічної біометричної
аутентифікації особи в порівнянні з системами аутентифікації за статичним підписом є
складність у підробці біометричного еталону, оскільки він несе в собі особливості динаміки
відтворення.

Іншою важливою особливістю використання динамічного підпису як аутентифікаційної
ознаки є складність або й неможливість зловмисником відтворити натиск, з яким особа
відтворює свій підпис.
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Таким чином розробка та вдосконалення існуючих систем аутентифікації за динамічним
підписом, які б враховували силу натиску є актуальною науково-прикладною задачею.

З огляду на те, що основні біометричні технології розробляються й удосконалюються за
кордоном, актуальним є створення власних конкурентноздатних розробок з метою ліквідації
відставання, що виникло у розробці біометричних систем вітчизняними виробниками.
Успішне функціонування таких систем можливе за умови дотримання наступної схеми:
математична модель – алгоритм – програмне забезпечення, яка передбачає розробку:

– математичної моделі досліджуваного об’єкта – динамічно введеного підпису;
– методів статистичної обробки динамічного підпису в рамках побудованої моделі з

метою подальшого отримання аутентифікаційних ознак;
– критеріїв прийняття рішень про допуск особи у інформаційну систему на основі

аналізу діагностичних ознак.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Більш близьким і знайомим для кожної людини є поняття так званого статичного

підпису – тобто графічного зображення, отриманого внаслідок руху пера на планшеті, чи то
ручки на папері. Приклади п’яти статичних підписів однієї особи наведені на рис.1

Під динамічним підписом розуміємо зміну в часі координат x  і y  положення пера
графічного планшету. У [6] траєкторію руху пера вздовж осі x  позначають деякою
детермінованою функцією ( )f t , а вздовж осі y  – функцією ( )g t , де [0, ]t TÎ , T  – тривалість
даного підпису. На рис. 2 подано графічне зображення п’яти динамічно введених підписів

Рис. 2 – Графічне зображення компонент динамічного підпису (а) – f(t), (б) – g(t)

Рис. 1 – Реалізації п’яти статичних підписів особи
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однієї особи, а саме компонент підпису ( )f t  та ( )g t . Одиниці вимірювання часу t  –

мілісекунди (мс), одиниці вимірювання значень координат ( )f t  та ( )g t  – екранні точки
(пікселі, pt).

Незважаючи на те, що підпис є одним із класичних способів підтвердження
аутентичності особи, існують певні труднощі аналізу його реалізацій, пов’язані з тим, що
особа може вводити підпис з різним початковим положенням пера в заданій системі
координат, різною тривалістю вводу підпису та його розмахом. З метою усунення даних
недоліків автори роботи [6] проводять попередню обробку компонент ( )f t  та ( )g t
динамічного підпису. В цій же роботі запропоновано описувати нормовані компоненти
динамічного підпису з допомогою випадкових процесів та проводити їх аналіз в рамках
кореляційно теорії.

Згідно з графологічними дослідженнями [7,  8,  9]  психологів та криміналістів,  крім
наведених компонент динамічного підпису важливою, також, є сила натиску пера в процесі
відтворення підпису. Можливість використання даної ознаки протягом деякого часу була
обмежена відсутністю функціональних можливостей апаратних засобів — графічних
планшетів, КПК та планшетних ПК. Проте, на даний час відповідні пристрої [1-5] стають
доступнішими за ціною, а також спрощуються можливості розробки їх програмного
забезпечення [10,11], а відповідно збільшується коло їх потенційних користувачів.

Аналіз відомих математичних моделей та методів обробки динамічного підпису вказує
на ряд недоліків, серед яких можна виділити наступні:

1. У ряді робіт взагалі не розглядається можливість урахування силу натиску [12, 13].
2. Існуючі стохастичні математичні моделі динамічного підпису в переважній

більшості зводяться до моделі у вигляді вектора випадкових величин [14, 15], що не дає
змоги враховувати особливості структури динамічного підпису у всі моменти часу його
відтворення.

3. Ряд відомих моделей [16, 17] динамічного підпису можуть бути використані лише
на етапі розробки системи прийняття рішень, проте аутентифікаційні ознаки та методи їх
оцінювання, на основі яких приймаються рішення, відсутні або не розкриваються в
наукових роботах.

Вищенаведені аргументи вказують на актуальність створення нових математичних
моделей, методів обробки та імітаційного моделювання динамічного підпису з
використанням теорії випадкових процесів.

Тому актуальною є задача розробки систем аутентифікації, які б враховували силу
натиску на перо в процесі відтворення підпису.

Метою роботи є підвищення точності роботи системи аутентифікації користувачів за
динамічним підписом шляхом врахування більшої кількості аутентифікаційних ознак особи,
зокрема сили натиску.

3. Постановка завдання
З метою підвищення ефективності роботи систем аутентифікації за динамічним

підписом шляхом врахування сили натиску його відтворення необхідно:
1) удосконалити математичну модель динамічного підпису [6], врахувавши в ній

додаткову компоненту — силу натиску;
2) удосконалити подані в роботі [6] методи попередньої обробки динамічного підпису

шляхом врахування сили натиску;
3) здійснити верифікацію запропонованих методів;
4) модифікувати програмне забезпечення [10,11] з метою врахування сили натиску.
4. Результати дослідження
Побудова математичної моделі підпису є первинним і визначальним етапом

дослідження будь-якого сигналу. Математична модель має адекватно відображати суттєві
для задач аутентифікації ознаки динамічно введеного підпису, а також має бути простою та
зручною у своєму використанні. Лише на основі математичної моделі динамічного підпису,
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можна коректно обґрунтувати аутентифікаційні ознаки та розробити методи їх оцінювання,
що лежатимуть в основі алгоритмів роботи комп’ютерної системи аутентифікації.

У роботі [6] системи функцій (1) і (2) відображають часову структуру траєкторії руху
пера вздовж осей x  та y , що відповідають N  підписам однієї особи.
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21 nn TT ¹ , якщо 21 nn ¹ , N=n,n 1,21 , }N=n{Tn 1,  – це

множина тривалостей динамічних підписів.
Цим підписам можна поставити у відповідність систему N функцій
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що описують силу натиску відтворення підпису.
На рис. 3 зображено графіки сили натиску, що відповідають п’яти підписам однієї

особи (вісь OX відображає час відтворення підпису, одиниці вимірювання – мілісекунди
(мс), вісь ОY – рівні сили натиску –
умовні одиниці (pressure level, pl)). Як
видно з рисунків 2 та 3 для реалізацій
компонент динамічного підпису, що
описують траєкторію руху та силу
натиску пера властива певна
повторюваність характерних
особливостей і поряд з тим очевидним є
вплив випадкових факторів.  Тому з
метою врахування випадкового
характеру компонент динамічного
підпису особи необхідно застосовувати
стохастичний підхід до його
математичного моделювання. У такому
випадку елементи (1),  (2)  та (3)  можна
було б трактувати як реалізації деяких
нестаціонарних випадкових процесів

( )tx , ( )th  та ( )tz . З теорії випадкових процесів відомо, що будь-який випадковий процес
можна задавати його певними ймовірнісними характеристиками. Найбільш широко
вживаними серед них є математичне сподівання, дисперсія та кореляційна функція. На
практиці у разі відсутності теоретично заданих характеристик користуються їх оцінками, які

Рис. 3 - Графічне зображення сили натиску
підпису особи
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отримують в результаті статистичної обробки реалізацій випадкового процесу. Статистичний
аналіз нестаціонарних випадкових процесів проводять за ансамблем реалізацій.

Проте існує низка причин, які не дозволяють провести статистичний аналіз компонент
динамічного підпису як випадкових процесів ( )tx , ( )th  та ( )tz ,  насамперед це різна
тривалість реалізацій одного процесу. В роботі [6] запропоновано методи попередньої
обробки отриманих реалізацій динамічного підпису, що описують траєкторію руху пера,
основні етапи яких описано нижче. В даній роботі ми модифікуємо згадані методи в зв’язку з
введенням третьої компоненти динамічного підпису – сили натиску його відтворення.

З метою врахування початкового зміщення підпису у [6] вводяться коефіцієнти
( )0n nf

B = f , ( )0ngn g=B , за допомогою яких здійснюють наступні перетворення:

( ) ( ) ( ) ( ),0nnfnnn ftf=Btf=tf -- ( ) ( ) ( ) ( ),0nngnnn gtg=Btg=tg --

]T0,[ nt Î , RÎ
gnfn BB , .

(4)

Цілком очевидно, що для реалізацій сили натиску відтворення підпису поняття
початкового зміщення є беззмістовним, а отже на першому етапі працюємо лише з двома
компонентами динамічного підпису.

Вище ми зазначали, що для можливості проведення статистичного аналізу необхідно
насамперед усунути різну тривалість реалізацій динамічного підпису особи.

Оскільки функції ( )nf t , ( )ng t  і ( )np t , 1,n = N  мають різні області визначення, то
необхідно їх змасштабувати в одиничний інтервал [0 1]; . Для цього здійснимо такі масштабні
перетворення:
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(5)

Зазначимо, що коефіцієнт 1
n

n

α
T

=  буде однаковим для функцій ( )tfn
ˆˆ , ( )tgn

ˆˆ  і ( )tpn
ˆˆ

оскільки тривалість відтворення nT  компонент n -ого динамічного підпису однакова. У

результаті перетворень (5) отримано функції ( )tfn
ˆˆ , ( )tgn

ˆˆ  і ( )tpn
ˆˆ , у яких одна і та ж область

визначення – [0 1]; .
Здійснимо нормування за амплітудою значень функцій ( )tfn

ˆˆ  і ( )tgn
ˆˆ  шляхом

проведення масштабування за діапазоном варіації значень компонент динамічного підпису,
що дасть змогу помістити всі його значення в діапазон ][ 1,1- . Введемо масштабні
коефіцієнти

)ˆ(ˆ)ˆ(ˆ tnftnffn minmaxA -=  та )ˆ(ˆ)ˆ(ˆ tngtnggn minmaxA -=  для компонент ( )tfn
ˆˆ  і

( )tgn
ˆˆ . Оскільки значення третьої складової динамічного підпису – сили натиску лежать в

межах від нуля до одиниці, то  не має змісту здійснювати нормування її значень за
амплітудою. Тобто приймаємо 1np

A =   і виконуємо наступні перетворення:
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Запропоновані перетворення дають можливість означити поняття нормованого підпису,
який є нечутливим до впливу основних суб’єктивних факторів, що мають місце під час
відтворення підпису. А, отже, нормованому підпису відповідає  вектор

( ) ( ) ( ) }Nntptg,tf{Θ nnn ,1,ˆ~,ˆ~ˆ~
==  функцій, які характеризують підпис особи, незалежно

від того, в якому місці на планшеті вона почала підписуватися, з яким розмахом (варіацією)
виконаний підпис, протягом якого часу тривав підпис.

Функції ( ){ }Nntfn ,1,ˆ~
=  та ( ){ }Nntgn ,1,ˆ~ =  задані на інтервалі [0,1] , а їх область

значень ][ 1,1- .  Область визначення та область значень функцій ( ){ }Nntpn ,1,ˆ~ =
визначається інтервалом (0,1] .

Функції, які відповідають компонентам нормованого підпису ( ){ }Nntfn ,1,ˆ~
= ,

( ){ }Nntgn ,1,ˆ~ = ( ){ }Nntpn ,1,ˆ~ =  і описують траєкторії руху пера вздовж осей x  та y  та
силу натиску, можна інтерпретувати як реалізації випадкових процесів

( ) }tΩ,ω,tω,ξ{ 0,1][~
ÎÎ , ( ) }tΩ,ω,tω,{ 0,1][~ ÎÎh  та ( ) [0,1]{ ω,t ,ω Ω, t }z Î Î% .   Отже,

математичну модель нормованого динамічного підпису можна подати у вигляді вектора
випадкових процесів:

( ) ( ) ( )0 ,Θ = {ξ ω,t , ω,t ω,t }h z% %% , ΩωÎ , [0,1]tÎ . (7)

Таким чином нормований підпис містить репрезентативні ознаки особи, які не залежать
від тривалості вводу, розмаху і початкової точки вводу динамічного підпису.

 Оскільки відтворюваним динамічним підписам однієї і тієї ж особи,  при тих же умовах
притаманна мінливість, а коефіцієнти: n f

A , ng
A  і

pnA ,
fnB ,

gnB  і
pnB  та nα , 1,n N=

набувають різних значень, то коефіцієнти можна трактувати як реалізації таких випадкових
величин:

( )ξA ω , ( )ωAη  – випадкові величини, реалізації яких відповідають значенням коефіцієнтів

1,n f
{A ,n = N }  та }N=n,{A

gn 1, ;

( )α ω  – випадкова величина, реалізації якої приймаються рівними значенням коефіцієнтів

}N=n,{αn 1, ;
( )ωBξ , ( )ωBη  – випадкові величини, реалізації яких відповідають значенням коефіцієнтів

}N=n,{B
fn 1,  і }N=n,{B

gn 1, .

Слушно вважати, що випадковий процес ( )ξ ω,t%  та випадкові величини ( )ωAξ , ( )α ω ,

( )ξB ω  є стохастично незалежними, аналогічно стохастично незалежними вважатимемо

випадковий процес ( )η ω,t%  й випадкові величини ( )ωAη , ( )α ω , ( )ηB ω , а також випадковий

процес ( )ω,tz%  та випадкову величину ( )α ω .
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Означивши вектор випадкових величин ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ξ η ξ η{A ω ,A ω ,B ω ,B ω ,α ω }  та
врахувавши формули (4)-(6), що лежать в основі методів попередньої обробки динамічного
підпису, можна встановити зв’язок між випадковими процесами ( )ξ ω,t% , ( )η ω,t% , ( )ω,tz%  що

описують нормований підпис та процесами ( )ξ ω,t , ( )η ω,t , ( )ω,tz , що описують відповідні
компоненти динамічного підпису.
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Зрозуміло, що алгоритм роботи системи аутентифікації зручніше будувати на результатах
аналізу характеристик компонент нормованого підпису. Тому спершу проведемо нормування
серії динамічних підписів особи за формулами (4)-(6) і отримаємо реалізації компонент
нормованого підпису цієї особи (рис.4).

Побудована вище математична модель нормованого динамічного підпису (7) дає змогу
застосовувати стохастичний підхід до його аналізу. Після виконання попередньої обробки
вважаємо компоненти нормованого підпису реалізаціями випадкових процесів та проводимо
статистичну обробку нормованого підпису.

Автори роботи [6] аутентифікаційними ознаками особи за динамічним підписом
пропонують вважати математичне сподівання і дисперсію компонент нормованого підпису.

За відомими формулами математичної статистики проводимо оцінювання математичного
сподівання та дисперсії компонент нормованого підпису за ансамблем реалізацій. На
рисунках 5 наведено результати оцінювання математичного сподівання випадкових процесів,
що описують компоненти нормованого підпису ( )tω,ξ~ , ( )tω,η~  та ( )tω,z~ .
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На рисунках 6  наведено результати оцінювання дисперсії випадкових процесів,  що
описують компоненти нормованого підпису ( )tω,ξ~ , ( )tω,η~  та ( )tω,z~ .

Зрозуміло,  що для виконання статистичної обробки в ЕОМ як математичну модель
компонент нормованого підпису замість випадкових процесів з неперервним часом
розглядаємо їх дискретний аналог – випадкові процеси з дискретним аргументом ( )itω,ξ~ ,

( )itω,η~ , ( )itω,z~ , 1,i n= .
У результаті відтворення особою свого підпису, в ЕОМ формується три впорядкованих

за часом масиви: ( ){ }( ), ( ), , 1,i i if t g t p t i n= ,  що і є дискретним аналогом динамічного

підпису особи.
Після нормування відповідних зображень компонент динамічного підпису, отримуємо

часові ряди ( ){ }( ), ( ), , 1,i i if t g t p t i n=% % % , що відповідають реалізаціям випадкових

процесів ( )itω,ξ~ , ( )itω,η~ , ( )itω,z~ , 1,i n= , що описують компоненти нормованого підпису.
В [6] запропоновано підходи до прийняття рішень системою аутентифікації

користувачів на основі оцінок ймовірнісних характеристик компонент динамічного підпису,
що описують траєкторію руху пера вздовж осей ОХ та ОY.

Зрозуміло,  що описані в згаданій роботі методи можна застосувати і до третьої
складової динамічного підпису – сили натиску його відтворення.  Адаптація розроблених та
створення нових методів прийняття рішень за новою аутентифікаційною ознакою –
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математичним сподіванням сили натиску можливі за умови вирішення однієї з важливих
задач математичної статистики – оцінки щільності розподілу.

Оскільки випадковий процес, що описує силу натиску, належить до класу
нестаціонарних процесів, то оцінку щільності розподілу можна знайти лише для випадкової
величини ( )itω,z~  у фіксований момент часу it . Існують різні методи її знаходження, але
історично першим і найбільш ґрунтовно розробленим є метод гістограм.

Для кожної з послідовностей ( ) ( ) ( ) ( ){ }nitptptptp iNiii ,1,~,...,~,~,~
321 =  будуємо гістограму,

приклади окремих гістограм наведені нижче. Після побудови оцінки відповідної щільності
розподілу її необхідно згладити.

Після попередньої оцінки форми гістограми, перевіримо припущення про нормальний
розподіл даних.

Для цього скористаємось відомою формулою для щільності нормального розподілу,
використовуючи значення оцінок математичного сподівання та дисперсії замість їх
теоретичних величин (метод моментів). На рис. 7 наведено приклади гістограм та

згладжувальних кривих для моментів часу
40t  та

185t  сили натиску відтворення.  Гіпотезу про
нормальний розподіл випадкових величин )(~

40tz  та )(~
40tz  перевірено за критерієм згоди

Пірсона.
При проведенні перевірки вибрані наступні параметри тесту. Число ступенів свободи

було вибрано рівним 6r = , рівень значимості 0.05a = , і, відповідно квантиль 2c -розподілу
Пірсона з 6-ма ступенями свободи 2

0.95,6 12.59c = .
Проведений гістограмний аналіз більшості випадкових величин { }nit i ,1),(~ =z

підтвердив гіпотезу про їх нормальний розподіл, що дало можливість провести інтервальне
оцінювання параметрів розподілу.

Зокрема, точність оцінювання математичного сподівання буде визначатись довірчою
імовірністю g  та величиною довірчого інтервалу:

ni
N

td
ttm i

Ni ,1,
)(ˆ

)(ˆ
~

2/)1,(1~ =± +-
z

gz
, (9)

де
2/)1(,1 g+-Nt  – квантиль розподілу Стьюдента з N-1 ступенями свободи.

( )xp̂ ( )xp̂
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     а)                                                                                 б)
Рис. 7 - Гістограма ( )*P x  та згладжуюча її крива щільності нормального

розподілу ( )xp̂  для випадкових величин )(~
40tz  та )(~

40tz

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

1

2

3

0.548 0.549 0.55 0.551 0.552

200

400

600



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2011
════════════════════════════════════════════════════════

56

На рис.  8  зображено інтервальну оцінку
математичного сподівання компоненти
нормованого динамічного підпису ( )tω,z~ , що
описує силу натиску пера.

Відомо, що інтервальна оцінка параметрів
розподілу є загалом більш інформативною і,
крім того, очевидним чином може бути
використана для прийняття рішення за
аутентифікаційними ознаками траєкторії руху
та сили натиску пера.

На основі запропонованих моделей та
методів модифіковано програмні продукти
[10] і [11], які були реалізовані засобами
технології JAVA.

Оскільки, технологія JAVA не містить
власних засобів для низькорівневої роботи з
драйверами графічного планшету з метою

отримання сили натиску на перо, тому використано бібліотеку сторонніх розробників jPen
[19].  Бібліотека є відкритою та безкоштовною,  взаємодія з планшетом реалізована шляхом
використання Java Native Interface.

Таким чином забезпечується підтримка через програмний інтерфейс у наступних
операційних системах:  Linux  (X Input),  Windows (Wintab)  та Mac  OS X (Cocoa  у Mac  OS X
10.5 і наступних).

Відбір динамічних підписів здійснено за допомогою графічних планшетів Wacom
PenPartner2 [3] та Genius WizardPen [4,5], які дають змогу отримувати силу натиску пера.
При деякій модифікації вихідного коду і з урахуванням особливостей пристроїв вводу, дане
програмне забезпечення можна адаптувати для використання в планшетних ПК та в ряді
моделей смартфонів на базі платформи Android [18].

5. Висновки
Уточнено математичну модель динамічного підпису шляхом врахування сили натиску

відтворення підпису. У рамках даної моделі розроблено методи попередньої обробки
компонент підпису та в рамках стохастичного підходу встановлено зв’язок між
компонентами динамічного підпису та компонентами нормованого підпису.

Запропоновано нову аутентифікаційну ознаку динамічного підпису – математичне
сподівання компоненти нормованого підпису, що відповідає силі натиску пера та проведено
її інтервальне оцінювання.

Отримані результати статистичного аналізу дозволили підвищити достовірність роботи
системи аутентифікації особи в інформаційних системах, шляхом врахування більшої
кількості інформативних аутентифікаційних ознак.
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ДОСВІД РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИХ СИСТЕМ З
ВИКОРИСТАННЯМ МОВИ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ

ДІЙ ОПЕРАТОРІВ ПЕОМ

Пропонується ідеологія створення мови комп’ютерних графічних об’єктів та дій оператора, а також
синтаксичні правила та процедури складання формалізованих транзакцій для розробки персональних
довідкових систем. Мета цих розробок - прискорення оволодіння новими програмними засобами при підготовці
фахівців з інформаційних технологій до проведення випробувань виробів, що розробляються.

Киселев И.М., Лиманская А.Л., Мужеский К.К. Опыт разработки информационно-справочных
систем с использованием языка формализованого описания действий операторов ПЭВМ. Предлагается
идеология создания языка компьютерных графических объектов и действий оператора, а также
синтаксические правила и процедуры составления формализованных транзакций для разработки персональных
справочных систем. Цель этих разработок - ускорение овладения новыми программными средствами при
подготовке специалистов по информационным технологиям к проведению испытаний разработанных изделий.

I.Kiselev, А.Limanska, K.Mugeskiy Experience in developing information retrieval systems usinglanguage
formal description of the actions of operators of personalcomputers. In this work initial data prepare for the program
and the system is developed for the studies of users and administrators of computer networks in the environment. The
method of estimation of efficiency of the use of these programs of studies (self-training) and mathematical vehicle is
offered for the calculation of these estimations.

Ключові слова: формалізація мови, формалізований опис дій (об’єктів).

1. Обґрунтування необхідності та можливості підвищення ефективності
інформаційно-довідкових систем.

Останнім часом у світі однією з глобальних проблем стала проблема інформатизації
всіх галузей господарства.  прикладні й спеціальні інформаційні технології стали важливою
сферою виробничої діяльності зі стійкою динамікою росту. для досягнення мети
інформатизації поетапно вирішується цілий ряд завдань. в цьому переліку завдань не останнє
місце займає проблема створення комплексної системи підготовки операторів з
комп’ютерних технологій. в даний час ці оператори потребують постійного поповнення і
вдосконалення своїх практичних навиків у зв’язку з бурхливим розширенням сфери
використання комп'ютерних технологій і постійним оновленням програмного забезпечення.

Одним з методів навчання вважається введення в систему освіти автоматизованих
навчальних систем (АНС) і автоматизованих навчальних комплексів (АНК). Їх впровадження
планується на основі використання електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) різного рівня
[1]. Розроблена певна кількість програмних засобів, за якими де-факто закріпилась назва
„електронні підручники”  (ЕП).  Для такого типу засобів характерної є гіпертекстова
структура навчального матеріалу, наявність систем керування навчанням, модулів
самоконтролю, розвинених мультимедійних складових [2, 7].

Вища технологічність електронного підручника забезпечена простотою схеми і
способу її втілення, універсальністю призначення, високою доступністю для користувачів,
відкритістю для подальшого вдосконалення, можливістю обмінюватися навчальною
інформацією в електронних мережах тощо. Нарешті, порівняно з традиційним навчальним
посібником електронний підручник виконує ширші функції, що дає змогу повніше
забезпечити технологічні процеси індивідуалізації навчання.

Однак ефективність використання у навчальному процесі навіть найсучасніших
гіпермедійних засобів навчання не завжди відповідає очікуванням [3]. Можливо, це
відбувається тому,  що в основі навчання лежить широко поширений метод комп’ютерних
презентацій, що при самонавчанні вимагає досить тривалого часу перегляду й аналізу
пропонованого матеріалу. Можливо розробити для навчання досить логічно побудовану
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послідовність листів презентації з реальними видами відповідних діалогових вікон
приложеній. Діалогові вікна будуть відрізнятися принципово лише складом і розташуванням
елементів управління програмою. Виникає питання, що мабуть замінити послідовність
листів презентації з їх текстовим описом строго упорядкованої послідовністю елементів
управління програмою?

Таким чином, один із шляхів підвищення ефективності навчання - це розробка нової
сучасної інформаційно-довідкової системи, що дозволила б частково компенсувати
відсутність класного інструктора поруч і істотно скоротити час на пошук відповідей на
виникаючі питання в процесі самонавчання. Вирішенням проблеми зменшення часу
користувача на пошук та виконання операції є створення формалізованих інформаційно-
довідкових систем.

Формалізація – це метод вивчення різноманітних об'єктів дійсності шляхом
відображення їхньої структури у знаковій формі за допомогою штучних мов.

Перевагами формалізації є те, що вона [8]:
– забезпечує узагальненість підходу до вирішення проблем;
– за допомогою символіки забезпечує стислість та чіткість фіксації значень;
– забезпечує однозначність символіки (всупереч багатозначності звичайної мови);
– дає змогу формувати знакові моделі об’єктів і замінювати вивчення реальних речей і

процесів вивченням цих моделей.
Стосовно завдання самонавчання операторів ПЕВМ, це дозволяє прискорити процес

пошуку та використання довідкової інформації,  завдяки чому зростає швидкість та
ефективність навчання некваліфікованого персоналу або спеціаліста, який освоює новий
програмний продукт.

Для створення формалізованих інформаційно-довідкових систем достатньо
запропонувати спеціальні знаки для компактного опису дій користувача при роботі з
графічним інтерфейсом а також мову формалізованого опису комп’ютерних графічних
об’єктів на базі шріфту Unicode,  які використовує спеціаліст при роботі на комп’ютері.
Наступним кроком повинно бути створення синтаксичних правил та процедур складання
формалізованих довідок для розробці персональних довідкових систем.

Робота по створенню довідково-інформаційної системи фактично зводиться до
розробки формалізованої мови користувача і правил компактного уявлення формалізованих
програм–довідок, які описують дії користувача.

Існує навіть деяка аналогія в діях програміста, користувача і композитора. Композитор
творить свої витвори використовуючи мову музики (ноти), програміст створює програми на
одному із зручних для нього мов програмування, користувач на відповідної формалізованої
мові складає програми – довідки, які дозволяють повністю і ефективно використовувати
створенні комп’ютерні технології.

Кінцевим результатом співпраці програміста і користувача є створення прикладних
навчальних комп’ютерних програм, інсталяція даних програм і Їх використання при роботі
різних операційних систем.

Відмітимо, що початок подібної формалізації було закладено ще в 80-90-х роках
минулого сторіччя. Досі відоме застосування символічного (формалізованого) опису деяких
дій операторів радіолокаційних станцій і АСУ протиповітряної оборони.

Уніфікація призначеного для користувача інтерфейсу сучасних ПК і серверів дає
істотно більші можливості укладачам керівництв по застосуванню формалізованого опису
дій адміністраторів, програмістів і користувачів мереж.
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2. Процедура розробки формалізованої інформаційно-довідкової системи для
підготовки операторів ПЕОМ.

2.1. Компактний опис дій фахівця при роботі з графічним інтерфейсом
комп’ютера.

Всі дії користувача ПК самі по собі є елементарними і легко можуть бути представлені
простішими графічними символами. В табл.1 приведений приклад опису умовними
графічними позначеннями елементарних дій оператора при роботі з ПК.

Таблиця 1

Умовне графічне зображення елементарних дій оператора
● (х) Сполучити покажчик миші з об’єктом х

� (х) Щиглик лівою кнопкою миші на об’єкті х

�п (х) Щиглик правою кнопкою миші на об’єкті х

�� (х) Подвійний щиглик лівою кнопкою миші на об’єкті х

◒ (х) Нажати кнопку миші і тримати

◓ (х) Відпустити кнопку миші

à
Переміщення курсору миші (знак логічного слідкування -
дивись результат дій)

£ (х) Натиснути і відпустити кнопку клавіатури

¢ (х) Натиснути і тримати кнопку клавіатури

□ Ctrl+Shift+Enter Одночасне використання декількох кнопок клавіатури

[ А Вставити диск у дисковод А

Об’єктами (х) дій користувача є піктограми і ярлики програм, папок, файлів, елементи
строк заголовка,  меню,  панелей інструментів,  текстові поля і вікна списків і т.д.  Об’єкти
переліку з якими буде мати справу користувач, практично також повинні бути виявлені,
однозначно ідентифіковані і описані в компактному вигляді.

Природно, що алфавіт знаків для представлення графічних зображень дій користувача
(оператора) повинен відповідати таким вимогам:

1. Зображення знаків повинні бути самими простими для їх швидкого написання.
2. Форма знака деяким чином повинна співпадати з зовнішнім виглядом органу

управління комп’ютера, що використовується.
3. Використовувані для електронного представлення довідкової інформації символи

повинні відповідати вимогам стандарту знаків всіх ОС.
Остання вимога обумовлена тим, що текстово-символьне зображення програм–довідок

на екрані ПК передбачає використання для їх підготовки в основному текстових файлів.
Тому вибраний алфавіт знаків повинен підтримуватися відповідним текстовим редактором.

Існує багато алфавітів символів, які можна з успіхом використовувати для цих цілей. В
табл. 1 приведений лише один з можливих варіантів. Але ця неоднозначність вибору
алфавіту символів, так само, як і мови комп’ютерних графічних об’єктів, є наслідком
незалежного рішення поставленої задачі різними виконавцями. Ця проблема далі, при
необхідності, може бути достатньо просто усунута в результаті домовлених зусиль
вказаних виконавців.

Взагалі, навряд чи є необхідність в майбутньому зберігати жорсткі обмеження на
використовувану символіку знаків. Якраз одна з цінних властивостей сучасних
комп’ютерних технологій є їх властивість задовольняти потреби і художні (естетичні) смаки
любого користувача, забезпечивши йому належний дизайн.
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Ця властивість може бути запрограмована при розробці навчальної інформаційно–
довідкової системи і реалізовано на етапі конфігурування інтерфейсу користувача. У
всякому випадку символіку знаків слідує вибирати, керуючись пунктом 3 вимог.

Графічне зображення на екрані ПК текстово-символьних програм-довідок повинно
забезпечувати користувачу зручне читання і користування цім інструментом в роботі. У
всякому разі користувач повинен мати змогу швидко знаходити будь-який із перерахованих
вище елементів в тілі програми незалежно від місця його розташування.

2.2. Мова формалізованого опису об’єктів графічного інтерфейсу, які
використовує фахівець при роботі на комп’ютері.

Після належного вибору алфавіту символів послідовним кроком на шляху до
формалізованого опису дій користувача є створення мови комп’ютерних графічних об’єктів.
Насправді, будь-яка елементарна дія користувача, позначена одним із приведених в табл. 1
символів, виконується в текучий момент часу після суміщення покажчика миші з потрібним
графічним об’єктом.

Таким об’єктом може бути піктограма (робочого стола, папки, вікна, строки стану,
панелей інструментів), текстове поле, вільне місце об’єкту, лінія і т.д. Кожен з таких об’єктів
має як загальну назву (класу об’єктів) так і конкретне ім’я. Наприклад, узагальнені назви
об’єктів: вікно зі списку, діалогове вікно, вікно папки, піктограма і т. д. Конкретне ім’я
діалогового вікна: “Статистика”, “Настройка”, “Збереження схеми” і т.д.

Розглянемо більш детально можливі практичні процедури створення мови
комп’ютерних графічних образів та її синтаксису. Будемо виходити з того, що подібна мова
широко використовувалася до недавнього часу в стенографії, де окремим словам і навіть
їхнім словосполученням зіставлялися визначені абревіатури.

Нажаль формалізовані стандарти на комп’ютерну термінологію в Україні ще не
створені, проте вже є спроби формалізації термінології у інших галузях знань [4,5].

В нашому випадку основним джерелом відомостей про комп’ютерні графічні об’єкти
будемо вважати книгу (навчальний посібник, керівництво, монографію та інше). Вивчаючи
комп’ютерні технології, ми перед усім повинні визначити з якими об’єктами інтерфейсу для
користувача ми маємо справу і як формулюється та чи інша операція (транзакція), яка
включає деяку кількість елементарних дій, які виконуються користувачем. В результаті
вивчення глави чи розділу книги ми повинні одержати список використовуваних тут
графічних об’єктів і перелік виконаних нами транзакцій. Перелік транзакцій є основою для
складання і кодування гіперпосилань, за допомогою яких на екран ПК викликається текст
необхідної довідки. Перелік графічних об’єктів необхідний для складання мови графічних
об’єктів, яка використовується для складання тексту довідки.

В табл. 2 в якості прикладу представлено фрагмент варіанту кодування графічних
об’єктів.  Слід відзначити,  що потужність алфавіту мови графічних об’єктів може бути не
постійною. Потужність алфавіту визначається перед усім кількістю узагальнюючих назв
графічних об’єктів,  якими користуються при роботі з даною ОС.  Але кількість об’єктів,
якими користуються в кожному конкретному випадку обмежується цільовим призначенням
інформаційно-довідкової системи. Виконувана користувачем робота може бути зв’язана з
використанням лише деяких офісних додатків, що відповідно зменшує потужність алфавіту
символів.

Таблиця 2
Мова комп’ютерних графічних об’єктів

Україна Росія Назва графічних об’єктів
ВМ ВМ Меню, що випадає
ВКЛ ВКЛ Вкладка
ГМ ГМ Головне меню
ГП ГС Гіперпосилання
ДВ ДО Діалогове вікно
ІВ ИО Інформаційне вікно (попередження)
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КМ КМ Контекстне меню
КМК КМК Контекстне меню клітинки
КР КС Командний рядок
ЛН ЛН Лінія
ВСП ВПП Вертикальна смуга прокрутки
ГСП ГПП Горизонтальна смуга прокрутки
ВБД ОБД Вікно бази даних
ВД ОД Вікно документа
ВЗ ОЗ Вікно запиту
ВКТ ОКТ Вікно конструктора таблиці
ВКФ ОКФ Вікно конструктора форм
ВП ОП Вікно програми
ВРК ОРК Вікно робочої книги
ВС ОС Вікно списку
ВСР РОС Вікно списку, яке розкривається
ЗС ЗС Заголовок стовпчика
ПГ ПГ Піктограма, ярлик, значок, іконка
ПЗ ПЗ Панель задач
ПІ ПИ Панель інструментів
ПМ ПМ Підменю
8 8 Перемикач
þ þ Прапорець
▭ ▭ Вільне поле об’єкту
ППІ ППИ Плаваюча панель інструментів

З іншого боку кожний розробник мови графічних об’єктів, має право виконувати
власну класифікацію і ідентифікацію цих об’єктів. Головною умовою такої ідентифікації є
однозначність опису виконуваних користувачем транзакцій. Крім того, передбачається, що
для роботи з кожною новою ОС і с кожним новим додатком повинен коректуватися зміст
самих транзакцій, що також могло б вимагати і коректування алфавіту символів
графічних об’єктів.

В будь-якому випадку потрібно прагнути використовувати при створенні мови
графічних об’єктів абревіатури мінімальної довжини, яка складається з декількох букв назв
графічних об’єктів (наприклад, КМ – контекстне меню, ДВ – діалогове вікно та інше).

Кількість конкретних імен графічних об’єктів достатньо велика і вимірюється сотнями і
тисячами. Представлення їх користувачу в будь-якому кодованому, наприклад у цифровому
вигляді, або у вигляді абревіатур, на перший погляд здається беззмістовним, бо звичайно
людина здатна вільно оперувати з десятками (до сотні) розумових абревіатур. Однак,
використання цифрових кодів імен графічних об’єктів принципово допустимо, якщо ставити
перед собою задачу максимального стиску і зменшення об’єму інформаційно–довідкових
текстів без особливої шкоди для розуміння і використання на практиці цих текстів.

Насправді, нехай перед нами діалогове вікно з розміщеному в ньому текстовими
полями, які необхідно заповнити при настройці програми. Текстові поля мають власні імена
(зазвичай достатньо довгі ) і розміщені, як правило, в ряд (зверху вниз). В такому випадку в
тексті довідки не обов’язково вказувати ці імена, а достатньо використовувати цифровий або
буквений індекс в узагальненій назві класу графічних об’єктів, наприклад ТП1, ТП2,...,ТПк,

Це ж правило можливо застосувати і для умовного кодування імен других графічних
об’єктів, наприклад ВСл, ВСп, ВСв, ВСн (ліве, праве, верхнє, нижнє вікно списку).

2.3. Синтаксичні правила складання формалізованих транзакцій програм –
довідників.

Розглянемо тепер більш детально структуру термів формалізованого уявлення різних
елементарних дій користувача на мові комп’ютерних графічних об’єктів і умовних
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графічних зображень елементарних дій оператора. Структуру термів розглянемо на прикладі
настройки вікна програми “Outlook Express”.

Настройка вікна програми “Outlook Express”.
РС ПЗ � ПГ „Пуск”, ГМ � „Программы”, ПМ� „Outlook Express”,
[РС ПЗ � Запустить Outlook Express] � ВП „Входящие – Outlook Express” (1),
РМ � „Вид”, ВМ � „Раскладка” � ДВ “Свойства: Настройка окна” (2),
R „Контакты (Панель Outlook, Панель представлений, Панель папок, Строка

состояния, Список папок, Панель инструментов)”,
R „Отображать область просмотра (Отображать заголовок области просмотра)”,
8 „Под сообщением (Рядом с сообщением)”,
ДВ (2) � „Настройка” ¦ ДВ „Настройка ПИ” (3) <1>,
ДВ (3) � Закрыть <Сброс ДВ (3)>,
ВСР „Текст кнопки” � Выводить подписи (Не выводить подписи, Выводить подписи

справа) <2>,
ВСР „Размер значка” � Крупные значки (Мелкие значки),
ДВ (3) � Сброс¦ ВП (1) ПІ (Х), ДВ (3) ВСл (Х), ВСп (Х) <3>,
ВСл � (Х), � Добавить, � Закрыть¦ ВСл (Х), ВСп (Х), ПІ (Х) <4>,
ВСп � (Х), � Удалить,
� Закрыть¦ ВСл (Х)<з’являється>, ВСп, ПІ <видаляється> <4>,
ВСп � Разделитель (Х), � Вверх (вниз) <5>.
<1> У ВС “Имеющиеся кнопки” - перелік кнопок, яких немає на ПІ, у ВС „Панель

инструментов” - перелік кнопок, які є на ПІ.
<2> Якщо не виводити підпису, то вони з’являться при ПИ l (х).
<3> Повернення в стандартний стан (14 ПГ - у ВСп, з них 9 - на ПІ).
<4> Взаємне додавання (видалення) кнопок в ВС. У ПІ більше 9 не додається. Кнопки

на панелі Outlook не вбираються. У ВСп повинна залишатися хоча б одна кнопка. Команда з
ВСл переміщається у ВСп і в ПІ (якщо вони не заповнені), на ПІ -9 ПГ (інші під «).

<5> Для перестановки роздільника | на ПІ (2).
Для вибору графічного об’єкту, над яким проводиться дія, достатньо записати

послідовність „вкладених” графічних об’єктів (зліва - направо) з їх іменами.
Наприклад:
1) РС ПЗ� ПГ „Пуск”;
2) ВП „ Входящие – Outlook Express” РМ � „Вид”, ВМ � „Раскладка”.
Символ дії розміщується безпосередньо перед об’єктом, над яким користувач виконує

дії: РС ПЗ ○ ПГ „Пуск”,
Елементарні дії (терми)  відділяються один від одного в тексті довідки комами.  Цей

метасимвол -  один з усіх,  що мається в текстовому редакторі (табл.3),  і є найбільш
зручнішим для користувача.

Таблиця 3
Метасимволи текстових редакторів.

Си
мвол .\/-=,+!>>;%:*()[]„”{}<>І‘`~@#$^&

Більшість елементарних дій користувача супроводжується видимими змінами тієї
інформаційної моделі, з якою працює користувач в даний момент часу. Але для більш
ефективного використання інформаційно-довідкової системи при навчанні доцільно в тексті
довідки показувати символом � об’єкти, на яких відображається виконана користувачем дія.
Наприклад, зміст приведеної в тексті довідки запису

ДВ (2) � „Настройка” ¦ ДВ „Настройка ПИ” (3) <1>
полягає в тому, що після виконання команди “ Настройка” в ДВ “Свойства: Настройка

окна” на екрані ПК появляється ДВ “Настройка ПИ”.
Дужки ( ) можуть використовуватися при групуванні текстових полів, ВСР і опцій,

якщо коментарі до них можуть бути об’єднані на рівні довідки або в цих коментарях немає
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необхідності. Наприклад: ТП “Ім’я (Прізвище, По батькові)” □ (Х), 8 Таємно (Нетаємно,
Цілком таємно, ДСК).

Якщо деяка елементарна дія (або транзакція ) може бути виконана деякими способами,
то формалізований опис цих способів дій доцільно вказувати в квадратних дужках
послідовно один за одним. Наприклад, для друкування документа можна використовувати
операції ВП (х) [РМ ○ Файл, ВМ ○ Друк] [ПІС ○ Друк], [□ Ctrl+Р ].

Назва ДВ (ВП, ВД, ІВ) в тексті довідки є повною, якщо вікно включає крім назви ще й
присвоєний цій назві номер, наприклад ДВ „Створити повідомлення” (13). Використання
повної назви в тексті довідки безумовно необхідно при першому звертанні на це ДВ. Номер
ДВ може заміняти його назву при використанні цього ДВ в подальшому на поточній сторінці
довідки, наприклад ДО (13). В цьому випадку назва ДО є неповною, однак найперша згадка
даного ДВ на даній сторінці довідки повинна бути завжди повна.

Кожна елементарна операція довідки може закінчуватись також спеціальним маркером
з цифровим номером,  наприклад,  ТП „Кому” □ х <14>. В змістовні частині довідки пункт з
номером 14 (коментар) пояснює, яку інформацію необхідно вводити в ТП „Кому” в
залежності від ситуації.

Переноси, як правило, ускладнюють швидке сприйняття елементарних операцій, із-за
цього їх слід виключити, тобто на кожному рядку розміщувати ціле число елементарних
операцій.

Можна запропонувати ряд рекомендацій з розміщення термів елементарних операцій у
тексті довідки, а також систему вказівників, що дозволяють знаходити шляхи в довідці із
логічно розгалуженою структурою. Однак більший інтерес являє собою підхід до
аналітичної оцінки ефективності використання формалізованих довідок.

2.4. Порівняльний розрахунок ефективності формалізованої інформаційної
довідкової системи.

Для пошуку відповідей на питання,  що виникають у користувача ПК,  може бути
використана вбудована довідкова система ПК, підручник, формалізована довідково–
інформаційна система. При цьому оператор, використовуя свої аналітичні можливості,
гиперпосилання вбудованої довідково-інформаційної системи, текстові посилання
підручника фактично повинен вибрати в гіперграфі одну або кілька гілок, вершинами яких є
гіпертекстові фрагменти.  Як кількість вершин у вибраних гілках,  так і розмір фрагментів є
випадковими величинами.

Отже, для оцінки витрат часу на самонавчання необхідно одержати статистичні
характеристики вказаних випадкових величин. Такими величинами ми можемо вважати:

а) розмір (V) гіпертекстового фрагмента (у сторінках);
б) кількість вершин (фрагментів) в гілках гіперграфа.
Одним із важливих параметрів ефективності будь-якої довідкової системи є час

відшукання відповідей на питання, що цікавлять користувача чи адміністратора, а також
обсяг інформації довідкового характеру, оскільки надмірність інформації збільшує час на
відшукання відповідей та заважає запам’ятовуванню цінної інформації.

Будемо вважати, що:
VП ,VВДС ,VФДІС – об’єм (сторінок) інформації відповідно у підручнику; у вбудованій

системі, у формалізованій інформаційно-довідкової системі.
ТП, ТВДС, ТФДІС  –  час витрачений на пошук завдання (дії)  відповідно в підручнику,  во

вбудованій довідковій системі, в формалізованій довідково-інформаційній системі.
Проведемо дослід, в якому користувачу будуть поставлені 80-100 питань по

знаходженню та виконанню певних завдань (дій). Ці завдання будуть оцінюватись часом (Т),
затраченим на пошук та виконання завдання (дії).

Для оцінки закону розподілу випадкової величини Т (V) за статистичними даними
побудуємо просту статистичну сукупність (простий статистичний ряд). Використовуючи
одержаний статистичний матеріал можна визначити і основні числові характеристики
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випадкової величини, а саме статистичне середнє та статистичну дисперсію випадкової
величини Т (V)

При великому числі n обчислення характеристик по відомих формулах стає надмірно
громіздким, побудова статистичної функції розподілу F*(V) та кривої щільності розподілу
f*(V) величини V у такий спосіб вельми трудомістке, іншими словами проста статистична
сукупність перестає бути зручною формою запису статистичного матеріалу – вона стає дуже
громіздкою і мало наочної.

Для надання статистичному матеріалу більшої компактності і наочності побудуємо так
званий „статистичний ряд” (табл.1) і його графічне уявлення – гістограму (рис.1, 2).

У табл.1  Ii - інтервал вимірювання випадкової величини; mi -  кількість вимірювань
випадкової величини, що потрапила у цій діапазон; pi* статистичне середнє значення
імовірності потрапляння випадкової величини в i–й інтервал.

За даними статистичного ряду будуємо на одному графіку (рис.1) гістограму і криву
розподілу. Користуючись даними статистичного ряду (табл.1) можна приблизно побудувати
й статистичну функцію розподілу величини VВДС (рис.1).

На практиці статистичні ряди згладжуються  шляхом підбору теоретично плавних
кривих розподілу, які найкращім чином описують статистичний розподіл.

Таблиця 4
Статистичний ряд для VВДС

iI 2 - 2,5 2,5 - 3 3 - 3,5 3,5 - 4 4 - 4,5 4,5 -5

im 14 22 18 12 7 3
*
iр 0,14 0,22 0,18 0,12 0,07 0,03

Вирівнювання статистичних рядів зводиться до задачі раціонального вибору значень
параметрів, при яких відмінність між статистичними й теоретичними розподілами найменша.

Рис.1. Гістограма статистичного Рис.2. Гістограма статистичного
                  ряду для VВДС ряду для Vп

Найбільш часто використовується в цих цілях метод найменших квадратів, за яким
вважається, що найкращім приближенням до емпіричної залежності, в даному класі функцій,
є таке, при якому сума квадратів відхилень зводиться до мінімуму.

Вибір класу функцій будемо використовувати виходячи з характеру і зовнішнього
вигляду отриманого статистичного розподілу. Вигляд кривих щільності розподілу найбільш
розповсюджених законів розподілу випадкових величин достатньо добре відомий [6].

Зрівняємо отримані вище емпіричні залежності із графіками,  які наведені у
використаній  літературі.

За результатами порівняння видно,  що для аналітичного опису отриманого нами
статистичного розподілу для Vп найбільше підходить нормальний закон розподілу.

Для аналітичного опису одержаного нами статистичного розподілу VВДС  найбільш
підходить закон Релея:
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Ступінь розбіжності теоретичного й статистичного розподілу можна оцінити деякою
величиною U . Величина розбіжності між теоретичним і статистичним розподілом [6]
приймається рівною:
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Величина розбіжності при такому виборі iC  позначається через 2c  і визначається як:
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im  - число значень в i -му інтервалі.

Розподіл 2c  залежить від параметра r = k - s, названим числом і ступенем вільності
розподілу, де k- число розрядів, s- число незалежних умов (зв’язків), накладених на

частоти *
ip . Для розподілу 2c  складені спеціальні таблиці. Користуючись такою таблицею,

можна для кожного значення 2c  й числа ступенів вільності r знайти ймовірність p1 того, що

величина, розподілу за законом 2c  перевищить це значення.

Якщо для отриманого значення 2c  ймовірність p1 порівняно велика, то можна визнати
розбіжності між теоретичним і статистичним розподілом несуттєвими й віднести їх до тих,
які виникають за рахунок випадкових величин.

На практиці якщо ймовірність p1 виявиться меншою ніж 0,1, то варто шукати інший
закон розподілу для опису статистичних даних.

Використовуючи отримані значення ймовірностей kppp ,...,, 21  і формули (3) складемо
(табл. 2) для обчислення за допомогою додатка Microsoft Exсel 2000 значення критерію згоди

Пірсона 2c .
Таблиця 5

Розрахунок критерію згоди для Тп
i 2 - 2,5 2,5 - 3 3 - 3,5 3,5 - 4 4 - 4,5 4,5 - 5

im 14 22 18 12 7 3

inp 15,83 24,12 18,17 11,20 6,38 2,9

im - inp 1,83 2,12 0,17 0,8 0,62 0,1

2)( ii npm - 3,348 4,494 0,028 0,640 0,384 0,01

i

ii
np

npm 2)( - 0,211 0,186 0,001 0,057 0,060 0,003

2c 0,518
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Із табл. 2 випливає, що при 2c  = 0,518 r =3  (r = k - s, s =  3)  імовірність p1=0,9. Це
свідчить про справедливість обраної нами гіпотези про закон розподілу випадкової
величини V .

Висновки: Зміст викладеного вище матеріалу та його аналіз дають можливість зробити
висновки про практичну доцільність використання як у спрощеному вигляді, так і в
програмному забезпеченні АНК методів формалізації дій операторів.

Проведений дослід створення та використання формалізованих довідково-
інформаційних систем на кафедрі №22 ВІТІ НТУУ „КПІ” показав, що така система майже в
три рази скорочує час навчання порівняно з вбудованою довідковою системою і в два рази
порівняно з підручником. Тому використання довідково-інформаційної системи доцільне
користувачам персональних комп’ютерів незалежно від рівня підготовки з метою освоєння
нових прикладних програм. Для її функціонування не потрібно встановлювати спеціальне
програмне забезпечення, вона не потребує великих ресурсів ЕОМ, функціонує в
середовищах операційних систем Windows. Розмістивши її на сервері локальної мережі
кожен користувач зможе без перешкод скористатися нею. Відомо, що всі основні
комп’ютерні технології мають структуру клієнт-сервер. Тому формалізовані повинні бути
комп’ютерні процедури як клієнтів, так і серверів.

Довідкова формалізована система по кожному додатку (сервісу) ОС Windows займає
обсяг пам’яті від 200 до 500 КБ і залежить від ступеня конкретизації відомостей, іншими
словами від рівня підготовки користувача. Формалізована довідка є персональною й може
коректуватися і видозміняться по „смаку” користувача. Спрощений варіант (флеш-пам’ять)
збереження і використання формалізованих довідок можна рекомендувати для тих категорій
користувачів, які заняті з комп’ютером  далеко не весь свій робочий час.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ
ЗВ'ЯЗКУ І АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

У цієї статті проведений аналіз системи технічного забезпечення засобів зв'язку і автоматизації
враховуючи потребу наближення системи військового управління Збройних Сил до стандартів НАТО.
Визначення проблемних питань при проведенні заходів з перерозподілу функцій технічного забезпечення зв'язку
і автоматизації під час переходу на J - структуру.

Люлин Д.О., Михайлов О.В., Кайдаш И.Н. Усовершенствование системы технического обеспечения
способов связи и автоматизации Вооружонных Сил Украины. В этой статье проведен анализ системы
технического обеспечения средств связи и автоматизации учитывая необходимость приближения системы
военного управления Вооруженных Сил к стандартам НАТО. Определение проблемных вопросов при
проведении мероприятий по перераспределению функций технического обеспечения средств связи и
автоматизации во время переходу на J - структуру.

D. Liulin, I. Kaidash, A. Mikhailov Improvement of the maintenance of the means of communication and
automatization.In this article the analysis of system of technical maintenance of a communication facility and
automation taking into account necessity of approximation of system of military management of Armed Forces to
standards of the NATO is carried out. Definition of problem questions at carrying out of actions on redistribution of
functions of technical maintenance of a communication facility and automation during to transition on J - structure.

Ключові слова: технічне забезпечення, стандарти НАТО, J-структура.

Актуальність досліджень. Система технічного забезпечення засобів зв’язку і
автоматизації (ТЗЗіА), що існує, являє собою сукупність органів управління, сил і засобів
технічного забезпечення зв’язку і автоматизації, які призначені для проведення комплексу
організаційно-технічних заходів і дій для підтримання необхідного рівня боєздатності та
укомплектованості військ (сил) шляхом постачання засобів зв’язку і автоматизації та
військово-технічного майна, організації експлуатації засобів зв’язку і автоматизації. Вона
потребує перерозподілу функцій у відповідності до J - структури [2].

Згідно Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011рр.
заплановане удосконалення системи управління Збройних Сил, яке сприятиме підвищенню
оперативності прийняття рішень та ефективності управління військами (силами). Це дасть
можливість максимально наблизити штабні процедури до стандартів, прийнятих
у країнах НАТО.

Аналіз показує, що сьогодні недостатньо проводиться оптимізація номенклатури
засобів зв’язку і автоматизації. Так на озброєнні знаходиться значна кількість засобів зв’язку
яка морально і технічно застаріла (Ії експлуатація та ремонт економічно недоцільні, велика
кількість елементів що входять до Ії складу вже не виробляється промисловістю).

Мета – визначення проблемних питань при проведенні заходів з перерозподілу функцій
забезпечення засобів зв’язку і автоматизації під час переходу на J - структуру. З метою
приведення структури Генерального штабу у відповідність до покладених на нього завдань
та враховуючи потребу наближення системи військового управління Збройних Сил до
стандартів НАТО, у Генеральному штабі ведеться робота щодо переведення на J-структуру
[2],  апробовану в країнах НАТО (рис.  1).  Така структура дозволяє ліквідувати надмірні
управлінські ланки, збільшити частку посад безпосередніх виконавців та підвищити рівень їх
відповідальності.

Проведений аналіз свідчить, що в межах структури військового командування НАТО та
в залежності від рівня управління, завдань і функцій, які розподілені між стратегічними
командуваннями (SC – Strategic Commands) та підпорядкованими стратегічному
командуванню військовими підрозділами оперативної та тактичної ланок управління,
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загальна J-структура є основою для організації усіх органів об’єднаного багатонаціонального
штабу – від J1 до J9 (табл. 1).

Наприклад, за такою схемою построєні організаційна структура європейського
командування США (рис. 2) та Генеральний штаб Збройних сил Угорщини та Польщі.

Рис. 1 Перспективна структура Генерального штабу Збройних Сил України
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Таблиця 1
Розподілення завдань і функцій при організації  J структури об’єднаного

багатонаціонального штабу
Назва органів штабу Функції органів штабу

1
Управління

персоналом
Підбір військових кадрів. військова поліція та підтримка

правопорядку. питання військовополонених.

2
Військова

розвідка Інформація відсутня

3
Проведення
операцій Інформація відсутня

4

Матеріально-
технічне та медичне

забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення та медичне
обслуговування, координація питань матеріально-технічного та

медичного забезпечення із країною, на території якої
проводитиметься військова операція НАТО, координація руху

та транспортування військових транспортних засобів.

5
Планування та

політика

Планування операції та її оцінка, перспективне планування.
створення запасного плану на випадок виникнення

надзвичайних обставин, планування інформаційних операцій,
аналіз бойових можливостей.

Системи зв’язку Менеджмент систем зв’язку та інформатизації, радіочастотний

Європейське командування ЗС
США

US EUROPEAN COMMAND
(USEUCOM)

Сухопутні
війська
US ARMY

J1
Управлін
ня кадрів
Personnel

J2
Управління

розвідки
Intelligence

J4
Управлін
ня тилу і

озброення
Logistics

J5
Управління
планування
Plans/Policy

J3
Оператив

не
управління
Operations

J6
Управлін
ня систем
зв'язку і

інформат
изації CIS

Повітряні
сили
US AIR
FORCES

Морські
сили
NAVAL
FORCES

Морський
десант
MARINE
FORCES

Спеціальні
війська
SPECIAL
OPERATIO
NSCOMM

CIS – Communication and Information Systems
Основне завдання управління зв’язку та інформатизації (J6) полягає
в забезпеченні надійного розвід- та завадозахищенного
функціонування систем інформатизації та зв'язку

Рис.2   Європейське командування США



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2011
════════════════════════════════════════════════════════

71

Назва органів штабу Функції органів штабу
6 та інформатизації менеджмент, криптографія.

7
Доктрини та
навчання управління доктринами та планування навчань.

8
Ресурси та
фінанси

управління питаннями підбору цивільних кадрів,
управління цивільним секретаріатом, планування фінансів та

бюджету, укладання контрактів.

9

Співробітництво
між цивільними та

військовими
установами

організація військово-цивільного співробітництва,
координація військово-цивільного співробітництва;

Взаємодія між органами штабу відбувається через відділи та представників управлінь з
розмежуванням функцій та завдань.

Проведений аналіз свідчить, що систему технічного забезпечення засобів зв’язку і
автоматизації необхідно будувати за наступними принципами:

– чітке розподілення функцій між органами управління системи матеріально-
технічного забезпечення за об’ємом та переліком робіт, що виконуються;

– відповідність технічної оснастки, запасів матеріально-технічного майна та
кваліфікації особового складу;

– централізоване управління силами та засобами технічного забезпечення і
децентралізоване постачання військ (сил) в інтересах раціонального розподілу предметів
постачання.

На прикладі організації Управління систем зв’язку і автоматизації Європейського
командування ЗС США (ЕСJ6) (рис. 3) можна побачити, що завдання матеріально-технічного
забезпечення виконуються через відділ управління ресурсами (ЕСJ6-R).

Основні функції відділу управління ресурсами (ЕСJ6-R):
– ресурсне забезпечення;
– загальна організація та контроль за технічним забезпеченням системи зв’язку і

автоматизації Європейського командування ЗС США;
– контроль за формуванням вимог до бюджету Європейського командування ЗС США в

частині, що стосується матеріально-технічного забезпечення системи зв’язку та
автоматизації;

– контроль використання фінансів ЕCJ6 (Сухопутні війська) при забезпеченні
функціонування системи зв’язку і автоматизації;

–  надання консультацій Європейському командуванню ЗС США (USEUCOM)  щодо
придбання ресурсів для функціонування системи зв'язку і автоматизації;

– управління контрактами;
– управління державною власністю ЕСJ6;
– контроль організації технічного забезпечення засобів зв’язку і автоматизації.
Питання з організації та проведення технічного обслуговування, ремонту,

транспортування, зберігання виконуються управлінням тилу і озброєнням (управлінням
логістики) J4.

Наведемо основні функції, що притаманні J4:
– облік майна;
– організація резерву запасних частин;
– забезпечення постачання;
– створення системи експлуатації (ТО, ремонт);
– поступове вилучення системи з експлуатації;
– утилізація.
З аналізу основних функцій відділу управління ресурсами можна зробити висновки, що

управління ЕСJ6 при організації матеріально-технічного забезпечення виконує контролюючу
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функцію та надає пропозиції щодо планування організації матеріально-технічного
забезпечення, безпосередньо організації та проведення технічного обслуговування, ремонту,
транспортування, зберігання покладається на управління тилу і озброєння (управлінням
логістики) J4.

Згідно програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 рр за організацію
системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил відповідатиме Об'єднання сил
забезпечення (J4),  що було заплановано створити у 2006р.  на базі Командування сил
підтримки (рис. 4).

Одним із основних завдань перспективної системи управління матеріально-технічним
забезпеченням Збройних Сил є об’єднання функцій технічного забезпечення міжвидових
угруповань військ (сил) та тилового забезпечення за територіальним принципом
матеріально--технічного забезпечення з централізацією управління та укрупненням і
спеціалізацією органів забезпечення (рис. 5).

Організація матеріально-технічним забезпеченням засобів зв’язку і автоматизації
проводиться через Центри забезпечення ОВТ та ремонтні частини Об’єднання сил
забезпечення (J4).

З метою визначення шляхів перерозподілу функцій засобів зв’язку і автоматизації та
урахуванням досвіду країн-членів НАТО, вважаємо за доцільне розглянути життєвий цикл

Рис. 3 Організація Управління систем зв’язку і автоматизації (ЕСJ6) Європейського
командування ЗС США
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засобів зв’язку і. автоматизації від введення у експлуатацію до припинення
експлуатації (рис. 6).

Експлуатація засобів зв’язку і автоматизації являє собою стадію життєвого циклу
засобів зв’язку і автоматизації з моменту їх прийняття військовою частиною від установи-
виробника чи ремонтної установи до зняття з експлуатації і є сукупністю етапів:

введення в експлуатацію; приведення в установлений ступінь готовності для
використання за призначенням; підтримання в установленому ступені готовності для
використання за призначенням; використання за призначенням; зберігання;
транспортування; зняття з експлуатації; списання (передача, утилізація, знищення).

Комплекс робіт, що виконується на засобах зв’язку і автоматизації на етапах
приведення їх до установленого ступеню готовності для використання за призначенням,
підтримання в готовності, використання за призначенням, зберігання і транспортування
прийнято називати технічна експлуатація.

До заходів технічної експлуатації засобів зв’язку і автоматизації відносяться:
технічне обслуговування;
ремонт;
зберігання (під час експлуатації, короткочасне, тривале); планування та облік

експлуатації і ремонту; збирання та узагальнення даних за надійність; рекламаційна робота,
гарантійний та авторський нагляд; контроль технічного стану.

Для запобігання дублювання функцій технічного забезпечення, пропонується передати
наступні завдання з організації експлуатації засобів зв’язку і автоматизації під управління
Об'єднання сил забезпечення:

зберігання (короткочасне, тривале); транспортування; припинення експлуатації; знаття
з експлуатації;

списання (передача, утилізація, знищення); організація середнього та капітальних
ремонтів.

На базі ГУЗ та ІС ГШ ЗСУ (J6) створити відділ експлуатації (відділ управління
ресурсами) (J6-R) з такими функціями:

– організація технічної експлуатації засобів зв’язку і автоматизації при застосуванні за
призначенням.

– організація технічного обслуговування ЗЗ і автоматизації.
– організація поточного ремонту.
– контроль організації технічного забезпечення.
– організація взаємодії між ГУЗ та ІС ГШ ЗСУ (J6) і Об’єднання сил забезпечення (J4)
– контроль за постачанням ЗЗ і автоматизації через Центри забезпечення ОВТ

Об'єднання сил забезпечення (J4).
– контроль за проведенням заводських ремонтів ЗЗ і  автоматизації.
– консультації з організації транспортування ЗЗ і автоматизації.
При проведенні заходів з перерозподілу функцій технічного забезпечення зв’язку і

автоматизації можливо прогнозувати проблемні питання пов’язані як з нормативно-
правовою базою так і організацією структури управління з питань технічного забезпечення у
Об’єднанні сил забезпечення (J4).

На даний час можливо сформувати основні напрямки вирішення проблемних питань:
1. Проведення наукових досліджень з розробки нормативної бази організації

матеріально-технічного забезпечення ЗСУ.
2. Розробка нової редакції керівництва з технічного забезпечення засобів зв’язку і

автоматизації.
3. Уніфікація процедур планування та організації матеріально-технічного забезпечення.
4. Розробка загальної автоматизованої системи Кодифікації ОВТ ЗСУ (приклад

Система Кодифікування НАТО STANAG-4177).
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5. Розробка автоматизованої служби планування та організації матеріально-технічного
забезпечення (прототип системи замовлень еВіd служби NAMSA (Агентство НАТО з
технічного обслуговування і постачання)).

6. Проведення робіт з автоматизації та моніторингу руху матеріально-технічних запасів
бази (складу) зберігання з автоматичним оновленням баз даних.

7. Організація та проведення військових навчань з метою практичного відпрацювання
взаємодії між органами управління J4 і J6.

Перехід Генерального штабу на структуру, наближену до стандартів НАТО, дозволить
спростити механізм прийняття управлінських рішень, чітко визначити рівень
відповідальності та повноважень посадових осіб, позбавити структурні підрозділи
невластивих їм функцій та значно скоротити обсяги листування між органами військового
управління.

Основні проблемні питання:
1. Не визначений порядок взаємодії ГУЗ та ІС ГШ ЗСУ (j6) і Об’єднання сил

забезпечення (J4)
2. Не визначений порядок підпорядкованості органів технічного забезпечення зв’язку і

автоматизації при переведенні ГШ на j структуру.
3. Відсутня нормативно законодавча база з організації та функціонування всіх органів

управління J на мирний та особливий час.
4. Відсутня нормативно законодавча база взаємодії цивільних та військових структур

при організації матеріально технічного забезпечення ЗСУ.
5. Відсутня єдина база даних та впровадження автоматизації процесів матеріально

технічного забезпечення ЗСУ.
6. Потреба поглибленого вивчення досвіду організації матеріально технічного

забезпечення провідних країн світу від стратегічної до тактичної ланки управління.
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УДК 621.396.1         Міночкін Д.А. (ІТС НТУУ „КПІ”)

МЕТОД ВИБОРУ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ МІМО ПРИ ВПЛИВІ
МІЖСТІЛЬНИКОВИХ ЗАВАД ТА СЕЛЕКТИВНИХ ЗАВМИРАНЬ

В роботі розглядається задача підвищення пропускної здатності стільникових систем зв’язку при
передачі сигналів багатопроменевими каналами. Запропоновано методику вибору параметрів MIMO-системи,
яка дозволяє значно підвищити пропускну здатність системи при дії міжстільникових завад.

Миночкин Д.А. Метод выбора значений параметров системы МІМО при воздействии межсотовых
помех и селективных замираний. В статье рассматривается задача повышения пропускной способности
сотовых систем связи при передаче сигналов по многолучевым каналам. Предложен метод выбора параметров
MIMO-системы, которая позволяет значительно повысить пропускную способность системы при
воздействии межсотовых помех.

D.Minochkin Method of MIMO-system parameters values choice at influence of intercellular interferences
and selective fadings. The task of increasing the capacity of cellular systems with multipath channels is considered in
the article. The characteristics selection method for MIMO-systems is offered. Proposed method allows to considerably
increase the  capacity of systems with intercell interferences.

Ключові слова: МIМО, адаптивна обробка сигналів, міжстільникові завади.

Актуальність досліджень. Основним фактором, який обмежує збільшення швидкості
передачі інформації, є явище багатопроменевості в радіоканалі між мобільним користувачем
і базовою станцією. Багатопроменеві канали характеризуються випадковою зміною
коефіцієнта передачі, тому параметри сигналів на вході приймача є випадковими й
невідомими. Завадостійкість каналів передачі при цьому погіршується, оскільки при
прийманні немає можливості використати відомості про дійсні значення параметрів сигналів
[1, 2].

Одним з напрямків вирішення цієї проблеми є застосування методів просторової
обробки сигналів у системах радіодоступу, зокрема технології „багато входів - багато
виходів” (Multiple-input multiple-output - MIMO) [3, 4]. У технології MIMO поєднані
просторово-часові методи приймання з використанням адаптивних антен і методи
просторово-часового кодування й просторово-часового розділення сигналів.

Останнім часом технологія MIMO розглядається для використання в стільникових
системах зв’язку стандарту CDMA2000 (3GPP2) і WCDMA (3GPP), особливо для таких
високошвидкісних режимів як EV-DV, EV-DO и HSDPA [5]. Тому методи підвищення
ефективності MIMO-систем [6] є об’єктом інтенсивних досліджень протягом останніх років,
проте, невирішеним залишається завдання підвищення пропускної здатності МIМО-систем в
умовах дії міжстільникових завад.

Як було показано в [7], завади від інших стільників можуть значно зменшити загальну
пропускну здатність системи MIMO-CDMA, хоч однією з основних переваг CDMA є його
стійкість до соканальних завад. Проблема впливу завад від інших стільників на погіршення
пропускної здатності в стільникових системах відома давно, але вплив таких завад на MIMO-
системи з може виявитися більш сильним, ніж на традиційні системи.

Підвищення пропускної здатності можливе за рахунок адаптивної зміни параметрів
MIMO-системи, таких як кількість приймальних та передавальних антен, потужність
сигналу, вид сигнально-кодової конструкції (СКК), спосіб обробки сигналів при прийманні
[6, 8]. Тому метою статті є визначення вимог до перспективних МІМО-систем, які
використовуються в стільникових мережах радіозв'язку, і розробка методу, який дозволить
здійснювати вибір параметрів сигналів в таких системах при впливі міжстільникових завад.

Вихідні дані методу. Задано: параметри прийомопередавального пристрою і каналу
зв’язку F =  {fi}, mi ,1= , де f1 …fm – кількість передавальних та приймальних антен, вид
модуляції, вид та параметри коригувального коду, потужність сигналу, смуга частот сигналу,
відношення сигнал/завада (ВСЗ), H – канальна матриця.
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Необхідно: визначити параметри МІМО-системи, які максимізують пропускну
здатність при виконанні обмеження на значення ймовірності помилкового приймання
сигналів доппомпом РР £ .

Обмеження: коргр ττ £ , де грτ  – тривалість групи символів, корτ – час кореляції
завмирань; розмірність ансамблю сигналів 2 £ М £ 64; кількість передавальних антен Мt £ 8;
кількість приймальних антен Мr £ 8; швидкість коригувального коду R = 0,5-0,9; ймовірність
помилкового приймання сигналів Рпом £ 10-3.

Допущення: канальна матриця Н – відома і постійна за час грτ .
Система рівнянь для розв’язання задачі вибору параметрів МІМО-системи з

максимальними показниками пропускної здатності має вигляд

î
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ì

£=
®D=

,),,,,(
max;),,,,,,,,(β

доппомc2пом

2
і1

РdRnMPFР
QdRnMMMFvF rtF                                  (1)

де
F

v
F D
= іβ - коефіцієнт використання смуги частот системи (питома пропускна здатність), vі

- швидкість передачі інформації; DF - ширина смуги пропускання каналу; n - довжина
кодової комбінації, Рс - потужність сигналу, М – розмірність ансамблю сигналів, R -
швидкість коригувального коду ( nkR /= ), k – кількість інформаційних біт в кодовій
комбінації довжиною n, d - величина кодової відстані, 2Q - відношення сигнал/шум на вході
приймача.

В [9] показано, що пропускна здатність системи з адаптивною модуляцією більша ніж у
системи з адаптивним управлінням потужністю при однаковій середній потужності
передавача. Застосування методів багатопозиційної маніпуляції підвищує питому швидкість
передачі bF. При цьому збільшення розмірності ансамблю сигналів М призводить до
зменшення відстані між найближчими сигнальними точками ансамблю (dmin), що спричиняє
зниження завадостійкості приймання сигналів.

При високих вимогах до достовірності передачі доцільним стає застосування
коригувальних (завадостійких) кодів, які дозволяють підвищити завадостійкість в обмін на
зниження питомої швидкості передачі інформації. Одночасні вимоги високої швидкості і
достовірності передачі інформації в умовах обмеженого частотного й енергетичного ресурсу
можуть бути виконані при спільному використанні багатопозиційних сигналів і ефективних
завадостійких кодів. Створення систем передачі, у яких досягаються близькі до граничних
показники ефективності, вимагає спільного узгодження кодека і модему з урахуванням
статистичних властивостей неперервного каналу, тобто застосування сигнально-кодових
конструкцій.

Розкриємо функціонали системи рівнянь (1). Швидкість передачі інформації МІМО-
системи визначається як:

i

2

i
i τ

log
τ

MMMBv rt ××
== ,                                                       (2)

де iτ  – тривалість радіоімпульсу; В – кількість інформаційних біт, що передається за один
радіоімпульс.

Ймовірність помилки при застосуванні коригувального коду визначається виразом [10]

å
+=

--³
n

sj

jnjj
n PPCP
1

11пом
випр

)1( ,                                                   (3)



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2011
════════════════════════════════════════════════════════

78

де помP  – ймовірність помилкового декодування кодової комбінації, 2)1(випр -= ds  –
кратність помилок, яку код виправляє, j –  кратність помилки у блоці з n елементів, помP  –
ймовірність виникнення помилок в послідовності переданих кодових елементів,

)!(!! jnjnС j
n -=  – біноміальний коефіцієнт, який дорівнює кількості різних сполучень j

помилок у блоці з n символів. Значення 1P  визначається видом модуляції сигналу [11] та для
сигналів з двох- та чотирьохпозиційною фазовою модуляцією (ФМ) розраховується з
урахуванням швидкості кодування R:
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2Ф  – функція Крампа [11].

Завадостійкість приймання багатопозиційних сигналів з квадратурною амплітудною
модуляцією (КАМ) можна оцінювати спрощеним виразом [11, 12]
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де dki – відстань між сигналами з номерами k та i.
Таким чином,  система рівнянь (1)  для розв’язання поставленої задачі перетворюється

до вигляду:
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Розв’язання представленої задачі доцільно проводити за допомогою направленого
перебору допустимих варіантів з використанням ітеративного алгоритму.

Етапи методу. Метод вибору параметрів системи МІМО при впливі міжстільникових
завад, структурна схема алгоритму реалізації якого представлена на рис. 1, складається з
наступних етапів.

Введення вихідних даних. Вводяться параметри передавального пристрою і каналу
зв’язку F = {fi}, а також значення допустимої величини ймовірності помилкового приймання
сигналів доппомР .

Оцінка стану каналу зв’язку. Розробка і впровадження адаптивних методів
інформаційного обміну вимагають створення ефективних процедур контролю та
прогнозування стану каналів зв’язку і якості передачі інформації. Для вирішення даного
завдання необхідне залучення методів сучасної математичної статистики, зокрема перевірки
статистичних гіпотез щодо параметра (групи параметрів), який характеризує стан каналу
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зв’язку. На даному етапі за допомогою одного з відомих методів [13,14] оцінюється стан
багатопроменевого каналу зв’язку та визначається його канальна матриця

,
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де hij – передаточна функція між i-ою передавальною та j-ою приймальною антенами.
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Вибір кількості приймальних і передавальних антен. Пропускна здатність МІМО-
системи суттєво залежить від кількості передавальних і приймальних антен. Для системи
стільникового зв’язку без рознесення, з урахуванням формули Шеннона для визначення
пропускної здатності неперервного каналу зв'язку [4], коефіцієнт використання смуги частот
розраховується:
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де h2 = Рс/Рш - відношення потужності сигналу до потужності завади (шуму); К - коефіцієнт
передачі.

Для системи з однією передавальною антеною та Мr приймальними, частотна
ефективність збільшиться:
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де Кj - коефіцієнт передачі на j-й приймальній антені.
Для системи, яка має в своєму складі Мt передавальних антен і одну приймальну

одержимо:
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З виразу (10) видно, що в порівнянні з попереднім випадком тут відсутній виграш при
збільшенні кількості антен.

Для системи з Мr приймальних і Мt передавальних антен:
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де λj – власні числа матриці К розмірності Mt´Mr; m = min(Mt, Mr).
Вибір ансамблю сигналів. Вибирається розмірність ансамблю сигналів M, а також

структура ансамблю сигналів. При створенні СКК широкий розвиток одержали методи
двовимірної модуляції, при яких ансамблі сигналів можуть бути представлені точками в
двовимірному евклідовому просторі. Незважаючи на те, що теоретично при передачі
інформації з каналу одновимірні види модуляції мають такі ж потенційні можливості, що і
двовимірні, при формуванні СКК одновимірна модуляція використовується набагато рідше.
Застосування багатовимірних сигналів обмежується складністю реалізації таких СКК.

Більшість відомих СКК базується на використанні сигналів фазової модуляції (ФМ-М),
квадратурної амплітудної модуляції (КАМ-М) і амплітудно-фазової модуляції (АФМ-М) [15, 16].

При багатопозиційній ФМ сигнальні точки розташовані на колі і простір сигналів
використовується неефективно. Сигнали з КАМ і АФМ характеризуються більш щільним і
рівномірним розташуванням сигнальних точок на сигнальному просторі, що при однаковій
середній енергії сигналу забезпечує більші значення мінімальної відстані d і більш високу
завадостійкість.

При оцінці ефективності сигнальної конструкції враховують її середню енергію і
відстань між елементами, яка визначає завадостійкість ансамблю. Середня енергія
визначається як середнє суми квадратів відстаней di від початку координат до i-ї сигнальної
точки ансамблю:
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Розрізняють квадратні і трикутні решітки. Для ансамблів на основі квадратних решіток
при n ³ 4 можлива апроксимація середньої енергії сигнальної конструкції. У цьому випадку
для сигнального ансамблю у вигляді квадрата – nЕ 2)32(~ = , а для хрестоподібного

ансамблю (для непарних n) – nЕ 2)4831(~ = . Оскільки хрестоподібні конструкції ефективніші
за квадратні, то краще використовувати хрестоподібні конструкції і для парних n. Кращою
фігурою,  що має мінімальну середню енергію,  є круг.  Для ансамблів сигналів вкладених у
круг, середня енергія апроксимується величиною nЕ 2)π2(~ = , що ефективніше ніж
квадратна і хрестоподібна конструкції.

Оскільки в двовимірному просторі щільніше упакування (а значить і завадостійкість)
забезпечують трикутні решітки, то ансамблі сигналів, що використовують точки цих
решіток, виявляються на 0,6 дБ ефективніші, ніж ансамблі на основі квадратних решіток.

В системах стільникового зв’язку з адаптивною модуляцією швидкість передачі
сигналів змінюється пропорційно відношенню сигнал/завада за рахунок зміни кількості біт,
які передаються за допомогою одного символу.

Вибір коригувального коду. За типом завадостійких (коригувальних) кодів усі СКК
можна поділити на два великих класи: на основі блокових кодів і на основі неперервних
кодів. Крім того, окремий клас складають СКК на основі каскадних кодів, які застосовують
одночасно блокові і неперервні коди. Останнім часом велика увага приділяється новому і
перспективному класу завадостійких кодів – паралельним каскадним згорточним кодам,
відомим як турбо коди [17, 18].

Введення турбо кодів відкрило новий напрямок вирішення проблеми створення
ефективних кодів і декодування їх з малою складністю.  Ці коди дозволяють забезпечувати
завадостійкість приймання сигналів каналами з шумами близьку до теоретично можливої
(границя Шенона). Різні види завадостійких кодів докладно розглянуто в [10].

Застосування завадостійкого кодування призводить до збільшення ширини спектру
сигналу, тому параметри коду вибираються в залежності від ширини смуги пропускання
каналу зв’язку DF.

Вибір способу обробки сигналів при прийманні. Результати досліджень, отримані в низці
робіт [17, 19], демонструють, що MIMO приймачі, які можуть значно послабити завади від
сусідніх стільників, значно покращують ефективність роботи багатостільникової системи.
При цьому основна увага зосереджена на подавленні завад від сусідніх стільників,  а не
внутрішньостільникових завад. Рівень внутрішньостільникових завад в 3G з CDMA не є
істотним через використання ортогональних кодів при передачі від базової до
мобільної станції.

Тому, в цьому випадку, еквалайзер на рівні базової мікросхеми є найбільш ефективним
способом для подавлення внутрішньостільникових завад, оскільки, не враховуючи
багатопроменевості, користувачі всередині стільника не є завадою один-одному.

Розглянемо найбільш ефективні способи обробки сигналів в приймачі, які можуть бути
використані для подавлення міжстільникових завад в системах 3G з MIMO.

Багатокористувальницьке детектування з максимальною правдоподібністю. У
випадку доступності миттєвої інформації про завади в каналі, можна мінімізувати
ймовірність помилки в багатостільникових системах MIMO шляхом використання
багатокористувальницького детектування з максимальною правдоподібністю. Однак,
миттєву інформацію про канал достатньо важко отримати для сусідніх базових станцій і,
крім того,  це потребує підвищення рівня потужності мобільного терміналу.  Алгоритм
максимальної правдоподібності зводиться до розрахунку евклідових відстаней для усіх
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можливих пар переданих символів. Однак при великих розмірностях сигнальних ансамблів
КAM-M (М > 4), даний алгоритм стає непрактичним.

Дійсно, для системи MIMO з Mr´Mr ступінь ваги реалізації прямо пропорційний rN MM × ,
де N – кількість джерел завад [20].

Одним із субоптимальних рішень в цьому випадку є, так званий, сферичний детектор,
який спочатку визначає невелику початкову область пошуку (сферу), а потім здійснює
пошук пари найбільш ймовірних переданих символів методом побудови дерева
ймовірностей [21]. Сферичні декодери є ефективними при середніх значеннях NMr, але
зазнають невдачі при великій кількості антен чи джерел завад. Однак такі декодери мають
різну складність, що перешкоджає їх реалізації.

Приймач з мінімальною середньоквадратичною помилкою. Приймач з мінімальною
середньоквадратичною помилкою (МКСП) використовує лінійну апроксимацію більш
складного алгоритму максимальної правдоподібності.  Тут можна розглянути два класи
приймачів: приймачі, які мають інформацію про джерело завад в каналі
(багатокористувальницьке детектування з МКСП), і приймачі, які не мають інформації про
завади окрім їх автокореляції („сліпий” МКСП приймач).

Зазвичай, перший клас приймачів має більш високу ефективність, однак у них є
два недоліки.

По-перше, як і для приймача з максимальною правдоподібністю, досить важко миттєво
отримати канальну інформацію про базові станції, які є джерелами завад.

По-друге, оскільки Мt антен на кожній з N базових станцій, які заважають, є Мt
незалежними джерелами завад (загальна кількість джерел – MtN), то маючи тільки Mr<<MtN
приймальних антен, достатньо важко ефективно подавити усі завади.

Одним із спрощень в даній ситуації може бути подавлення тільки пілотного сигналу і
сигналів загального каналу від базових станцій, які впливають найсильніше, що дозволить
послабити вимоги до оцінки каналу.

Після вибору способу обробки сигналів перевіряється виконання вимог із забезпечення
заданої ймовірності помилкового приймання сигналів.

Оцінка ефективності запропонованого методу показала, що виграш за пропускною
здатністю складає 16-21 % в порівнянні з відомими [4].

Висновки. Таким чином, застосування розробленого методу дозволяє значно підвищити
показники частотної ефективності системи МІМО при впливі міжстільникових завад.
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ВАРІАНТ ЗАХИСТУ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
НА ОБ’ЄКТАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розглядаються основні проблемні питання (загальносистемного та специфічного характеру), пов’язані
зі створенням комплексів технічного захисту інформації (КТЗІ) на об’єктах інформаційної діяльності.
Обґрунтовані та запропоновані шляхи, основні завдання та рекомендації з вирішення досліджених проблем
створення КТЗІ.

Мисюра С.М., Овсянников В.В., Мальцева И.Р. Вариант защити речевой информации на объектах
информационной деятельности. Рассматриваются основные проблемные вопросы (общесистемного и
специфического характера), связанные с созданием комплексов технической защиты информации (КТЗИ) на
объектах информационной деятельности. Обоснованы и предложены пути, основные задания и рекомендации
по решению исследованных проблем создания КТЗИ.

S. Misura, V. Ovsjannikov, I. Maltseva Option protect linguistic information on the objects of information
activity. We consider the major issues (system-wide and specific) associated with the creation of systems of technical
protection of information (STPI) on objects of information activity. Substantiated and the ways, basic tasks and
recommendations to address the problems of creating STPI investigated.

Ключові слова: інформація, захист інформації, мовна інформація, комплекс технічного захисту
інформації, об’єкт інформаційної діяльності.

Вступ. Концепцією технічного захисту інформації в Україні [1], одним з основних
джерел загроз інформаційної безпеки визначається злочинна діяльність, спрямована на
протизаконне одержання інформації, закритої для доступу сторонніх осіб, з метою
досягнення матеріальної вигоди або нанесення шкоди юридичним чи фізичним особам. Слід
зазначити, що останніми роками пріоритет в таких діях зміщується в економічну галузь. В
умовах ринкової економіки поява значного числа конкуруючих між собою різних структур
природним чином створила певний простір, на якому вірогідність застосування пристроїв
технічної розвідки (ТР)  для добування інформації різної важливості є досить високою.
Актуальні такі загрози і в інших сферах, так Доктрина інформаційної безпеки України [2] на
сучасному етапі серед основних реальних та потенційних загроз інформаційній безпеці
України у воєнній сфері вказує на несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів,
незаконне збирання та використання інформації з питань оборони.

Окремі фізичні процеси, що відбуваються в технічних засобах та під час обговорення
інформації, та інші фактори створюють об’єктивні передумови для появи технічних каналів
витоку інформації,  що зумовлює необхідність реалізації заходів зі створення комплексів
(систем) технічного захисту інформації, спрямованих на запобігання витоку інформації цими
каналами.

В процесі здійснення інформаційної діяльності для зберігання, обробки та передавання
інформації, в тому числі й інформації з обмеженим доступом (ІзОД), широко
використовуються технічні засоби різного призначення (засоби обчислювальної техніки,
оргтехніка, засоби зв’язку, автоматизовані системи тощо). На ОІД здійснюється обговорення
службових питань за різними напрямками діяльності установи, в ході яких може
озвучуватися ІзОД.

Активний розвиток міжнародного співробітництва з закордонними державами в
політичній, військовій, економічній та інших сферах призводить до широкого відкриття в
державі іноземних дипломатичних установ та представництв, іноземних комерційних
установ, розташування яких в безпосередній близькості від державних органів та установ
створює передумови для здобування технічними засобами розвідки інформації з обмеженим
доступом, яка циркулює на об’єктах інформаційної діяльності, що є особливо актуальним
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внаслідок широкого використання незахищених імпортних технічних засобів обробки
інформації.

Всі ці фактори значно підвищують уразливість інформації і, як наслідок, визначають
необхідність здійснення відповідних заходів з боку держави. При цьому вагомість
негативних наслідків реалізації загроз інформації, насамперед, з обмеженим доступом, для
національної безпеки обумовлюють загальнодержавну важливість заходів попередження
таких загроз, а також зумовлюють необхідність переходу від фрагментарного відомчого
підходу до формування і реалізації заходів з забезпечення технічного захисту інформації до
систематичного та комплексного підходу, залучення необхідного кадрового потенціалу,
акумулювання необхідних ресурсів для вирішення проблеми захисту інформації.

Вихідні передумови. Особливе місце в наукових дослідженнях, які активізуються з
кожним роком, займає інформаційна безпека. Над розв’язанням наведеної проблеми у сфері
технічного захисту інформації (ТЗІ), зокрема у проведенні інженерно-технічних заходів,
працюють сучасні українські та російські дослідники такі як А.А. Хорєв [3–7], С.В. Ленков,
Д.А. Перегрудов, В.А. Хорошко [8; 9], О.В. Манжай, В.П. Коваль, Ю.М. Онищенко [10],
В.В. Хома [11], О.М. Горбов, О.В. Чайка [12], Г.Ф. Конахович, Є.Л. Назаренко, В.М.
Свириденко [13]. Над вивченням цих питань працюють також й інші дослідники країн СНД.

Аналіз робіт, зазначених авторів, свідчить, що ними розглядаються окремі інженерно-
технічні заходи і загальний порядок їх проведення при побудові системи технічного захисту
інформації (ТЗІ). Порядок захисту інформації в виділених приміщеннях розглядав
В.Н. Сабинін [14], комплексне рішення проблеми захисту мовної інформації об’єктів
інформаційної діяльності (ОІД)  пропонується в роботі П.А.  Балашова [15],  але в ній не
враховані вимоги державних нормативних документів у галузі технічного захисту інформації
(НД ТЗІ), які регламентують порядок побудови комплексу технічного захисту інформації
(КТЗІ) на ОІД [16–23]. Зокрема, під час створення КТЗІ на ОІД встановлюється обладнання з
Переліку засобів загального призначення, які дозволені для забезпечення технічного захисту
інформації, необхідність захисту якої визначено законодавством України [24]. Цей Перелік
формується відповідно до п. 17 Положення про технічний захист інформації в Україні [25] і
призначений для використання суб’єктами ТЗІ під час розроблення, модернізації та
впровадження КТЗІ на ОІД та комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) в
інформаційно-телекомунікаційних системах (ІТС).

Актуальність дослідження полягає в тому, що діяльність сучасної організації
передбачає активне використання інформаційних ресурсів. Ключова інформація являється
тією ланкою,  без якої діяльність не може здійснюватися і її витік є загрозою,  що порушує
безперервність функціонування організації.

Мета роботи – здійснити комплексний аналіз методів та технологій захисту мовної
ІзОД,  яка озвучується в виділених (захищених)  приміщеннях ОІД,  де можливе проведення
нарад,  показів із звуковим супроводженням кіно-  і відеофільмів тощо,  а також у
приміщеннях, де встановлені кінцеві пристрої систем спеціального зв’язку, засоби
обчислювальної техніки і т. ін. на прикладі застосування конкретних засобів захисту
інформації.

Основна частина. У п. 5.4 ДСТУ 3396.2-97 [26] зазначається, що загрози для
інформації можуть виникати під час використання технічних засобів чи технологій,
недосконалих щодо захисту інформації. Там же визначено загрозу інформації як витік,
можливість блокування чи порушення цілісності інформації.

Під витоком інформації розуміється неконтрольований вихід інформації за межі
організації або кола осіб, яким вона була довірена. Відповідно до п. 5.1 ДСТУ 3396.2-97 [26]
витік інформації це неконтрольоване поширення інформації, яке призводить до її
несанкціонованого одержання.

Відомо, що інформація взагалі передається полем або речовиною. Це або акустична
хвиля (звук), або електромагнітне випромінювання, або аркуш паперу з текстом тощо. Але ні
передана енергія, ні послана речовина самі по собі ніякого значення не мають, вони служать
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лише носіями інформації. Людина не розглядається як носій інформації. Вона виступає
суб’єктом відносин або джерелом. Отже визначаємо, що витік інформації можливий за
рахунок фізичних полів які не контролюються.

Ґрунтуючись на цьому, можна стверджувати, що за фізичною природою можливі
наступні засоби переносу інформації:

– світлові промені;
– звукові хвилі;
– електромагнітні хвилі;
– матеріали і речовини.
Іншої можливості для перенесення інформації в природі не існує.
Використовуючи у своїх інтересах ті або інші фізичні поля, людина створює певну

систему передачі інформації один одному. Такі системи прийнято називати
системами зв’язку.

Будь-яка система зв’язку (система передачі інформації) складається із джерела
інформації, передавача, каналу передачі інформації, приймача й одержувача відомостей. Ці
системи використовуються в повсякденній практиці у відповідності зі своїм призначенням і є
офіційними засобами передачі інформації, робота яких контролюється з метою забезпечення
надійної, достовірної й безпечної передачі інформації, що виключає неправомірний доступ
до неї з боку зловмисників (порушників). Однак існують певні умови, при яких можливе
утворення системи передачі інформації з однієї точки в іншу незалежно від бажання об'єкта
й джерела.  При цьому,  природно,  такий канал у явному виді не повинен себе проявляти.  За
аналогією з каналом передачі інформації такий канал називають каналом витоку інформації.
Він також складається із джерела сигналу, фізичного середовища його поширення й
приймальної апаратури на стороні зловмисника. Прямування інформації в такому каналі
здійснюється тільки в одному напрямку – від джерела до зловмисника (порушника).

Враховуючи вищезазначене, можливо зробити висновок, що технічний канал витоку
інформації це фізичний шлях від джерела інформації до зловмисника (порушника), за
допомогою якого може бути здійснено несанкціонований доступ до відомостей, що
підлягають охороні. Відповідно до п. 6.3 ДСТУ 3396.2-97 [26] технічний канал витоку
інформації визначено як сукупність носія інформації, середовища його поширення та засобу
технічної розвідки.

Для виникнення (утворення, установлення) каналу витоку інформації необхідні певні
просторові, енергетичні й тимчасові умови, а також відповідні засоби сприйняття й фіксації
інформації на стороні зловмисника. Стосовно до практики, з урахуванням фізичної природи,
утворення канали витоку інформації можна кваліфікувати на наступні групи:

– візуально-оптичні;
– акустичні (включаючи і акустико-перетворювальні);
– електромагнітні (включаючи магнітні і електричні);
– матеріально-речовинні (папір, фото, магнітні носії, виробничі відходи різного виду
– тверді, рідкі, газоподібні).
Кожному виду каналів витоку інформації властиві свої специфічні особливості.
Найбільшу небезпеку, з погляду витоку ІзОД, технічними каналами представляють

випромінювання різної фізичної природи (електричні, магнітні, електромагнітні; інфра-,
ультра-, звукові; гідроакустичні; сейсмічні; інфрачервоні, ультрафіолетові й оптичні
випромінювання), що виникають у процесах прийому-передавання, обробки й обміну
інформацією технічними засобами й обслуговуючим персоналом (операторами).

Технічний канал витоку інформації містить у собі технічні засоби прийому-
передавання, обробки й обміну інформацією, як джерела сигналів випромінювань,
середовище поширення випромінювань і засоби перехоплення й обробки сигналів цих
випромінювань.

Середовище поширення випромінювань представляє компоненти навколишнього
фізичного простору поширення сигналів випромінювань із мінімальним загасанням
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(ослабленням) між джерелом цих випромінювань і засобом їхнього перехоплення за межами
контрольованої території.

Засіб перехоплення представляє прийомний комплекс і аналізатор, що забезпечують
виявлення, селекцію, реєстрацію й обробку сигналів прийнятих випромінювань із
потенційно можливою якістю на фоні інших сигналів, що заважають, і перешкод природного
й штучного походження.

Одним з важливих напрямів діяльності в галузі ТЗІ є організація протидії технічним
розвідкам. Організація протидії, своєчасне розроблення та впровадження необхідних заходів
покладається на керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування,
органу управління Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених згідно
із законодавством України (далі – суб’єкти владних повноважень), підприємства, установи,
організації (далі – організація). Проведення заходів протидії покладається на створений або
визначений наказом керівника суб’єкта владних повноважень (організації) штатний чи
позаштатний підрозділ ТЗІ або призначену особу.

Протидія технічним розвідкам (ПДТР)  є невід’ємною складовою частиною системи
охорони ІзОД і здійснюється шляхом впровадження заходів щодо запобігання порушенню
конфіденційності ІзОД засобами ТР. Сукупність впроваджуваних організаційних й
інженерно-технічних заходів, програмних і технічних засобів, які використовуються для
забезпечення протидії, є складовою частиною КТЗІ, спрямованого на приховування ІзОД та
дезінформування технічних розвідок.

Саме ІзОД є найбільш вразливою та чутливою до регулювання її використання,
оскільки незаконне ознайомлення, втрата, викривлення з нею призводить до найбільших
втрат, у будь-якому розумінні – державних, військових, фінансових, міжособистісних,
психологічних, комерційних, і таке інше.

Відповідно до ст.  21  Закону України [27]  ІзОД є конфіденційна,  таємна та службова
інформація. У п. 4.1.1 ДСТУ 3396.2-97 [26] ІзОД визначає інформацію, право доступу до якої
обмежено встановленими правовими нормами і (чи) правилами. Більш детальне визначення
ІзОД, що безпосередньо стосується створення КТЗІ, надається у розділі 3 НД ТЗІ 1.1-005-07
[16]: інформація, що становить державну або іншу, передбачену законом таємницю, а також
конфіденційна інформація,  що є власністю держави або вимога щодо захисту якої
встановлена законом.

Захист мовної інформації досягається проектно-архітектурними рішеннями,
проведенням організаційних та технічних заходів, а також виявленням електронних
пристроїв перехоплення інформації. Виявлення каналів витоку мовної інформації зводиться
до виявлення на об’єкті пристроїв та систем, що підслуховують.

При побудові чи аналізі системи захисту мовної інформації варто дотримуватися
наступної послідовності:

1. Вивчення ОІД, як об’єкта захисту (особливості конструкції будівлі, обстановка
навколо об’єкта, опис приміщень та наявних технічних засобів. На цьому етапі виявляються
найнебезпечніші місця. При описі приміщення фіксується повна інформація про саме
приміщення та устаткування, яке в ньому розташовано, з погляду виявлення можливих
каналів витоку мовної інформації. Для більш повного виявлення можливих каналів витоку
мовної інформації здійснюється інструментальна перевірка з метою виявлення природних та
штучних каналів витоку. Виявлення природних (функціональних) каналів полягає в
визначенні потенційної можливості перехоплення мовної інформації із приміщень об’єкта.
Природні канали існують на будь-якому об’єкті і обумовлені процесами обробки та передачі
інформації. Виявлення штучних (спеціальних) каналів витоку інформації зводиться до
виявлення на ОІД закладних пристроїв (пристроїв та систем, що підслуховують), шляхом
застосування спеціальної пошукової техніки при проведенні робіт з виявлення можливо
встановлених закладних пристроїв (ЗП) під час проведення спеціальної (інструментальної)
перевірки. Для виконання спеціальної (інструментальної) перевірки слід залучати
організації, які мають відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності у галузі
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технічного захисту інформації, виданої Адміністрацією Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України, з наданням права проведення таких робіт;

2. Наступним кроком створення системи захисту мовної інформації є побудова
„часткових” моделей порушників та загроз на підставі даних, отриманих на першому кроці.
Їх побудова здійснюється за загальними рекомендаціями щодо моделей порушників та
загроз, які викладені в п. 4.4 додатку НД ТЗІ 1.4-001-2000 [28] і НД ТЗІ 1.6-003-04 [29]
відповідно;

3. Результати, отримані на попередніх етапах, дозволяють перейти до аналізу ризиків.
Аналіз ризиків дозволяє виявити всі реальні загрози інформаційній безпеці об’єкта. Далі
створюється їхня класифікація по декількох критеріях, по імовірності прояву, по можливому
збитку тощо.

Як типовий приклад оснащення ОІД засобами захисту мовної інформації
розглянемо оснащення кабінету керівника. Згідно розділу 3 НД ТЗІ 1.1-005-07 [16] під
об’єктом інформаційної діяльності розуміються будівлі, приміщення, транспортні засоби чи
інші інженерно-технічні споруди, функціональне призначення яких передбачає обіг
інформації з обмеженим доступом.

Вихідними даними для проектування і установки комплексу технічного захисту
інформації (КТЗІ) на об'єкті інформаційної діяльності (ОІД) є модель загроз, яка складається
за результатами проведеної спеціальної (інструментальної) перевірки приміщень.

Спеціальна (інструментальна) перевірка проводиться з метою виявлення закладних
пристроїв (ЗП), які можуть бути встановлені в приміщеннях, а також аналізу найбільш
вірогідних технічних каналів витоку мовної інформації із обстежуваних приміщень. За
отриманими результатами приймається рішення про встановлення активних засобів захисту
або додаткову звукоізоляцію приміщення.

Модель загроз. Припустимо, що в результаті інженерного аналізу й спеціальної
(інструментальної) перевірки в приміщенні були виявлені можливі функціональні канали
витоку інформації, склад і опис яких приведені в табл. 1.

Таблиця 1

Канал витоку
інформації Опис

Акустичний Мембранний перенос енергії мовних сигналів через
перегородки за рахунок малої маси і слабкого загасання
сигналів

Акустичний Витік інформації за рахунок слабкої акустичної ізоляції
(щілини біля закладених труб кабелів,  щілини  стояків
системи опалювання, вентиляційні шахти, нещільність дверей
і дверної коробки і таке інше)

Віброакустичний Витік інформації за рахунок подовжніх коливань конструкцій,
які обгороджують, і арматури системи центрального опалення

Електроакустичний Знімання інформації з телефонної лінії, датчиків руху і
розбиття скла, акустичних колонок плазмової ТБ-панелі,
активних акустичних колонок персонального комп’ютера і
інших електричних приладів

ПЕМВН Витік інформації за рахунок модуляції корисним сигналом
електромагнітних полів, що утворяться при роботі побутової
техніки

На основі результатів, представлених у табл. 1, розробляється «часткова» модель
порушника. Технічні можливості порушника по перехопленню мовної інформації
представлені в табл. 2, як фрагмент його „часткової” моделі.
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Нехай, на основі оцінки імовірності використання порушником тих або інших засобів
несанкціонованого знімання інформації її Власник (підрозділ організації) сформулював
наступні вимоги до системи захисту інформації. Система захисту, яка реалізується КТЗІ,
повинна забезпечити:

– оперативне і непомітне для навколишніх виявлення активних радіомікрофонів,
занесених у приміщення, що мають традиційні канали передачі інформації;

– протидію виявленим радіомікрофонам із традиційним каналом передачі інформації;
– протидію перехопленню інформації, переданої по телефонній лінії (на ділянці до

АТС);
– протидію занесеним у приміщення диктофонам і схованим відеокамерам;
– протидію апаратурі, що використовує для передачі сигналів мережу 220 В;
– протидію кабельним і радіостетоскопам;
– протидію веденню фотовізуальної й оптико-електронної розвідки;
– протидію спробам несанкціонованого доступу до інформації, що зберігається на

твердому диску ПЕОМ;
– реєстрацію телефонних переговорів по двох телефонних лініях.

Таблиця 2

Вид апаратури Варіант використання
Радіомікрофони Заносні, заставні

Апаратура перехоплення
телефонних переговорів

Різні передавальні пристрої, що використовують як
канали передачі через радіоефір або телефонну лінію

Мережні системи Передача по мережі 220 В
Портативна звукозаписна

апаратура
Запис інформації учасниками переговорів

Апаратура оптичної розвідки Фото-, відеозйомка обстановки в приміщенні
Кабельні (дротові) мікрофони Упровадження з верхніх помешкань в підвісну стелю

Стетоскопічні датчики Дротові і радіостетоскопи
Спрямовані мікрофони Тільки при відкритих вікнах, кватирках

Лазерні мікрофони Знімання інформації із шибки
Системи для перехоплення

ПЕМВН устаткування,
промодульований
мовним сигналом

Селективні нановольтметри, спеціалізовані комплекси

Модель комплексу захисту акустичної (мовної) інформації від витоку по
технічних каналах

За допомогою аналізу моделі загроз визначається склад і кількість необхідного
обладнання для побудови КТЗІ:

– система віброакустичного захисту, що дозволяє виключити можливість
просочування мовної інформації по повітряних і віброакустичних каналах;

–  система активного акустичного захисту, що дозволяє виключити можливість
реєстрації мовної інформації співрозмовником (відвідувачем) з використанням технічних
засобів;

– система захисту провідних комунікацій, що дозволяє виключити можливість
просочування мовної інформації за рахунок електроакустичних перетворень і
високочастотного нав’язування;

– система придушення засобів мобільного радіозв’язку тощо.
У результаті аналізу технічних вимог до системи захисту інформації слід обрати

варіант комплексу засобів захисту мовної інформації з використанням засобів, які є в Україні
сертифікованими чи мають узгоджені технічні умови відповідно до Переліку засобів
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загального призначення, які дозволені для забезпечення технічного захисту інформації,
необхідність захисту якої визначено законодавством України [24].

Апаратна реалізація комплексу захисту акустичної інформації від витоку по
технічних каналах

1. Система віброакустичного захисту реалізована на базі генератора «білого шуму» і
дозволяє виключити просочування мовної інформації з приміщень по
віброакустичних і акустичних (повітряних) каналах через:

–  елементи будівельних конструкцій (стіни, стеля) з використанням комбінованих
варіантів застосування випромінювачів - акустичних в міжстінному, міжстельовому
повітряному просторі і вібраційних на жорстких елементах конструкцій і міжстінному
просторі, заповненому мінеральним утеплювачем;

– елементи системи опалювання і вікна з використанням вібраційних
випромінювачів;

– ніші в місцях установки батарей опалювання і тамбур, обладнаний міжвхідними
дверима, з використанням акустичних випромінювачів.

Установка випромінювачів системи проводиться згідно схеми (рис. 1).
Настройка системи і оцінка ефективності її застосування проводиться згідно вимог

НД ТЗІ 2.2-006-08 [30] та НД ТЗІ 2.2-017-08 [31].

Рис. 1. План-схема установки обладнання комплексу захисту мовної інформації
від витоку технічними каналами

2. Система активного акустичного захисту реалізована на базі акустичного корелятора,
розташування акустичних колонок якого дозволяє формувати невідновну акустичну
перешкоду, що корелюється з вихідним мовним сигналом, дія якої призводить до
руйнування змісту окремих фраз і речень при перетворенні акустичного сигналу в
електричний за допомогою мікрофонів, що використовуються співрозмовником в
комплексі із засобами реєстрації або передачі інформації.

3. Система захисту проводних комунікацій побудована на базі генератора шуму і
дозволяє виключити просочування мовної інформації за рахунок електроакустичних
перетворень і високочастотного нав’язування мережею електроживлення. Для захисту
слабкострумових комунікацій системи охоронно-пожежної сигналізації і телефонних ліній,
а також перехоплення інформації, що передається по телефонних лініях на ділянці міні
АТС – міська АТС, встановлюється система фізичного розмикання слабкострумових
комунікацій і телефонних ліній на момент проведення переговорів.
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4. Пригнічувач мобільних телефонів призначений для блокування роботи мобільних
пристроїв стандартів GSM, DCS, CDMA, DAMPS за допомогою установки активної
перешкоди в діапазонах їх робочих частот. Широко застосовується в місцях небажаної
роботи мобільних пристроїв, у тому числі і в місцях проведення переговорів, виключаючи
просочування інформації по мобільному телефону шляхом його дистанційної активації, а
також виключаючи можливість використання мобільного телефону, як закладний
пристрій учасниками переговорів.

На цьому перший етап створення системи захисту інформації об’єкта закінчується.
Надалі, у відповідності з існуючими вимогами щодо захисту мовної інформації п. 6.6 [22],
виконуються роботи із розроблення системи захисту у складі організаційних, первинних
технічних та основних технічних заходів згідно з порядку виконання робіт на етапах
створення КТЗІ на ОІД, який визначено НД ТЗІ 3.1-001-07 [17], НД ТЗІ 3.3-001-07 [18], НД
ТЗІ 2.1-002-07 [19]. Державні стандарти України ДСТУ 3396.0 [20], ДСТУ 3396.1 [21] при
виконанні цих робіт з ТЗІ використовуються в частині, що не суперечать вимогам зазначених
НД ТЗІ.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. Запропонований варіант побудови комплексу захисту мовної інформації від
витоку технічними каналами можливо використовувати при побудові КТЗІ на ОІД. Потрібно
враховувати, що кожний об’єкт унікальний. Але, не дивлячись на це, при вирішенні завдань
по захисту інформації часто доводиться стикатися з доволі схожими ситуаціями. Комплексні
рішення таких завдань дозволяють уникнути хибних ситуацій, коли один з елементів
системи захисту має вади, а інші не зможуть у потрібний час протистояти загрозам навіть у
випадку значного підсилення їх захисних властивостей.

Безперервне вдосконалення як технологій, так і засобів негласного знімання мовної
інформації, що підтверджується зростаючими витратами на розробку і виробництво
відповідної апаратури, потребує, згідно з логікою організації протидії, певної уваги до
методів та засобів захисту.  Щоб гарантувати високу ступінь захисту мовної інформації,
необхідно постійно вирішувати складні науково-технічні завдання щодо розробки та
вдосконалення засобів і способів її захисту.
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Романенко В.П. (ІСЗЗІ НТУУ ,,КПІ”)

ВІДНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗВ'ЯЗКУ ПРИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОМУ
ПІДХОДІ ДО КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ ЇЇ ПОШКОДЖЕННЯ

В результаті досліджень можливості визначення ступеню пошкодження військової техніки зв’язку
обґрунтовано порядок кількісної оцінки ймовірнісних показників для підвищення якості прогнозування
навантаження військових ремонтних органів

Радзивилов Г.Д., Романенко В.П. Обновление военной техники связи диференцированные подходы к
количеству оценки вероятности ее повреждения. В результате исследований возможности определения
степени повреждения военной техники связи обоснован порядок количественной оценки вероятностных
показателей для повышения качества прогнозирования нагрузки военных ремонтных органов

G.Radzivilov, V.Romanenko Restoration of military communication equipment under the differentiated
approach to quantity analysis of the possibility of its damaging As a result of researches of possibility of determination
of degree of damage of technique of the connection grounded order of quantitative estimation of probabilistic indexes
for upgrading of prognostication of loading of soldiery repair organs

Ключові слова: ступінь пошкодження, трудомісткість відновлення, оцінка ймовірності  пошкодження,
умовні алгоритми діагностування.

Актуальність теми. Планування технічного забезпечення зв’язку під час навчань і при
веденні бойових дій засновано на прогнозуванні втрат військової техніки зв’язку (ВТЗ) за час
операції, результати якого впливають на організацію постачання військ і роботу військових
ремонтних органів (ВРО)  з метою підтримки необхідного рівня укомплектовування ВТЗ
частин і з’єднань для функціонування системи зв’язку [1–7].

Ремонт ВТЗ в польових умовах здійснюється екіпажами апаратних зв’язку і технічного
забезпечення (АТЗ), що знаходяться на озброєнні, число яких внаслідок вузької спеціалізації
перевищує 30 типів [1–7]. Тому одним з перспективних напрямів вдосконалення системи
ремонту ВТЗ є створення універсальних АТЗ модульного типу, здатних здійснювати ремонт
різнотипної техніки [8–11]. У зв’язку з цим виникає завдання визначення необхідного
ресурсу для відновлення ВТЗ різних груп, числа майстрів і комплектації перспективних АТЗ,
вирішення якої розглядається в дійсній статті.

Аналіз останніх публікацій. Ординарність потоку відмов сучасної ВТЗ характерна
лише для поточного ремонту при справності вбудованих схем захисту і сигналізації про стан
об'єкту в цілому і його складових частин. У реальних умовах можливі ситуації, коли явище
ординарності потоку відмов порушується і в об’єкті одночасно виникає декілька
несправностей ( 1>Q ):

при транспортуванні під впливом вібрацій, ударів, інерції, перепадів тиску і температури;
в процесі тривалого зберігання (особливо при порушенні технології консервації)

можливе накопичення несправностей;
при аваріях і бойових пошкодженнях під впливом зовнішніх несприятливих чинників і

руйнування від дії зброї противника;
при порушенні обслуговуючим персоналом інструкцій з експлуатації і технічного

обслуговування;
при пожежах і стихійних лихах;
при коротких замиканнях і перевантаженнях в колах електроживлення у випадках

неспрацьовування пристроїв захисту (або їх відключення персоналом).
Множинні несправності в загальному випадку розподіляються у ВТЗ випадковим

чином, що затрудняє її діагностування і збільшує середній час відновлення працездатності.
Залежно від співвідношення числа справних і несправних елементів ВТЗ розрізняють

ступені пошкодження [12–15]:
слабкий ;1,01 LQ £<
середній ;2,01,0 LQL £<
сильний ;4,02,0 LQL £<
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безповоротні втрати ;4,0 QL <
де L  – загальне число елементів (агрегатів) у ВТЗ, з глибиною до яких здійснюється
пошук дефектів.

В умовах повної невизначеності про ймовірність відмови конструктивних одиниць ВТЗ
при аваріях і бойових пошкодженнях заплановані середні трудовитрати на відновлення
одиничного зразка складає половину від сумарних максимальних. Подібна оцінка є
незадовільною для планування можливостей ВРО по відновленню пошкодженої ВТЗ [15].

З [1–7] відомо, що співвідношення ймовірностей ступеню пошкодження ВТЗ
визначається наступним чином

0³³³³ снбвслср PPPP .
В результаті математичного моделювання виходять значення, що близькі до реальних [15]:

.1,0;2,0;3,0;4,0 ==== снбвслср PPPP
Ймовірність отримання ВТЗ ступеню пошкодження оцінюється за допомогою

математичного моделювання і уточнюється за експериментальними даними навчань і
озброєних конфліктів сучасності згідно [1–7, 12, 15] (табл. 1).

Постановка задачі. Для планування роботи ВРО із поповнення втрат ВТЗ в ході
операції необхідні дані з розподілу ступеню пошкодження техніки серед загального числа
несправної, оскільки в кожному зразку однотипної ВТЗ пошкоджено різне число елементів,
що вимагає відповідного часу відновлення працездатності. На рис.1 по даним табл.1
представлений закон (ряд) розподілу дискретної випадкової величини – залежність
ймовірності пошкодження Х% елементів ВТЗ: 1 – 1975 р., 2 – 1985 р., 3 – 1987 р., 4 – 2000 р.
Відповідно, на рис.2 для даних 2000 р. приведена функція розподілу випадкової величини
( )xF  – ймовірністі пошкодження у ВТЗ не більш Х% елементів ( LQX 100= ).

Таблиця 1
Кількісна оцінка ймовірності отримання військовою технікою зв'язку різного

ступеню пошкодження

Ймовірність отримання ступеню пошкодження№
з/п Рік cлабкий середній сильний безповоротні

втрати
Джерела

1 1975 0,25–0,35 0,15–0,25 0,10–0,15 0,25–0,5 [15]
2 1985 0,4 0,25 0,15 0,1 [1–4]
3 1987 0,3 0,4 0,1 0,2 [13]
4 2000 0,28 0,38 0,15 0,19 [5–7]

В даний час згідно методик [1–7] при розрахунку трудовитрат на відновлення ВТЗ
використовують фіксовані значення ( )xP  для кожного ступеню пошкодження (табл. 1 для 2000 р.).

У ВРО здійснюється відновлення ВТЗ із слабким і частково середнім ступенем
пошкодження [1–7], тому важливо оцінити ймовірність пошкодження Х% елементів
усередині кожної групи техніки. Для цього використовуємо апроксимацію дискретної
функції ( )xP4  (рис.1) безперервною вигляду

( ) ,xcbeaxxP =
де значення коефіцієнтів знаходяться в результаті вирішення системи рівнянь після
підстановки значень ( )xP  для слабкого, середнього і сильного ступеню пошкодження ВТЗ
відповідно до табл. 1 (для 2000г.):

( )
( )
( )ï

ï
î
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Вирішення системи рівнянь приводить до результату

( ) xexxP 1234,022,2
1 00576,0 -=  для .200 ££ x

Отримана залежність приведена на рис. 3. Для орієнтовної оцінки значення ймовірності
для слабкого ступеню пошкодження ВТЗ можна обмежитися лінійною апроксимацією:

î
í
ì

===
==

;28,010)10(
;0)0(

2

2
dxP

xP

звідки 028,0=d  і отримуємо xxP 028,0)(2 =  для 10x0 ££  (рис. 3).

Рис. 1 Ймовірність пошкодження Х% елементів військової техніки

Рис. 2 Функція розподілу випадкової величини – ймовірності пошкодження у
військовій техніці зв’язку не більш Х% елементів
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Аналогічно функцію розподілу дискретної випадкової величини ( )xF  апроксимуємо
безперервною функцією вигляду (рис. 2)

де значення коефіцієнта f  знаходиться методом найменших квадратів і гіпотеза

підтверджується по критерію 2c . В такому разі ймовірність попадання випадкової величини
(відсотка числа пошкоджених елементів ВТЗ) дорівнює приросту функції розподілу ( )xF1  на
цій ділянці.

Отримані результати дозволяють вирішити завдання підвищення вірогідності
прогнозування навантаження ВРО та визначення спеціалізації і числа робочих місць АТЗ
модульного типу в наступній послідовності:

визначення кількості кожного типа ВТЗ з конкретизованим ступенем пошкодження;
розрахунок часу їх дефектації і відновлення;
визначення необхідних загальних трудовитрат і числа фахівців ВРО;
формування вимог до комплектації модулів перспективних АТЗ.
Для вирішення основного завдання системи ремонту – підтримки необхідного (по

можливості максимального) рівня укомплектованості системи зв’язку справної
(працездатною) ВТЗ – необхідно упорядкувати ремонтний фонд по трудомісткості
відновлення: для забезпечення максимального числа відновленої техніки ремонт починають
з найменш пошкодженої [15].

Ранжування ВТЗ по ступеню пошкодження виконується в процесі попередньої
дефектації, що забезпечує підвищення потенційних можливостей ремонтних органів по її
відновленню. Оцінка ступеню пошкодження ВТЗ із заданою ймовірністю виконується
методом вибіркового контролю конструктивних одиниць по рекомендаціях [13, 14].

Відомо,  що ефективність роботи ВРО максимальна при відновленні ВТЗ в порядку
зростання трудовитрат на її ремонт, які пропорційні числу несправних елементів ( X ) при
певному ступеню пошкодження [15].

Для прогнозування загальних трудовитрат на відновлення однотипної ВТЗ зі
встановленим ступенем пошкодження можна вважати, що комплект Ni ,1=  містить iQ
дефектів. Із загального числа N  комплектів пошкодженої техніки відновлюються екіпажами
апаратних зв'язку (після дефектації і усунення явних дефектів) [5, 6].

Рис. 3. Апроксимація ймовірності пошкодження Х% елементів
військової техніки зв’язку

( ) ,11 038,0
1

xfx eexF -- -»-=
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( ) ( ) ;084,033 21
| NxPNxPNNсл =£×»£×=

решта ВТЗ із слабким ступенем пошкодження відновлюється спільно з екіпажами АТЗ
( ) ( ) ( ) .196,0084,028,0103103 21

|| NNxPNxPNNсл =-=£<×»£<×=
Далі, виходячи з найгіршого випадку отримуємо, що всі комплекти ВТЗ, відновлювані

екіпажами апаратних зв’язку, містять

( ) ( )J-=J-£ 103,0101,0| LxLQ

дефектів, де J  – доля явних дефектів, що виявляються і усуваються при дефектації [13, 14].
Для відновлюваної ВТЗ в АТЗ визначаємо інтервал зміни кількості дефектів у відсотках

,7,35
196,0

310
NN

g =
-

=

тоді для |,1 слNi =  отримуємо ,3 igxi +=  звідки

( )( ) ( )( )LNiLigQi J-+=J-+= 17,35301,01301,0|| ,

де згідно [5, 13, 14] залежно від якості дефектації 9,05,0 £J£ .
Наприклад, за даними [7] за час бойових дій в Чечні було пошкоджено 106=N

комплектів переносних радіостанцій Р-111.
В такому разі 9| =слN  радіостанцій можна відновити на місці експлуатації, а 21|| =слN

комплект екіпажем АТО-30. Після дефектації при 7,0=J  и 1000=L  отримуємо 9| £Q  і

34,0=g , тоді

.30;12;11;10 ||
21

||
3

||
2

||
1 ==== QQQQ L

Далі визначається час відновлення кожного комплекту одним майстром

( )
( ) ,||

||||

i

yii
ві

QP

tQtQK
T

×+×
=

де ( )||
iQK  – сумарне число перевірок для локалізації ||

iQ  дефектів;
t  – середній час виконання перевірки;

yt  – середній час усунення несправності;

( )||
iQP  – ймовірність правильної постановки діагнозу при використанні усіченої

процедури пошуку кратних дефектів [16] і діленні об’єкту при побудові умовного алгоритму
діагностування на ||

iQ  груп елементів
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де p  – ймовірність правильної оцінки результату виконання перевірки.

Загальний час відновлення ||
слN  комплектів в АТЗ при незалежному груповому пошуку

дефектів R  майстрами складе
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Для даного прикладу при хвtхвtp y 3;2;995,0 ===  отримуємо:

( ) ( ) ;831102
1000
10100log10 2

|| =-+úû
ù

êë
é -=iQK

( ) ;96,0995,0 100log|| 2 ==iQP

.4,3
96,060

310283
1 годTв =

×
×+×

=

У гіршому разі для максимально можливого при слабкому ступені пошкодження
радіостанції:

( ) ;210
30

1000log230 2
||

21 =÷
ø
ö

ç
è
æ +=QK

( ) ;975,0995,0 5||
21 ==QP

.7,8
975,060

3302210
21 годTв =

×
×+×

=

Використовуючи арифметичну прогресію знаходимо значення необхідного
працересурса для 1=R :

( ) ( ) ( ) ..127
2

7,84,321
2

1 211
||

годчолTTNRW ввсл =
+

=
+

==

Екіпаж АТО-30 при 4=R  зможе здійснити відновлення всіх радіостанцій із слабким
ступенем пошкодження при десятигодинному робочому дні ( годt p 10= ) за

( ) ,2,3
104

1271 доби
Rt
RWT

p
=

×
=

=
=

тобто для ремонту радіостанцій Р-111  при тривалості операції,  що мала місце,  було досить
однієї апаратної АТО-30 (без врахування трудовитрат на дефектацію, які визначають по
методиці [13, 14]). Аналогічним чином можливо оцінити трудовитрати, визначити необхідне
число фахівців і робочих місць (модулів) в перспективних АТЗ модульного типа для
відновлення різних груп ВТЗ.

У Збройних Силах Російської Федерації підвищення ролі військового ремонту
забезпечується за рахунок створення і впровадження спеціалізованих універсальних АТЗ
модульного типа, здатних виробляти поточний і середній ремонт ВТЗ в польових умовах. В
даний час на озброєння поступають АТЗ модульного типа виробництва ВАТ
,,Славгородський завод радіоапаратури” АТО-3 і АТО-УМ1. Перспективи їх розвитку –
діагностування і оцінка технічного стану ВТЗ в автоматизованому режимі [16].

Висновки. Проведений аналіз ймовірності отримання ступенів пошкодження
військової техніки зв’язку та отримана кількісна оцінка ймовірності відмови елементів ВТЗ
при аварійних і бойових пошкодженнях.

Диференційовано підхід визначення трудовитрат на їх відновлення та необхідного
числа фахівців і робочих місць в перспективних апаратних технічного забезпечення
модульного типа залежно від прогнозованих втрат військової техніки зв’язку. Вперше
отримана кількісна оцінка ймовірності відмови елементів при аварійних і бойових
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пошкодженнях окремих комплектів груп військової техніки зв'язку, що дозволяє
диференційовано підходити до визначення трудовитрат на їх відновлення.

Запропонований підхід доцільно практично реалізувати під час визначення необхідного
числа фахівців і робочих місць в перспективних АТЗ модульного типа залежно від
прогнозованих втрат ВТЗ за час операції. Напрям подальших досліджень – моделювання
роботи АТЗ модульного типа при неординарному потоці неоднорідних заявок, що відповідає
реальним умовам функціонування військових ремонтних органів.
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ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ ПОМИЛКИ В DWDM - СИСТЕМІ

Якість передачі інформації оптичних цифрових систем визначається нормованим значенням BER, що в
свою чергу висуває певні вимоги до продуктивності мережевого обладнання та її складових. Для оцінки
ймовірності помилки застосовується методика заснована на визначенні Q-фактора. Результати дослідження
представлені в даній статті, показують методику оцінки ймовірності помилки в DWDM системах, яка може
бути використана в процесі проектування або модернізації вже існуючої оптичної мережі. А також,
приведений аналітичний апарат для оцінки втрат від ефекту FWM.

Романов А.И., Кутир С.С., Нестеренко М.М. Оценка вероятности ошибки в DWDM-системе.
Качество передачи информации оптических цифровых систем определяется нормируемым значением BER,
что в свою очередь выдвигает определенные требования к производительности сетевого оборудования и ее
составляющих. Для оценки вероятности ошибки применяется методика основанная на определении Q-
фактора. Результаты исследований, представленные в данной статье, показывают методику оценки
вероятности ошибки в DWDM системах, которая может быть использована в процессе проектирования или
модернизации уже существующей оптической сети. А также, приведен аналитический аппарат для оценки
потерь от эффекта FWM.

O. Romanov, S. Kutyr, M. Nesterenko Estimation of error probability in the DWDM system. Quality  of
information transmission in the optical digital systems is determined by the rationed value of BER. The productivity of
network equipment and its components should meet certain requirements. To estimate an error probability the method
based on determination of Q- factor is used. The results of the researches represented in this article show the method of
estimation of error probability in DWDM systems, which can be used in the process of planning or modernization of
existing optical network. Also the analytical model for the estimation of losses caused by FWM effect is presented.

Ключові слова: йморівність бітової помилки, чотирихвильове змішування, Q-фактор.
На сьогоднішній день, перспективність технології оптичного мультиплексування ні в

кого не викликає сумніву. Передусім це пояснюється набагато меншими
матеріально-технічними затратами в порівнянні з використанням одного оптичного волокна
для організації одного, однонаправленого каналу передачі. А також, можливістю
модернізації вже існуючих оптичних мереж лише шляхом заміни кінцевого обладнання та як
наслідок збільшення швидкості передачі в сотні разів за рахунок використання систем
оптичного мультиплексування Wavelength Division Multiplexing. Однією з технологій, які
набувають широкого розповсюдження, є технологія щільного хвильового
мультиплексування Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM).

Важливою вимогою для систем DWDM є забезпечення заданої якості обслуговування
інформації, що передається. Оцінка якості даних систем проводиться по захищеності
оптичних каналів від впливу втрат, обумовлених середовищем розповсюдження і величини
коефіцієнта бітових помилок BER.

Однак, 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, а також не враховує їх взаємозв’язок. 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. Методика дозволить розрахувати показники якості передачі оптичних сигналів у
каналах DWDM і визначити оптимальні, граничні значення параметрів системи та відповідні
характеристики оптичного волокна в умовах забезпечення необхідної якості
передачі інформації.

В свою чергу, 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.
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Під ймовірнісними характеристиками розуміються коефіцієнт бітових помилок (BER)  і
Q -фактор.

Під час розповсюдження сигналу мережею, на оптичний сигнал впливає ряд факторів
оптичного середовища. Ці фактори впливають на якість передачі сигналів оптичними
каналами системи DWDM. До таких факторів відносяться: квантовий шум, шуми оптичних
підсилювачів і нелінійні ефекти. У системах DWDM 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 та вимушене розсіювання Бріллюєна SBS. Вони різною мірою
приводять до зменшення відношення сигнал/шум, а саме до зменшення рівня корисного
сигналу [1 – 4].

Також, в процесі проведення оцінки DWDM-систем, необхідно враховувати втрати на
з’єднаннях, дисперсійні характеристики оптичного волокна, фізичні характеристики
оптичного волокна, параметри системи DWDM і апаратури.

З нелінійних ефектів слід виділити чотирихвильове змішування, яке створює
перехресні перешкоди в усіх оптичних каналах системи DWDM. При чому, виникнення
паразитних складових в оптичному каналі в результаті FWM призводить до невірного
детектування корисного сигналу та як наслідок до підвищення значення BER в DWDM-
системі в цілому.  В зв’язку з цим,  необхідно проводити оцінку втрат від ефекту FWM в
кожному оптичному каналі на базі адекватного аналітичного апарата.

В роботах Ліствіна А.В.  [2]   Іванова А.Б.  [5]  приведені загальні підходи щодо
визначення кількості паразитних несучих та величини втрат від ефекту FWM,  а роботі
Агравала Г. [1] також приведена залежність різниці постійних розповсюдження
взаємодіючих хвиль від питомої хроматичної дисперсії.

Однак, розроблений аналітичний апарат не враховує загальний вплив виродженого та
невиродженого FWM. Тому в даній статті пропонується аналітична модель, що дозволяє
провести розрахунки потужності втрат в оптичному каналі в результаті дії виродженого
та невиродженого ефекту чотирихвильового змішування.

В свою чергу, запропонована аналітична модель повинна ввійти в склад комплексної
методики розрахунку параметрів DWDM-системи.

Розглянемо систему на базі технології DWDM з метою визначення коефіцієнта бітової
помилки, а саме ймовірності появи помилки помP , для найкращих параметрів системи.
Схему розрахунку помP  пропонуємо в послідовності, яка представлена на рис. 1. По суті на
даному рисунку запропоновано загальну методику, яка описує послідовність розрахунку
показників якості передачі інформації по оптичних каналах системи передачі DWDM з
урахуванням впливу оптичного середовища передачі сигналів (вплив нелінійних ефектів,
оптичних підсилювачів, квантового шуму).

Загальними початковими даними для вищеприведеної методики є :
–  частота несучої сигналу в оптичному каналі, на якій проводиться розрахунок f ;
–  кількість оптичних каналів у системі N;
– потужність оптичного сигналу на вході каналу 0P ;
–  рознесення частот між оптичними каналами fD ;
– швидкість передачі по оптичному каналу В;
– спектральна смуга джерела випромінювання vD ;
–  коефіцієнт шуму оптичного підсилювача NF;
–  показники загасання оптичного волокна α ;
– загасання роз’ємного з’єднання pзα ;

–  загасання зварювального з’єднання нзα ;
– число роз’ємних з’єднань на ділянці pзN ;
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– число нероз’ємних з’єднань на ділянці нзN ;
–  енергетичний потенціал апаратури DWDM DWDME ;
–  енергетичний системний запас SE ;
–  будівельна довжина оптичного кабелю будl ;

–  ефективна площа серцевини волокна eS ;
–  нахил дисперсійної характеристики 0S ;
–  довжина хвилі нульової дисперсії 0λ ;
–  коефіцієнт поляризаційної модової дисперсії PMD.
Додатково вводяться постійні коефіцієнти: швидкість розповсюдження світла

с = 299792500 м/с, постійна Планка h=6,62x10 34- Вт/с 2 , коефіцієнт нелінійності показника
заломлення k =3,2x10 8- мкм 2 /Вт.

Методика передбачає розрахунок ймовірності появи помилки помP  (BER) на першій
підсилювальній ділянці. Від методики розрахунку BER усіх подальших підсилювальних
ділянок вона відрізняється відсутністю розрахунку потужності шуму оптичного
підсилювача. У алгоритмі розрахунку ймовірності появи бітової помилки помP  першої
підсилювальної ділянки передбачені розрахунки щодо визначення кількості шкідливих
сигналів при невиродженому і виродженому FWM, коефіцієнта дисперсії оптичного волокна,
різниці коефіцієнтів поширення оптичних хвиль та розрахунок коефіцієнта FWM.

Розрахунок параметра BER підсилювальних ділянок проводиться по усіх ділянках. При
цьому величина BER після розрахунку i-ї підсилювальної ділянки додаватиметься до
розрахованого раніше значення.

Якість роботи системи DWDM оцінюється ймовірністю появи помилки помP  (або BER)
в кожному оптичному каналі згідно норм, що визначені  в рекомендаціях ITU - T.

Для проведення практичних розрахунків та визначення показників якості
обслуговування DWDM введено наступні обмеження:

–  серед нелінійних ефектів будемо розглядати ефект чотирихвильового змішування
(FWM), оскільки він являється найбільш суттєвим для DWDM систем та призводить до появи
в спектрі оптичних каналів паразитних складових та перехресних завад [6];

–  розглянемо DWDM систему з модуляцією інтенсивності оптичного випромінювання,
що використовує лазерне джерело випромінювання;

–  в якості приймача застосуємо APD фотодіод;
–  не враховуються втрати на роз’ємних та нероз’ємних з’єднувачах будівних довжин

оптичних кабелів;
–  потужність підсиленого спонтанного випромінювання на першій ділянці

не враховується;
–  швидкість передачі оптичної інформації розраховується без використання кодування.
Також для приведеного нижче математичного апарата застосовуються наступні

допущення:
–  імпульси для передачі ізольованого логічного „0” та ізольованої логічної „1” мають

Гаусівську форму;
–  шуми в приймачі відповідають Гаусівському розподілу;
–  у випадку виродженого FWM, тобто ji =  коефіцієнт виродження FWM ijkd  буде

рівний 3;
–  при невиродженому FWM ji ¹ , коефіцієнт виродження FWM ijkd  буде

рівний 6.
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Першим етапом розрахунку є визначення сумарних втрат на елементарній кабельній ділянці
EKDA :

NEEKDEKD ALA += α ,  дБ,

де α  – коефіцієнт загасання сигналу в оптичному волокні, (дБ/км); EKDL  – задана довжина
елементарної кабельної ділянки, (км); NEA  – сумарні втрати, які виникають під впливом
нелінійних ефектів, (дБ). В нашому випадку розглядаються тільки втрати від
чотирихвильового змішування тобто å= FWMNE PA .

Для розрахунку втрат в оптичному каналі за рахунок чотирихвильового змішування
(FWM) (блок № 8) застосовується наступна формула:

22
ВijkВНВijkНВFWM PmPmP += , (мВт),

де НВm  та Вm  – кількість паразитних гармонік при не виродженому та виродженому FWM;

НВijkP  і ВijkP  – потужності заважаючих сигналів не виродженому та виродженому FWM.
Для визначення кількості паразитних гармонік застосовуються наступні

співвідношення. При парній кількості оптичних каналів в N DWDM системі:
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де N – кількість оптичних каналів в DWDM системі; i  – номер відповідного каналу, для
якого проводяться розрахунки.

При непарній кількості оптичних каналів в DWDM системі для непарних каналів:
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Для парних каналів:
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Отже, для кожного спектрального каналу визначається сумарна потужність паразитних
гармонік НВijkP ,  що потрапляють в його смугу.  За допомогою формули (1)  визначається

втрата потужності на генерацію паразитних гармонік ВijkP  при відповідній частоті ijkf :
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 (мВт),   (1)

де ijkn  – коефіцієнт ефективності FWM, враховує влив дисперсійних характеристик волокна

на величину частотного інтервалу; ijkf  − частота несучої оптичного каналу, (Гц);

nk  – коефіцієнт нелінійності показника заломлення (3,2x10 8- мкм 2 /Вт); ijkd  –  коефіцієнт

виродження FWM; ефL  − ефективна довжина взаємодії електромагнітних хвиль, (км);

kji PPP ,,  – потужності сигналів на вході волокна з частотами kji fff ,, , (мВт);

c  – швидкість розповсюдження світла, (м/с); eS  – ефективна площа серцевини волокна,
(мкм2).

Для розрахунку коефіцієнта ефективності FWM ijkn  застосовується спрощена формула:

( )22

2

βα
α
D+

=ijkn ,

де βD  – різниця постійних розповсюдження взаємодіючих хвиль [1], яку в свою чергу можна
отримати за допомогою нижче приведеної формули.

2
2

)(λ)λ(πβ f
c

D
D×

××
-=D ,

де )λ(D  – питома хроматична дисперсія; λ  – довжина хвилі, що відповідає робочій частоті
оптичного каналу, (нм); fD  – різниця несучих частот між сусідніми оптичними каналами
(ТГц); c  – швидкість розповсюдження світла, (км/с).

Значення питомої хроматичної дисперсії )λ(D  [7] розраховується за наступною
формулою:

( ) ,
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де 0λ  –  довжина хвилі нульової дисперсії,  (нм); 0S  – параметр нахилу спектральної
характеристики дисперсії оптичного волокна в точці нульової дисперсії (пс/нм2xкм);
λ  – довжина хвилі оптичного каналу, (нм).
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Другим етапом, являється визначення втрат обумовлених міжсимвольною
інтерференцією ISIa  [8] в результаті дисперсії оптичного волокна (ОВ):
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де 00 48,0 BT = ,  – час наростання фронту оптичного імпульсу на виході джерела оптичного
випромінювання від 10 % до 90 % його максимального значення, (с); 0B  – швидкість
передавання оптичного сигналу, (Мбіт/с); LT  –  час наростання фронту оптичного імпульсу
на виході фотоприймача від 10 % до 90%.
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де RBW  – полоса пропускання фотоприймача, Гц, вибирається із умови 0BBWR ³ ;

ЕКДs – прогнозоване середньоквадратичне значення дисперсії на ЕКД.

,,22
ЕКД cDD PMDch +=s

де chD  та PMDD – значення хроматичної та поляризаційно-модової дисперсії на ЕКД,
відповідно.

Прогнозоване значення хроматичної дисперсії на ЕКД заданої довжини ЕКДL
визначається за наступною формулою:

( ) ,,λλ ЕКД cLDDch ×D×=

де λD  – ширина спектру джерела випромінювання, (нм); ЕКДL  – довжина елементарної
ділянки, (км).

Прогнозоване значення полярізаційно-модової дисперсії [10] на ЕКД заданої довжини:

,,ЕКД cLPDMDPDM ×=

де PDM  – параметр полярізаційно-модової дисперсії волокна, (пс/ км ).

Третій етап полягає в розрахунку рівня потужності оптичного сигналу на виході
фотоприймача системи DWDM. Дане значення визначається сумарними втратами в ОВ на
ЕКД, а також сумарними значеннями додаткових втрат, обумовлених дисперсією ОВ:

дБ,,0 ISIEKDL aApp --=

де 0p – рівень потужності оптичного сигналу на виході джерела оптичного випромінювання,
(дБ); EKDA  –  сумарні втрати на елементарній кабельній ділянці,  (дБ); ISIa  – втрати
обумовлені міжсимвольною інтерференцією в результаті дисперсії , (дБ).
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Причому для переводу потужності випромінювання до відповідних одиниць
вимірювання застосовується наступна формула:

дБ,,lg10 00 Pp =

де 0P  – потужність на виході джерела оптичного випромінювання, (мВт).
Відповідно рівень потужності оптичного сигналу на виході фотоприймача

визначається:

мВт.,10 1,0 Lp
LP =

Для розрахунку завадозахищеності каналу цифрової системи передавання необхідно
оцінити потужність шуму фотоприймача [10]:

дБ,,2)lg(20 --= Qpp Rnoise

де Rp  – рівень чутливості фотоприймача, (дБ); Q – номінальне значення якості
прийому фотоприймача.

Для розрахунку чутливості фотоприймача [5] можна застосувати наступну
загальновідому формулу:
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де 0n  –  чутливість фотодіодів,  яка виражається середньою кількістю фотонів на біт;
h  – постійна Планка (6,62x10 34- Вт/с 2 ); f  – значення частоти несучої сигналу в оптичному
каналі, на якій проводиться розрахунок, (Гц); 0B  – швидкість передачі в оптичному каналі,
(біт/с).

Очевидно, що чутливість фотоприймача та потужність шуму розраховується як:

мВт;,10 1,0 Rp
RP = мВт.,10 1,0 noisep

noiseP =

Четвертий етап. Визначення відгуку системи здійснюється в припущенні Гаусівської
форми імпульсу на передачу ізольованого логічного „0” та ізольованої логічної „1” за
наступними формулами:
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де T  – інтервал передачі бітової послідовності, (с), яка визначається за формулою (2);
Ls  – середньоквадратична тривалість Гаусівського імпульсу на виході фотоприймача, яка

пов’язана з LT  наступним співвідношенням:
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563,2
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При цьому, інтервал передачі бітової послідовності визначається за наступною формулою:

,,5,0 сNT symb t×= (2)

де symbN  – кількість символів бітової послідовності (для нашого випадку 3); 5,0t  – довжина
імпульсу при рівні  0,5 від його максимуму на виході джерела оптичного випромінювання.

В свою чергу, 5,0t  оберненопропорційна швидкості передачі сигналу в лінії:

.,1

0
5,0 c

B
=t

П’ятий етап полягає у визначенні ймовірності появи помилки помP  (або BER)  в
кожному оптичному каналі згідно норм. Модель розрахунку BER заснована на визначенні
Q-фактора, який описує результуючу дію усіх видів шумів сигналу за допомогою чотирьох
найважливіших параметрів: рівнів фотоструму ,0I ,1I  які відповідають нульовому і
одиничному значенню сигналу з шумом, і їх середньоквадратичних відхилень 0s  і 1s .
Враховуючи вищесказане Q -фактор визначається [10 – 12] за наступною формулою:

01

01
ss +

-
=

II
Q .

У припущенні, що шум відповідає розподілу Гауса встановлення значення прийнятого
біта має наступне формулювання:  фотострум для бітів 1  і 0  є вибіркою змінної Гауса з
середніми значеннями 0I  і 1I  та варіаціями 0s  і 1s ,  а приймач повинен вирішувати,  чи
являється переданий біт 1 або 0. Попередньо для оцінки параметрів розподілів станів „1” та
„0” визначають точку розкриву око-діаграми:
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Далі розраховуємо межі розкриву око-діаграми, відповідні мінімальні зареєстровані
потужності під час передавання логічної „1” min1P  та максимальної потужності під час
передавання логічного „0” max0P :

мВт,1 1
min openoutPP t´= ; мВт.,0 0

max openoutPP t´=

Враховуючи припущення Гаусівського розподілу математичне очікування
0I  та 1I  рівне:
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Середньоквадратичне відхилення можна отримати скориставшись правилом
„три сигма”
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Ймовірність появи помилки помP  виразимо як функцію від Q-фактора. Для цього
скористаємося допоміжною функцією помилок erf(z) [5, 10, 12, 13], яка є інтегралом
ймовірності помилок у разі присутності шуму Гауса:

ò -=
z

dxxzerf
0

2 )exp(2)(
p

.

Відповідно помP  [5, 11, 14] розраховується за формулою:
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При чому повинна виконуватись наступна умова 3
2
>

Q .

Для проведення оцінки втрат, що виникають в результаті FWM та, як наслідок,
призводять до збільшення помP . Проведемо розрахунки для наступної DWDM-системи:
потужність оптичного сигналу, що вводиться, на канал 1÷10 мВт; міжканальний інтервал 50
та 100  ГГц і відповідно число каналів 40  та 80;  швидкість передачі в каналі 10  Гбіт/с;
довжина робочої хвилі оптичного каналу 1529,55 нм; тип оптичного волокна G.655;
ефективна площа волокна 55 мкм2;  довжина ділянки 20÷80 км.

Для цієї конфігурації системи є обмеження по потужності сигналу, що вводиться у
волокно ( 63 ¸  дБм). Найменші значення коефіцієнтів бітових помилок в оптичних каналах
системи DWDM спостерігаються при величинах потужності оптичного сигналу 15.0 ¸  мВт
на канал. При великих потужностях оптичного сигналу значення помP  зростають із-за
посилення дії нелінійних ефектів.

Це пояснюється тим, що:
–   при збільшенні потужності оптичного сигналу, що вводиться в канал потужність

шуму FWM  також збільшується 0P =1÷4 мВт тобто (0÷6 дБ) відповідно

FWMP  = 0,03298 мВт (≈ − 15 дБ) ÷3,244 мВт (≈2 дБ);
–   при збільшенні числа каналів та зменшенні міжканального інтервалу також

збільшується шум в оптичному каналі (наприклад, при 40 каналах та 100=Df  ГГц FWMP =
0,03298 мВт, а при  80 каналах  та 50=Df  ГГц FWMP =0,0719576 мВт);
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–   при зменшенні серцевини оптичного волокна eS  потужність втрат зростає
( eS =80 мкм2 – 0,01559 мВт при eS =80 мкм2  – 0,03298 мВт).

З отриманих результатів також виходить, що існують обмеження по вибору параметрів
системи DWDM при числі каналів більше 80,  міжканальному інтервалі 50  ГГц і менше та
використання високих швидкостей в оптичному каналі так, як останні вливають на довжину
регенераційної ділянки. На швидкостях передачі до 10 Гбіт/с, при використанні волокна
стандарту G.652, значення помP  менше ніж при використанні волокна G.655. При швидкості
40 Гбіт/с використання волокна стандарту G.652 неприйнятно.

Таким чином, в статті визначені основні етапи комплексної методики оцінки
ймовірності помилки в DWDM - системі з урахуванням основних факторів, що впливають на
якість передачі.  А також,  запропонована аналітична модель розрахунку потужності втрат в
оптичному каналі в результаті дії виродженого та невиродженого ефекту чотирихвильового
змішування, яка дозволить підвищити достовірність отриманих результатів вищеприведеної
методики.
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УДК 681.562                                                                     к.т.н. Самойлов І.В. (ВІТІ НТУУ „КПІ”)

МОДЕЛЬ ДІАГНОСТИКИ НА БАЗІ НЕЧІТКИХ ПРАВИЛ

У статті запропоновано модель причинно-наслідкових зв’язків об’єкта діагностики, яка дозволяє
враховувати лінгвістичну невизначеність та неточність вхідних даних.

Самойлов И.В. Модель диагностики на базе нечётких правил. В статье предложена модель
причинно-следственных связей объекта диагностики, которая позволяет учитывать лингвистическую
неопределенность и неточность входных данных.

І. Samoylov Model diagnostics based on fuzzy rules. In article is offered a model of the causal-investigation
relationships object diagnostics, which allow to take into account the linguistically uncertainty and inexactitude
input data.

Ключові слова: модель діагностики, нечіткі правила, база знань, функція належності.

Актуальність. Сучасні технічні системи є складними апаратно-програмними
комплексами, що постійно вдосконалюються, розвиваються та модернізуються.
Використання таких систем у провідних високотехнологічних сферах (зв’язок, системи
управління, телекомунікації тощо) вимагає забезпечення високого рівня надійності їх
функціонування. Одним із методів підвищення надійності є розроблення і впровадження
ефективних апаратно-програмних засобів діагностування. Однією з центральних задач
діагностики є встановлення причин виникнення несправностей та їх усунення. Велика
кількість різних факторів, вплив яких необхідно враховувати при встановленні цих причин,
значно ускладнюють задачу діагностики [1].

На сьогодні актуальною науково-технічною проблемою є створення систем
діагностування, які можуть опрацьовувати нечітку діагностичну інформацію. У базах знань
таких систем міститься не тільки кількісна інформація, що характеризує стан об’єкта
діагностики, а і якісна інформація, яка являє собою експертні оцінки. Однією з задач при
проектуванні складних діагностичних систем, є задача створення моделі об’єкта діагностики,
яка полягає в побудові оператора зв’язку між причинами та наслідками за
експериментальними даними, які є в наявності. Особливість моделювання полягає у
визначенні характеру цієї залежності в умовах невизначеності. Джерелами невизначеності
можуть бути: лінгвістична невизначеність; розбіжності в наслідкових частинах експертних
тверджень; неточність вхідних даних тощо.

Сучасна теорія моделювання [2] динамічних об’єктів рівняннями (диференціальними,
різницевими і т. п.), погано пристосована для використання інформації про об’єкти
діагностики у вигляді експертних природно-мовних висловлювань типу: ЯКЩО „причини”
ТО „наслідки”. У той же час такі чисто нелінійні залежності представляють собою
концентрацію досвіду спеціалістів та мають значну роль в процесі рішення задач технічної
діагностики [3, 4]. Формальним апаратом для обробки експертної інформації природною
мовою є теорія нечітких множин [5]. Згідно цієї теорії модель об’єкта задається у вигляді
нечіткої бази знань,  яка представляє собою сукупність правил ЯКЩО-ТО,  які зв’язують
лінгвістичні оцінки вхідних (причини) та вихідних (наслідки) змінних.

Мета роботи. Запропонувати модель причинно-наслідкових зв’язків об’єкта
діагностики на базі нечітких правил, яка дозволить враховувати лінгвістичну невизначеність
та неточність вхідних даних. Моделювання і мінімізація наслідків невизначеності
здійснюється шляхом використання функції належності інтервального типу [6, 7].

Розглянемо об’єкт діагностики вигляду
Y = FR (X),                                                                     (1)

для якого відомо:
– множина вхідних змінних X = (x1, x2, …, xn);
– діапазони зміни вхідних змінних n,i,x,xx iii 1][ =Î ;
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– множина вихідних змінних Y = (y1, y2, …, ym);
– діапазони зміни вихідних змінних m,j,y,yy jjj 1][ =Î .

Визначимо причину dі, n,i 1= , як деякий нечіткий терм, що описує вхідну змінну xi.
Визначимо наслідок sj, m,j 1= , як деякий нечіткий терм, що описує вихідну змінну yj.

Необхідно побудувати модель об’єкта діагностики (1)  на базі нечітких правил ЯКЩО
„причини” ТО „наслідки”, яка дозволить враховувати лінгвістичну невизначеність та
неточність вхідних даних.

В умовах невизначеності для об’єкта (1) зв’язок „причини” (dі) – „наслідки (sj)” можна
представити у вигляді експертної матриці знань (див. таблицю).

Експертна матриця знань
ЯКЩО „причини” ТО „наслідки”

x1 x2 … xn y1 Вага y2 Вага … ym Вага
d~11 d~20 d n

~
0 ][ 1111 w,w ][ 1212 w,w ][ 11 w,w mm

d~10 d~21 d n
~

0 ][ 2121 w,w ][ 2222 w,w ][ 22 w,w mm

… … … …
d~10 d~20 d n

~
1

s~1

][ 11 w,w nn

s~2

][ 22 w,w nn

… s m
~

][ w,w nmnm

Цій матриці відповідає нечітка база знань:

     ЯКЩО x1 = d~11  I x2 = d~20   I  …  I xn = d n
~

0     з вагою w1j;
         АБО x1 = d~10   I x2 = d~21   I  …  I xn = d n

~
0     з вагою w2j;

         …
         АБО x1 = d~10   I x2 = d~20   I  …  I xn = d n

~
1     з вагою wnj,

     ТО yj = s j
~     для всіх m,j 1= ,                                                                                     (2)

де d i
~

1  ( d i
~

0 ) – нечіткий терм, що відповідає випадку, коли міра значимості причини dі

дорівнює 1 (0);
wіj = 1][0,][ Ìw,w ij

ij
 –  вага,  що характеризує суб’єктивну міру впевненості експерта в

частині висловлювання з номером і.
Нечіткій базі знань (2) відповідають нечіткі логічні рівняння, що встановлюють зв’язок

між функціями належності змінних у співвідношенні (1):

m,jxTwyb k
nk

ij
ni

jj ik 1,)](μ
~

[)(
,1,1

=
þ
ý
ü

î
í
ì Õ×=

==
C ,                                       (3)

де )(ÕC  – операція об’єднання (перетинання) нечітких множин ІІ типу. Враховуючи, що
результатом виконання операції )(ÕC  над інтервальними множинами ІІ типу є
інтервальна множина, область визначення якої утворена шляхом застосування операцій max
(min) до границь областей визначення операндів, то система (3) переписується у вигляді двох
систем:
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де ))(()( ybyb jjjj  – нижня (верхня) границі ступеня належності виходу yj до нечіткого

терму наслідку sj;
))(μ()(μ

~~
xx kTk

T ikik  – нижня (верхня) функції належності змінної xk до нечіткого терму
наслідку )~(~

01 dd ii , що описує змінну xk в і-му правилі (2).

На основі систем (4)  та (5)  формуються вихідні нечіткі множини )(~
jj yZ . Функція

належності нечіткої множини jZ~ визначається за формулою (рис. 1):

( ))(μ)()(μ
~~

y,Xby j
s

jj
Z jj Õ= ,                                                     (6)

де нижня і верхня функції належності вихідної нечіткої множини jZ~  визначаються за
формулами:

( ))(μ)(min)(μ
~~

y,Xby j
s

jj
Z jj = ;                                                   (7)
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Рис. 1. Формування вихідної нечіткої множини

Використання нечітких логічних рівнянь передбачає наявність функцій належності
нечітких термів, що входять в базу знань. Будемо використовувати модель функції
належності інтервального типу змінної u до нечіткого терму Т~  у вигляді:
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де ],[
~~~ TTT ggg = , cT~  – параметри налаштування функції належності (рис. 2). Дана модель

функції належності інтервального типу є моделлю з невизначеною координатою
максимуму [6].

T~μ

0
gg u

1

Рис. 2. Модель функції належності інтервального типу
При визначенні ступеня належності конкретного значення вхідної змінної x*

i  до
нечіткого терму Т~ , передбачається два випадки:
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– результат вимірювання вважається точним і в систему нечітких логічних рівнянь (3)
підставляються значення nix*

i ,1, = ;
– результати вимірювання спотворені шумом з відомим середнім відхиленням. Тоді

значення вхідної змінної задається у вигляді функції належності μ*
i  з параметрами ( x*

i , с*
i ).

В цьому випадку верхня і нижня границі ступеня належності конкретного значення вхідної
змінної x*

i  до нечіткого терму Т~  визначаються за формулами (рис. 3):
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Рис. 3. Визначення ступеня належності конкретного значення вхідної змінної x*
i  до нечіткого

терму Т~

Після того, як сформована вихідна нечітка множина, наступним етапом є виконання
операції пониження типу [6]. Результатом виконання цієї операції є значення центроїду
вихідної нечіткої множини )(~

jj yZ . Центроїд вихідної нечіткої множини ІІ типу являє собою

інтервальну нечітку множину І типу TR
jy  з областю визначення ][ rlTR

jjj y,yy = . Для

знаходження центроїду діапазон ][ jj y,y  змінення змінної yj дискретизується на N точок.

Чіткі значення границь діапазону визначаються за формулами:
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Для отримання кількісних значень вихідних змінних yj, що відповідають нечітким
множинам (6), необхідно виконати операцію дефазифікації. Оскільки результатом операції
пониження типу є інтервальна нечітка множина І типу TR

jy  з областю визначення

][ rlTR
jjj y,yy = , то операція дефазифікації зводиться до знаходження середнього значення [6]:
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Співвідношення (3) – (13) визначають залежність (модель) Y = fR (X) у вигляді:
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де X = (x1, x2, …, xn) – вектор вхідних змінних;
    CX = (с1*,  с2*,  …,  сn*) – вектор параметрів концентрації функцій належності, що
моделюють неточність вхідних даних;
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SS KK  – вектори параметрів

функцій належності вихідних змінних до термів наслідків msss ~,,~,~
21 L ;

RW~  – вектор ваг правил в нечіткій базі знань (2);
FR – оператор зв’язку „причини-наслідки”, що відповідає співвідношенням (3) – (13).

Висновки. Таким чином запропонована модель причинно-наслідкових зв’язків об’єкта
діагностики на базі нечітких правил, яка дозволяє враховувати лінгвістичну невизначеність
та неточність вхідних даних. Моделювання і мінімізація наслідків невизначеності
здійснюється шляхом використання функції належності інтервального типу. Нечіткі терми
причин і наслідків формалізуються функціями належності ІІ типу, в результаті чого міри
значимості причин і наслідків визначаються інтервалами.
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМІВ ОБРОБКИ ЛОГІЧНИХ СИГНАЛІВ ПРИ
КОМБІНУВАННІ ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Розглядаються основні алгоритми виявлення логічних сигналів технічних засобів охоронної сигналізації
щодо функціональної ефективності засобів виявлення. Запропоновано варіант оцінки ефективності
комбінованих засобів виявлення на основі присвоєння вагових коефіцієнтів.

Ткаленко А.Е., Паламарчук Н.А., Паламарчук С.А., Федорей С.А. Анализ использования алгоритмов
обработки логических сигналов при комбинировании средств обнаружения охранной сигнализации.
Рассматриваются основные алгоритмылогических сигналов технических средств сигнализации относительно
функциональной эффективности средств. Предложен вариант оценки эффективности комбинированных
средств на основе присвоения коэффициентов веса.

А. Tkalenko, N. Palamarchuk, S. Palamarchuk, S. Fedorey Analysis of the use of algorithms of treatment of
logical signals at combining of facilities of exposure of the protective signaling. The basic algorithms of exposure of
logical signals of hardwares of the protective signaling are examined in relation to functional efficiency of facilities of
exposure. The variant of estimation of efficiency of the combined facilities of exposure is offered on the basis of
appropriation of weighing coefficients.

Ключові слова: технічні засоби охоронної сигналізації, комбіновані засоби виявлення, алгоритм обробки
логічних сигналів, вага засобів виявлення.

Актуальність. З метою ефективного виявлення порушника і забезпечення контролю
доступу на об’єкт силами охоронної сигналізації використовуються різноманітні технічні
засоби охоронної сигналізації (ТЗОС)  периметра об’єкта.  До складу ТЗОС входять:  засоби
виявлення (ЗВ); система збору, обробки, відображення і документування інформації
(СЗОВДІ); додаткові пристрої (ДП) – системи електроживлення, освітлення периметру,
оповіщення і т. ін. (рис.1.) [1].

Засоби виявлення за допомогою чутливих елементів (ЧЕ) формують вздовж периметра
охорони зону з фізичним полем,  що контролюється,  зміна стану якого перетворюється в
електричний корисний сигнал (КС). Електронний блок (БЕ) СЗОВДІ сприймає корисні
сигнали, підсилює, фільтрує і обробляє їх відповідно до заданого алгоритму, а у випадку
виконання умов формує сигнал тривоги. Найпростіший БЕ – це пороговий виявлювач (ПВ),
що здійснює дискримінацію вхідного сигналу за аналоговим, часовим або цифровим

СЗОВДІ

БЕ

Система
оповіщення

Табло

Система
електроживлення

Об’єкт
захисту

(охорони)

Система освітлення Засоби
виявлення

КС

Рис. 1. Склад ТЗОС об’єкта захисту (варіант)
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параметром, наприклад, амплітудою, тривалістю та ін. Фактично, в будь-якому ЗВ
використовується декілька ПВ або каналів виявлення (комбінування ЗВ),  що працюють в
різних фізичних полях та об’єднують логіку роботи з метою забезпечення високої
сигналізаційної надійності (ефективність засобу). Виявлювачі формують так, щоб отримати
відносно незалежну інформацію про порушника, відповідно, чим менша взаємозалежність
виявлювачів, тим вище функціональна ефективність ЗВ [1–2].

Основними тактико-технічними характеристиками, які визначають функціональну
ефективність (сигналізаційну надійність) СЗОВДІ, є імовірність правильного виявлення
порушника Pi, де і – Î  1…N –  кількість ЗВ,  що входять до складу ТЗОС,  та середнє
напрацювання на хибну тривогу ТЛ, які визначають відповідно її здатність до виявлення і
завадостійкість [1, 3–4]. Обидві характеристики є взаємозалежними – з підвищенням
чутливості ЗВ величина Pi  зростає,  а ТЛ зменшується. Критерієм СЗОВДІ щодо виявлення
порушника є значення Pi ≥ 0,95, при цьому „добрим” напрацюванням на кожну тривогу може
вважатися величина ТЛ ≥ 720 годин [4–5]. Напрацювання визначається довготривалими
випробуваннями ЗВ (не менше 6 – 12 місяців) в різних природно-кліматичних умовах, що не
виходять за межі технічних умов [3].

Фактори природно-кліматичного і промислового характеру, впливаючи на ЗВ,
викликають завади, які при певних умовах є причиною хибних тривог. Чим більше
статистична різниця сигналів і завад, чим „контрастніше” корисні ознаки порушника, тим
його виявлення відбувається з більшою сигналізаційною надійністю. По суті, ЗВ є бінарною
(ТАК/НІ) інформаційно-вимірювальною системою розпізнавання образів порушника і
завадових факторів – відповідно КС і завад.

Аналіз публікацій. У виробників ЗВ прийнято завищувати характеристику ТЛ з
декількох причин, в основному за кон’юктурними міркуваннями [1, 2 – 4]. З іншої сторони,
об’єктивна верифікація здатності виявлення також ускладнена через розбіжності в моделях
поведінки потенційного порушника – різноманітні способи подолання контрольованого
периметра по різному сприймаються конкретним ЗВ [4 – 6]. У зв’язку з цим, ускладнено
порівняння ефективності різних ЗВ одного типу, не говорячи вже про порівняння
комбінованих засобів виявлення, побудованих на різних фізичних принципах. Таке
порівняння для розробників дає знання які алгоритми обробки сигналів є більш ефективними
(при інших рівних умовах, наприклад, вартості), а для користувачів – дозволяє виділити
переважну номенклатуру технічних засобів охорони. Комбінування ЗВ, так і застосування
незалежних ЗВ на рівні логічних сигналів дозволяє виділити „пріоритетні” ЗВ. При
виробленні ними сигналів „тривога” в роботу включаються інші ЗВ, що дає змогу знизити
потужність споживання та досягти зменшення частоти хибних тривог при збереженні
імовірності виявлення. Тому роботи, пов’язані з оцінкою ефективності різних ЗВ, безумовно,
актуальні. У зв’язку з цим представляє інтерес застосування оцінки ефективності, що
запропонована в [1] (аналізуються багатомірні статистичні розподіли КС і завад) саме для
формування комбінованих ЗВ (КЗВ).

Існуючі СЗОВДІ щодо аналізу сигналів виявлення від ЗВ можна класифікувати: на рівні
логічних сигналів (сигналів „тривога” з виходів ЗВ); на рівні аналогових сигналів з виходів
граничних пристроїв ЗВ;  на рівні оцінок параметрів порушника (зріст,  вага,  довжина та
частота кроку, швидкість руху та ін.).

Аналіз схем формування КЗВ свідчить, що серед розроблених систем, найбільше
розповсюдження отримали схеми лог ічно ї обробки бінарних сигналів  тривоги в ід
окремих ЗВ за алгоритмом „К з  N”, тобто при надходженні таких сигналів від К
засобів виявлення (від одного або декількох „пріоритетних”) з N наявних, наприклад, „два з
трьох”. В загальному випадку область використання алгоритму обмежується (N>K>2)
кількістю ЗВ, що застосовуються.

При обробці логічних сигналів від ЗВ за схемою „І” доцільним буде той варіант, коли
всі ЗВ забезпечували б однакові імовірності виявлення, при цьому імовірності неправильних
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спрацювань повинні бути не гірше заданих.  ЗВ включаються за схемою „І” з метою
підвищення завадостійкості (схема відповідає значенню K=N).

При обробці сигналів від ЗВ за схемою „АБО” доцільно, щоб за одиницю часу
співпадали величини імовірностей хибних тривог всіх ЗВ, а імовірності виявлення були б не
нижче заданих. Як правило, ЗВ включаються за схемою „АБО” (схема відповідає значенню
К=1), якщо зони виявлення окремих ЗВ не перекриваються (тобто порушник зможе подолати
лише одну зону виявлення, наприклад, подолати перешкоду підкопуванням).

Функціонування всіх розроблених схем логічної обробки сигналів („присутній чи
відсутній сигнал тривоги на виході ЗВ”) для КЗВ ґрунтується на тому,  що кількість ЗВ,  що
спрацювали протягом часу пам’яті (часу, протягом якого повинні прийти сигнали від ЗВ)
повинна досягти або перевищити задану величину К для визначеної логіки обробки („К з
N”). В цьому випадку формується загальний сигнал тривоги. Перевагою такої схеми
алгоритму обробки сигналів від різноманітних ЗВ є його безумовна простота, але відсутність
урахування індивідуальних особливостей і характеристик кожного окремо взятого ЗВ не
дозволяє досягти найкращого співвідношення між імовірністю виявлення і імовірністю
хибної тривоги КЗВ. В той же час різноманітні окремі ЗВ мають різні значення імовірностей
виявлення і тривоги, у зв’язку з чим поява на виході ЗВ сигналу тривоги свідчить про появу
порушника з різним ступенем достовірності для різних ЗВ. Таким чином, виникає
необхідність застосувати алгоритми логічної обробки для КЗВ, які дозволяють при
урахуванні індивідуальних особливостей ЗВ зменшувати імовірності хибної тривоги ЗВ при
збереженні заданої імовірності виявлення. Сигнали тривоги від окремих ЗВ у цьому випадку
будуть оброблятися не як однаково достовірні, і алгоритм обробки буде змінюватись в
залежності від ЗВ, що застосовуються.

Метою статті є проведення аналізу алгоритмів обробки логічних сигналів від ЗВ для
зменшення хибних тривог комбінованих засобів виявлення ТЗОС.

На сьогоднішній день відомі два основних алгоритми обробки логічних сигналів від
засобів виявлення [5]:

1. На основі можливих комбінацій ЗВ, що спрацювали.
2. На основі присвоєння ЗВ вагових коефіцієнтів.

Для першого алгоритму характерним є те, що кожному із ЗВ відомі імовірності

виявлення Pi і імовірності хибної тривоги
__

іР . Поява довільної комбінації при проходженні
порушника відбувається для ЗВ, що працюють на різних фізичних принципах дії і
характеризується статистичною незалежністю виникнення сигналів тривоги з певною
імовірністю.  Існують різні можливі комбінації,  що залежать від кількості ЗВ і обраного
критерію вибору („два з трьох”,  „три з п’яти” і т.  д.),  але для них характерним є виконання
умови

åå
==

=D=D
N

i
і

N

і
і РР

1

__

1
1 ,                                                     (1)

де іРD – імовірність появи і-ої комбінації при проходженні порушника;
__

іРD – імовірність появи і-ої комбінації при наявності впливу завади (перешкоди).
Найкращою схемою логічної обробки сигналів від КЗВ слід вважати ту, яка при

забезпеченні заданої імовірності виявлення має найменшу імовірність хибної тривоги, у
зв’язку з чим для синтезу такого алгоритму можна запропонувати наступну процедуру:

1. Розраховується співвідношення іРD /
__

іРD , яке заноситься у таблицю по мірі його
зменшення.

2. З таблиці вибираються перші комбінації, які забезпечують задану імовірність
виявлення.

Якщо алгоритм функціонування КЗВ побудувати таким чином, щоб саме ці комбінації
приводили до формування загального сигналу тривоги, то будь-який інший алгоритм, що
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забезпечує не гіршу імовірність виявлення, буде мати більшу імовірність хибної тривоги,
оскільки він може бути отриманий з вихідного лише шляхом виключення комбінацій з
більшим відношенням внеску у імовірність виявлення до внеску у імовірність тривоги і
включення комбінацій з меншим відношенням. Недолік такого алгоритму – величезна
кількість комбінацій навіть для невеликої кількості ЗВ (пропорційна ступеню від
кількості ЗВ).

Для другого алгоритму характерним є те,  що у кожного з N розміщених на одному
периметрі ЗВ формується логічний сигнал иі, який з певною імовірністю приймає значення
иі = 1 (сигнал тривоги від і-го ЗВ присутній), або значення иі = 0 (сигнал тривоги від і-го ЗВ
відсутній). Ці сигнали характеризуються щільностями імовірностей розподілів їх появи при
наявності порушника ωsi (иі) і при наявності впливу завади ωpi (иі). Оскільки при наявності
порушника сигнал иі = 1 формується з імовірністю, що дорівнює імовірності виявлення Pi, то
для щільності імовірності можна записати:

ωsi (иі)і=1,2,…N =
0
1

1 =
=

î
í
ì
- i

i

і

і

uпри
uпри

Р
Р

.                                      (2)

Аналогічно щільність імовірності при наявності впливу завади:

ωpi(иі)і=1,2,…N=
0
1
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де
__

іР – імовірність хибної тривоги і-го ЗВ.
Використовуючи для цього алгоритму критерій Неймана-Пірсона [6], запишемо

оптимальне правило рішення у вигляді:
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 > C,                                                          (4)

де )( ,...1 Ns uuw  – спільна щільність імовірності сигналів від ЗВ при проходженні порушника;
)( ,...1 Np uuw – те ж при наявності впливу завади, перешкоди;

     С – довільна постійна, значення якої визначає імовірність виявлення за алгоритмом (4);
Nuu ,...1  – сукупність сигналів, що аналізуються.

При виконанні нерівності (4) приймається рішення про наявність порушника та
формується загальний сигнал тривоги.

Оптимальність правила рішення полягає в тому, що при забезпеченні заданої
імовірності виявлення пристрою в цілому Рі (яка залежить від величини С) досягається

мінімальна імовірність хибної тривоги
__

іР .
Якщо всі ЗВ працюють на різних фізичних принципах дії, то сигнали, що надходять від

них, статистично незалежні і правило рішення може бути представлено у вигляді:
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Після деяких перетворень і введення позначень кінцевий вигляд правила рішення
можна представити у вигляді:
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Якщо виконується нерівність (5), то формується загальний сигнал тривоги. При цьому з
(2) і (3) видно, що
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-  – ваговий коефіцієнт, постійна величина для кожного і-го ЗВ.

Значення qі розраховуються завчасно згідно імовірності виявлення Pі та імовірності

хибної тривоги
__

іР і-го ЗВ (рис. 2).

Рис. 2. Графік залежності вагових коефіцієнтів qi від Pi та
__

іР

На рис. 2. наведені графіки залежності „ваги” і-го ЗВ від його імовірностей Pi та
__

іР .
Видно, що „вага” ЗВ qі тим більша, чим більша імовірність виявлення та чим менша
імовірність хибної тривоги.

Вибравши критерій забезпечення заданої імовірності виявлення зад
іР при мінімізації

імовірності хибної тривоги
__

іР  → min, доводиться, що відносна вага qi може характеризувати
порівняльну ефективність (якість) i-го ЗВ:

qi = lg(1/
__

іР (1 – іР )).                                                       (6)

Чим вона більша за величиною, тим вище ефективність ЗВ. Очевидно, що
інформаційний критерій (6), який володіє властивістю адитивності, не має протиріч і
дозволяє визначити (qi → max)  той ЗВ,  який при інших рівних умовах буде найкращим.  В
цьому критерії напрацювання на хибну тривогу виражене неявно, „ховаючись” за величиною
__

іР . Для випадку, коли імовірність
__

іР  невідома, в якості критерію якості може слугувати
ваговий коефіцієнт [1]:

qi = lg(1/
__

іN  (1 – іР )),                                                       (7)

де
__

іN – кількість хибних тривог за визначений проміжок часу Т.
В [3] досліджені критерії (6)–(7) відносно побудови ЗВ, який складається із сукупності

декількох незалежних ПВ, що дає можливість провести порівняльну оцінку ваги або
ефективності різноманітних виявлювачів, отже, і вибрати найкращий, із яких повинна
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формуватись базова структура засобу. З’являється також можливість оптимізації порогів,
при яких мінімізується якість виявлювачів.

Запропонований в [3] математичний апарат розрахунку максимальної ваги ПВ показує,
що при нормальному і релеєвському розподілі щільності імовірності корисного
сигналу )(u

s
w  і завади )(upw  оптимальний поріг λ0 відповідає критерію максимуму

правдоподібності
s

w (λ0) ≈ pw (λ0).
Оптимальний алгоритм побудови комбінованих ЗВ та застосування незалежних ЗВ

відповідно до (6) і (7) полягає у формуванні згідно сигналу тривоги від і-го ЗВ сигналу
заданої амплітуди uі і визначеного проміжку часу T наступним додаванням сигналів і
порівнянням отриманої суми з фіксованим граничним рівнем С, перевищення якого
призводить до формування загального сигналу тривоги.

Таким чином, розглянувши алгоритми обробки логічних сигналів від ЗВ бачимо, що
перевагами алгоритму присвоєння „вагових” коефіцієнтів є те, що він дозволяє:

1. Забезпечити мінімально можливу імовірність хибної тривоги
__

іР  (при заданій

імовірності виявлення зад
іР );

2. Значення „вагового” коефіцієнта qi визначати лише значеннями характеристик ЗВ,
яке не залежить від інших ЗВ,  що знаходяться в складі КЗВ,  тобто qi  і-го ЗВ враховується
лише при формуванні сигналу тривоги від і-го ЗВ (цим забезпечується простота
нарощування ЗВ в КЗВ);

3. Залишити незмінним граничний рівень С (при нарощуванні або зменшенні
ЗВ в КЗВ).

Недоліком даного алгоритму є складність вибору граничного рівня С, що повинен

забезпечувати задану імовірність виявлення Pi (або імовірність хибної тривоги
__

іР )  та який
можливо реалізувати при довготривалих випробувань або засобами імітаційного
моделювання.

Інформаційні критерії оцінки ефективності (6)–(7) ЗВ доцільно використовувати для
порівняння ефективності різних ПВ, які формують базову структуру одного ЗВ. Критерії
дозволяють виділити найбільш значущі завадові фактори, яким необхідно приділяти
особливу увагу при загальному налаштуванні ТЗОС. Напрямком подальших досліджень є
розробка імітаційної моделі функціонування ТЗОС.
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УДК 681.3.06 к.т.н. Хлапонін Ю.І. (ВІТІ НТУУ ,,КПІ”)

ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
КОМПЛЕКСНИХ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Наведено порядок та досліджено особливості проведення державної експертизи комплексних систем
захисту інформації в ІТС та шляхи їх розв’язання. За результатами дослідження запропоновані рекомендації
щодо розв’язання цих проблем та своєрідний стислий алгоритм проведення державної експертизи, що
враховують вимоги нормативних документів з цих питань та набутий  позитивний  досвід.

Хлапонин Ю.И. Порядок и особенности проведения государственной експертизы комплексных
систем защиты информации в информационно-телекомуникационных системах. Приведен порядок и
исследованы особенности проведения государственной экспертизы комплексных систем защиты информации
в ИТС и пути их решения. По результатам исследования предложены рекомендации по решению этих проблем
и сокращенный алгоритм проведения государственной экспертизы, которые учитывают требования
нормативных документов по этим вопросам и приобретенный положительный опыт.

Y. Khlaponin The order and features of state examination of complex information security systems in
information telecommunications systems. The order is stated and the features of state examination of complex
information security systems in ITS and it’s solutions are studied. The study made recommendations to address these
problems and cut algorithm for state examinations, which take into account the requirements of normative documents
on these issues and gained positive experience.

Ключові слова: інформаційно-телекомунікаційна система (ІТС), автоматизована система (АС),
технічний захист інформації (ТЗІ), комплексна система захисту інформації (КСЗІ), державна експертиза.

Інформація, що є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога
щодо захисту якої встановлена законом, повинна оброблятися в системі із застосуванням
комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) з підтвердженою відповідністю.
Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в порядку,
встановленому законодавством України та нормативними документами системи технічного
захисту інформації (ТЗІ).

Введення процедури експертного оцінювання комплексних систем захисту інформації в
ІТС, технічних і програмно-апаратних засобів захисту інформації обумовлено логічною
складністю сучасних програмно-апаратних комплексів, а також суттєвим впливом на безпеку
інформації конкретних умов експлуатації ІТС, іншими словами такі об’єкти не повторюють
один одного і кожний з них має тільки йому притаманні особливості.

Державна експертиза в сфері технічного захисту інформації (далі – експертиза)
проводиться з метою дослідження, перевірки, аналізу та оцінки об’єктів експертизи щодо
можливості їх використання для забезпечення ТЗІ.

Державна експертиза проводиться згідно з вимогами [1]. Сторонами, які приймають
безпосередню участь в проведенні експертизи є об’єкти та суб’єкти експертизи.

Суб’єктами експертизи є:
– Замовники – юридичні та фізичні особи, які виступають замовниками експертизи;
– Держспецзв’язку – Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту

інформації України (контролюючий орган);
– Організатори – підрозділи Державної служби спеціального зв’язку та захисту

інформації України, підприємства, установи та організації, які проводять експертизу (далі –
Організатори);

– Експерти – фізичні особи, виконавці експертних робіт з ТЗІ;
– Державні органи, які проводять експертизу в сфері свого управління.
Об’єктами експертизи є:
– комплексні системи захисту інформації (далі – КСЗІ), які є невід’ємною складовою

частиною інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи
(далі - ІТС);
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– технічні та програмні засоби, які реалізують функції ТЗІ (далі – засоби ТЗІ).
На даний час перед Експертом постає завдання проаналізувати надані Замовником

десятки документів, перевірити їх відповідність нормативним документам системи
технічного захисту інформації. Робота Експерта ускладнюється ще й тим, що в Україні є
дійсними (діючими) державні стандарти та нормативні документи ще радянського періоду та
нормативно-правові акти, видані вже Адміністрацією Держспецзв’язку України (або ще їх
попередниками). Різноманітність цих документів, неузгодженість між собою окремих
положень,  що в них міститься,  не дозволяє у повному обсязі реалізувати єдину політику в
проектуванні та експлуатації КСЗІ в АС, ускладнює роботу Експерта, а отже створює
передумови для можливих невиправданих інтелектуальних й економічних втрат.

Метою даної статті є дослідження основних проблем проведення державної
експертизи комплексних систем захисту інформації в ІТС та шляхів їх розв’язання.
Дослідження базується на визначенні та врахуванні існуючих загальносистемних проблем,
які враховують внутрішні загрози і виклики в інформаційній сфері. За результатами
дослідження запропоновані рекомендації щодо розв’язання цих проблем та своєрідний
стислий алгоритм проведення державної експертизи, що враховують вимоги нормативних
документів з цих питань та набутий  позитивний досвід.

Відповідно до [1] експертиза може бути первинною, додатковою та контрольною.
Детальніше зупинимося на первинній експертизі, яка проводиться на заключному етапі

створення КСЗІ або перед початком використання технічних та програмних засобів, які
реалізують функції ТЗІ (засобів ТЗІ).

Первинна експертиза є основним видом експертизи і передбачає виконання
Організатором усіх потрібних заходів, визначених у розділі 3 [1], для підготовки  та
прийняття рішення щодо об’єкта експертизи.

Для проведення експертизи КСЗІ в ІТС або засобу технічного захисту інформації
(засобу ТЗІ) Замовник надсилає заяву встановленої форми на ім’я Голови (заступника
Голови) Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. В заяві
дозволяється висловлювати побажання щодо Організатора Експертизи. За результатами
розгляду заяви у місячний термін приймається рішення про можливість й доцільність
проведення експертизи та визначення підрозділу Держспецзв’язку, підприємства, установи
або організації, які проводитимуть експертизу (далі – Організатор експертизи).

Права та обов’язки всіх сторін, які приймають участь в проведенні експертизи
визначаються в [1, 4]. Замовник надає Організатору експертизи комплект організаційно-
технічної документації на КСЗІ в ІТС або засіб ТЗІ, необхідний для проведення експертних
випробувань. Організатор, за результатами аналізу наданих документів і з урахуванням
загальних методик оцінювання задекларованих характеристик засобів ТЗІ та КСЗІ, формує
програму і окремі методики проведення експертизи об’єкта.

Робота Експерта виконується у відповідності до програми проведення державної
експертизи комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі, яка
узгоджується з Замовником та Департаментом з питань захисту інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах Адміністрації, та окремих методик, які узгоджуються з
зазначеним департаментом.

Умовно роботу Експерта можливо поділити на кілька етапів:
I етап: Аналіз документів зі створення КСЗІ в АС.
– аналіз технічного завдання на створення КСЗІ та проектної документації;
– перевірка відповідності комплекту документації на КСЗІ вимогам НД ТЗІ;
– перевірка повноти та змісту документів.
На цьому етапі Експерт також має пересвідчитися, що враховані вимоги щодо

розміщення поблизу об’єкта іноземних представництв [8] та з’ясувати, що електроживлення
об’єкта здійснюється від трансформаторної підстанції, яка розташована в межах
контрольованої зони та не має сторонніх споживачів.

II етап: Аналіз проведених робіт зі створення КСЗІ в АС.
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– перевірка реальних умов експлуатації;
– перевірка відповідності реально встановлених технічних засобів (ТЗ) та додаткових

технічних засобів та систем (ДТЗС) вказаним в Акті обстеження ОІД;
– перевірка впроваджених заходів захисту інформації від витоку технічними каналами;
– перевірка впроваджених заходів захисту інформації від НСД до інформаційних

ресурсів;
– перевірка виконання вимог щодо функціонування системи антивірусного захисту.
На цьому етапі Експерт вимагає від Замовника та перевіряє:
– протокол вимірювання опору контуру заземлення;
– специфікації апаратних та апаратно-програмних засобів ОІД;
– опис програмного забезпечення з номерами ліцензій та підтвердженням, що ПЗ

придбане без порушення авторських прав, (підтвердити рахунками-фактурами, ліцензіями
(паспортами), серійними номерами). На встановлене антивірусне програмне забезпечення
робочих станцій, серверів Замовник повинен надати експертні висновки Адміністрації
Держспецзв’язку України та підтвердити, що оновлення баз даних проводиться у
відповідності до [7].

– відповідність комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу
(КЗЗ від НСД) з визначеним рівнем гарантії вимогам нормативних документів системи
технічного захисту інформації у обсязі функцій, сукупність яких визначається
функціональним профілем захищеності [2] та наявність експертного висновку Адміністрації
Держспецзв’язку України.

III етап: Аналіз організаційно-розпорядчих та програмно-експлуатаційних документів.
– перевірка наявності відповідних наказів керівника Замовника на різних етапах

створення та впровадження КСЗІ;
– перевірка наявності інструкцій, які регламентують функціонування КСЗІ в АС.
На цьому етапі Експерт перевіряє:
– наказ про проведення робіт зі створення КСЗІ на ОІД з висновками щодо обмеження

грифу обмеження доступу до інформації, що обробляється в АС та призначення
відповідальних осіб;

– наказ щодо створення служби захисту інформації;
– наказ про створення комісії з проведення випробувань КСЗІ в АС;
– наказ про забезпечення захисту інформації в АС;
– наказ про введення АС в дослідну експлуатацію тощо;
– інструкцію про порядок введення в експлуатацію КСЗІ в АС;
– інструкцію про порядок модернізації КСЗІ в АС;
– інструкцію системному адміністратору;
– інструкцію адміністратору безпеки при роботі в АС;
– інструкцію користувачу.
Результати роботи Експерта оформлюються у вигляді протоколу виконання експертних

робіт, приклад якого наведено в [1] (додаток 5) за підписом Експертів, які її виконували.
Протокол затверджується Організатором.

Результати робіт, визначених окремою методикою, узагальнюються Організатором в
Експертному висновку. За результатами проведених робіт Організатор складає Експертний
висновок відповідного змісту [1] (додатки 6, 7) щодо відповідності об’єкта експертизи
вимогам нормативних документів з ТЗІ, підписує його і подає до Адміністрації.

На підставі позитивного рішення щодо експертизи КСЗІ Замовнику видається
зареєстрований Атестат відповідності [1] (додаток 8) за підписом Голови (заступника
Голови) Держспецзв’язку.

Атестат відповідності є підставою для Замовника видати наказ про введення КСЗІ в
ІТС в постійну експлуатацію та оформити Паспорт-формуляр по захисту секретної
інформації на ОІД.

Для виконання такого значного обсягу робіт, Експерт повинен володіти великим
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обсягом знань з технічних, юридичних питань, добре знати нормативні документи не тільки
в галузі технічного захисту інформації, але й побудови інформаційно-телелекомунікаційних
систем взагалі. Як зазначалося на початку статті робота Експерта ускладнюється ще й тим,
що в Україні є дійсними (діючими) державні стандарти та нормативні документи ще
радянського періоду та нормативно-правові акти, видані вже Адміністрацією
Держспецзв’язку України (або ще їх попередниками). Вимоги зазначених документів в
деяких питаннях можуть суперечити один одному.

Прикладом різного тлумачення нормативної бази може бути наступне.
Є два локалізованих багатомашинних багатокористувачевих комплекса (наприклад,

розміщені в різних містах філії підприємства)  та для роботи їм необхідно обмінюватися
інформацією за допомогою електронної пошти (поштовими повідомленнями). Чи підпадає
така АС під визначення АС класу 3  згідно [2]  ?  На думку деяких експертів,  достатньо
створити КСЗІ для АС класу 2  та захистити інформацію,  що передається існуючими
засобами захисту.

Інший приклад. Законом [9] внесено зміни до Закону [3] (навіть змінено його назву), та
вводиться визначення інформаційної (автоматизованої) та інформаційно-телекомунікаційної
систем (ІТС). Але в той же час чинними залишаються нормативні документи системи ТЗІ,
наприклад [2], де наводиться визначення автоматизованої системи (АС) та виділено три
ієрархічні класи АС. Тому при виконанні робіт зі створення КСЗІ використовують обидва ці
визначення. Впровадження в усі сфери життєдіяльності особи, суспільства та держави
інформаційних технологій зумовило широке розгортання інформаційно-телекомунікаційних
систем, різке збільшення обсягів інформації, яка обробляється, зберігається в цих системах,
значне збільшення кола користувачів, які мають безпосередній доступ до інформаційних
ресурсів тощо. За відсутності конкурентоспроможних вітчизняних засобів обробки
інформації та програмного забезпечення вітчизняної розробки перевага надається
інформаційним технологіям та технічним засобам іноземного виробництва, які здебільшого
не забезпечують захист інформації, а також створюють передумови неконтрольованого
використання спеціальних програмних та апаратних засобів (,,закладних пристроїв”).

У випадках оцінки програмно-апаратних засобів  закордонного виробництва, як
правило, відсутня необхідна для проведення їх сертифікації  технічна документація,
практично неможливою є оцінка умов виробництва, організація взаємодії органів
сертифікації з закордонними виробниками засобів захисту.

Також,  як показує досвід,  під час експлуатації КСЗІ необхідно контролювати
дієздатність системи, тому що з часом параметри можуть змінюватися або якийсь вузол
системи може вийти з ладу. Сьогодні – це не робиться. Деякі підприємства-виробники
засобів ТЗІ пропонують вирішити це питання за рахунок підвищення ціни. Крім того, такий
контроль функціонування необхідно узгодити з Держспецзв’язку. Відповідно, впровадження
контролю функціонування засобів ТЗІ може призвести до необхідності проведення чергової
атестації, а це знову ж таки призведе до додаткових витрат Замовника.

Досвід проведення державної експертизи КСЗІ в ІТС дозволяє віднести до основних
недоліків формування пакету документів на експертизу наступні:

1. Замовник серед інших документів надає Експерту Акт обстеження АС згідно [5], але
інший нормативний документ, а саме, [6] вимагає проведення обстеження вже на об’єкті
інформаційної діяльності (далі – ОІД). В самому ж акті відображаються:

– категорія об’єкта ЕОТ;
– перелік основних технічних засобів (ОТЗ) (найменування, тип, заводський номер);
– перелік додаткових технічних засобів та систем (ДТЗС) і комунікацій, що знаходяться на

об’єкті ЕОТ.
Часто в акті відсутній перелік ДТЗС і комунікацій, що знаходяться на об’єкті ЕОТ та не

в повній мірі розкриті характеристики складових ОІД. Процедура проведення обстеження
повинна враховувати вимоги [8] щодо розміщення поблизу об’єкта іноземних
представництв. Інформацію про іноземні представництва мають такі органи як місцева
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податкова інспекція, місцева державна адміністрація, відділи віз та реєстрацій та відповідні
компетентні органи. Чи існує зведена інформація від цих органів? А як бути з фізичними
особами-іноземцями, які можуть проживати (орендувати квартири) на визначеній в [8]
відстані до об’єкта. Чи всі іноземці офіційно реєструються ? Як бачимо, це питання не є
врегульованим.

2. Іноді в комплекті документів на КСЗІ відсутній ,,Протокол про визначення вищого
ступеня обмеження доступу до інформації”, зміст якого впливає на обґрунтований вибір
необхідного рівня захисту ІзОД від витоку технічними каналами,  використання тих або
інших норм, положень, методик і рекомендацій, викладених в нормативній базі системи ТЗІ.

3.  Документ ,,Окрема модель загроз для інформації на ОІД,  де розміщено АС”,  що
містить питання можливих технічних каналів витоку ІзОД на ОІД для подальшого створення
комплексу ТЗІ на об’єкті, часто плутається з документом ,,Модель загроз  та модель
порушника в АС”, який, зазвичай, входить окремим розділом до Плану захисту і містить
формалізований опис всіх можливих загроз безпеці інформації від не санкціонованого доступу
(НСД) для подальшого створення комплексу засобів захисту (КЗЗ).

На жаль, розглянуті недоліки формування необхідного пакета документів, зазвичай,
виявляються вже на етапі проведення державної експертизи КСЗІ та можуть значно
загальмувати процес отримання дозвільних документів на експлуатацію АС певних класів.
Тому, на нашу думку, єдиним шляхом розв’язання цієї проблеми є чітке додержання
розробником КСЗІ вимог нормативних документів з питань ТЗІ та формування повного
переліку необхідних документів.

Але також зрозуміло,  що діюча нормативна база з ТЗІ потребує доопрацювання та
вдосконалення з метою підвищення ефективності захисту інформації, впровадження єдиного
порядку виконання заходів та спрощення процедури проведення державної експертизи КСЗІ
в ІТС. Закони України мають вищу юридичну силу, тому необхідно забезпечити приведення
існуючих нормативних документів системи ТЗІ у відповідність із Законами, які регулюють
відносини у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ КЛЮЧОВОЇ ФУНКЦІЇ АЛГОРИТМУ UMAC ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ КРИПТОПРИМІТИВУ ГОСТ 28147-89

Представлені результати дослідження методів формування кодів автентичності повідомлень
(МАС-кодів). Запропоновано новий підхід до побудови МАС-алгоритму UMAC із застосуванням алгоритму
шифрування ГОСТ 28147-89. Це дозволило забезпечити гнучкість існуючого алгоритму UMAC як для систем
криптозахисту на базі стандарту AES, так і на базі ГОСТ 28147-89.

Чевардин В.Е., Сокол Г.В., Изофатов Д.А. Усовершенствование ключевой функции алгоритма
UMAC с применением криптопримитива ГОСТ 28147-89. Представлены результаты исследований методов
формирования кодов аутентификации сообщений (МАС-кодов). Предложен новый подход к построению МАС-
алгоритма UMAC с применением алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89. Это позволило обеспечить гибкость
существующего алгоритма UMAC как для систем криптозащиты на базе стандарта AES, так и на базе
ГОСТ 28147-89.

V. Chevardin, G. Sokol, D. Izofatov UMAC key function improvement using ГОСТ 28147-89 cryptographic
algorithm. The results of investigation authentication codes (MAC-codes) building methods are shown. New approach
of UMAC algorithm using cryptographic ГОСТ 28147-89 is proposed. This allows providing flexibility legacy UMAC
algorithm either for cryptosystems based on AES or based on ГОСТ 28147-89.

Ключові слова: ґеш-функція, алгоритм UMAC, ГОСТ 28147-89, Blake.
1. Формулювання задачі
Забезпечення автентичності інформації є однією з головних проблем, що виникають

перед розробниками сучасних автоматизованих систем управління критичного застосування
(АСУ КЗ). Особливо помітно ця проблема виникає в рамках розвитку проекту „Електронна
Україна”. 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). Враховуючи сучасні можливості, які доступні
переважній більшості користувачів глобальних мереж, при оцінці сучасних можливостей
зловмисника вважається, що він володіє арсеналом усіх доступних методів і засобів
криптоаналізу та взлому криптосистем. Незначні помилки, які можуть бути допущені на
етапі проектування алгоритмів автентифікації чи при їх реалізації можуть призвести до
катастрофічних втрат.

Офіційним стандартом ґешування даних нашої країни вважається ДСТУ 34.311-95. Цей
алгоритм можна використовувати в якості МАС-алгоритму. 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, затверджений міжнародним стандартом IEEE P1363 [14]. Однак,
використання в АСУ КЗ нашої держави таких алгоритмів 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.

2. Аналіз існуючих підходів та постановка задачі дослідження
Для постановки задачі дослідження було б доцільно розглянути існуючі підходи до

розвитку сучасних схем автентифікації повідомлень (МАС-алгоритмів).
Основними першоджерелами щодо автентифікації повідомлень вважають роботи

Бієрбрауера, Картера та Вегмана [1–4], в яких були запропоновані схеми універсальних
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класів ґеш-функцій. Основною перевагою таких схем була можливість теоретичного
обґрунтування меж ймовірності колізій,  що надавало суттєву перевагу в порівнянні з
існуючими схемами на основі блочно-симетричних перетворень. Подальший розвиток цього
напряму в теорії автентифікації можна представити наступним чином:

1. Одним з перших було запропоновано ортогональні масиви для побудови
універсальних ґеш-функцій. Це дозволило отримати сімейство універсальних та строго
універсальних ґеш-функцій (U-класів та SU-класів ґеш-функцій відповідно). Однак
криптографічна стійкість таких схем не задовольняла вимог до стійкості криптоперетворень,
що потребувало передачі по закритих каналах ключів автентифікації дуже великої довжини.

Пізніше були запропоновані способи вдосконалення циклової функції МАС-алгоритма
за рахунок використання потужної циклової функції, яка дозволяє отримати сімейство
універсальних ґеш-функцій [6, 10]. Прикладом такого рішення є схеми, побудовані на основі
модулярної арифметики, які з часом були прийняті в якості стандарта [8].

Були також запропоновані схеми з використанням в якості циклової функції
криптоперетворення RSA [6]. Задачу взлому ключа в таких системах вдалося привести до
вирішення теоретико-складної задачі. Платою за це було суттєве збільшення обчислювальної
складності в порівнянні з класичними МАС-алгоритмами.

Подальший розвиток цього напряму позначили МАС-алгоритми, побудовані на основі
арифметики в групі точок еліптичної кривої [11]. Отримані схеми за криптографічною
стійкістю були рівнозначні криптосистемам на еліптичних кривих та дозволили отримати як
U-класи ґеш-функцій, так і майже універсальні класи (∆U-класи ґеш-функцій). Однак через
значну обчислювальну складність криптоперетворень галузь використання таких схем
обмежена. Це обумовлено складністю на етапі співвідношення тексту точці кривої, а також
обчислювальною складністю скалярного добутку точки кривої.

2. Другим принципово від’ємним підходом вважається використання у цикловій
функції декількох простих у реалізації універсальних ґеш-функцій [5, 7, 13]. Кожна з них
формує окреме сімейство універсальних класів ґешування (ґеш-функцій). Проходження
тексту через всі блоки ґешування дозволяє забезпечити достатню стійкість до колізій.
Ключова параметризація деяких внутрішніх функцій (ключ генерується стійким
криптопримітивом) робить таку систему стійкою до атак на ключ. У відомому МАС-
алгоритмі UMAC [13] використана конструкція Тюплиця (Toeplitz construction), яка дозволяє
підвищити колізійну стійкість ґешування за рахунок використання незалежно один від
одного двох ключів. У реалії один ключ є зсувом другого з декількома новими вхідними
словами.  В заключному звіті європейського проекту IST-1999-12324 були зібрані усі МАС-
алгоритми, визнані широким колом спеціалістів в області криптології та автентифікації [12].

На сьогодняшній день популярним є другий підхід до побудови МАС-алгоритмів, який
дозволив отримати майже всі МАС-алгоритми,  які були відмічені в [12] – UMAC, TTMAC,
HMAC, EMAC. Однак відомі на сьогодняшній день МАС-алгоритми ще мають потенційний
запас, як для підвищення криптографічної стійкості, так і для зменшення обчислювальної
складності криптоперетворень.

Використаємо другий підхід та розглянемо можливий варіант розвитку МАС-
алгоритмів, який дозволяє забезпечити спорідненість механізмів криптографічного захисту
інформації, як з міжнародними стандартами, так і з національними.

3. Алгоритм UMAC, структура та переваги
Перевагою схеми UMAC є зведення задачі взлому МАС-алгоритму до задачі

криптоаналізу шифра AES. Враховуючи природу шифра AES, перевагою алгоритму UMAC є
зведення обчислювальної стійкості (для існуючих МАС-алгоритмів це забезпечувалось
криптопримітивами DES, TDES, RC6, MD5, SHA-1) до теоретично-доведеної стійкості.
Однак ці алгоритми не дивлячись на те, що вони є міжнародними, використовуються у
державних системах критичного застосування. В зв’язку з цим, постає питання розробки
нового способу формування МАС-кодів на основі потужних функцій шифрування та
перспективних алгоритмів ґешування.
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Функція UMAC
Ґеш-функція UMAC  представлена сумою за модулем 2  результатів перетворень двох

ключових функцій (1):

)1(),(),(),,( NonceKPDFMKUHASHNonceMKUMAC Å=

Алгоритмічно це можливо зобразити наступним чином [12]:
Алгоритм UMAC32
Вхід. Рядок K довжиною 128 біт. M – рядок довжиною Mlen біт, Mlen <  267. Nonce –

рядок довжиною Nlen біт, 8 ≤ Nlen ≤ 128, Nlen кратно 8. Ціле число Outlen = 32, 64, 96, 128.
Вихід. Рядок Y довжиною Outlen біт.
Крок 1. Hash := ),,(32 OutlenMKUHASH .
Крок 2. KEnc := )128,128,(KKDF .
Крок 3. Nonce := )128(|| NlenzeroesNonce - .
Крок 4. Pad := ),( NonceKAES Enc .
Крок 5. Pad := ]...1[ OutlenPad .
Крок 6. Y := PadHashÅ .
В представленому алгоритмі функція PDF(K, Nonce) є функцією розгалудження

випадкового значення Nonce параметризованого таємним значенням K (ключем). Ця функція
використовується для внутрішнього шифрування (в цикловій функції) блочним шифром
AES. Функція UHASH(K, M) на основі ключа обирає одну ґеш-функцію з сімейства
універсальних ґеш-функцій.

Структура функції UHASH(K, M) представлена трьома окремими рівнями, кожен з яких
являє собою окреме сімейство універсальних ґеш-функцій:

1. Стискання. На цьому рівні використовується сімейство швидких NH-функцій,
стискаючих повідомлення до фіксованого розміру.

2. Ґешування фіксованої довжини. Використовується сімейвство поліноміальних ґеш-
функцій, які генерують результат фіксованої довжини.

3. Підсилення та завершення. Третій рівень використовує сімейство внутрішніх ґеш-
функцій, які скорочують довжину вхідного тексту до відповідного розміру.

Розклянемо детальніше ці функції з метою подальшого дослідження та модернізації.
Алгоритм генерації підключів (функція KDF)
Для отримання на базі генерального ключа раундових підключів використовується

шифр AES в режимі зворотнього зв’язку по виходу (output-feedback). Параметр index
визначає ініціалізуючий текст, на основі якого генеруються інші біти псевдовипадкової
послідовності [12].

Вхід. Рядок K довжиною 128 біт. Невід’ємне ціле число index, 0 ≤ index < 256.
Невід’ємне ціле Subkeylen – довжина підключа.

Вихід. Рядок Y довжиною Subkeylen біт.
Крок 1. Нехай é ù128/: Subkeylent = .
Крок 2. Нехай )8,(2||)120(: indexstrintuzeroesT = .
Крок 3. Нехай ініціалізуюче значення Y буде пустим рядком.
Крок 4. Для i := 1 to t виконувати наступні кроки:

4.1. ),(: TKAEST = ;
4.2. TYY ||:= .

Крок 5. ]...1[: SubkeylenYY = .
Крок 6. Повернути результуюче значення Y.
Блок AES обчислює на основі відкритого тексту та ключа результуюче значення

довжиною 128 біт (2):
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)2(),( KTAESY =
Cпецифікована довжина ключа в UMAC16 та UMAC32 дорівнює 128 біт, але може

приймати й інші значення.
Функція UHASH32
Ця функція має описані нижче перетворення. Три рівні ґешування, кожен з яких

заснований на різних сімействах ґеш-функцій. Вхідне повідомлення послідовно
обробляється на рівнях L1HASH32, L2HASH32 та L3HASH32.

1. Рівень L1HASH32 – перетворює вхідне повідомлення М довжиною Mlen біт, де
Mlen < 267, у масив блоків довжиною 8192 біт чи меншу, а згодом стискує кожен блок у 64-
бітовий рядок, використовуючи NH32.

Базовим перетворенням рівня L1HASH32 є NH32 – універсальний клас ґеш-функцій
перетворюючиий вхідний рядок М, користуючись ключем К, у вигляді масиву 32-бітових
рядків послідовно обробляючи кожен з них.

2. Рівень L2HASH32 – базується на функціях POLY64 та POLY128. На їх виході
з’являється 64 або 128-бітовий рядок відповідно.

Функція POLY64 представляє вхідне повідомлення, як послідовність коефіцієнтів
поліному, та ключ як точку, через яку цей поліном трансформується в 64-бітовий.
Використовується в якості модульного поліному просте число, яке менше 264.

Функція POLY128 є аналогом функції POLY64,  тільки в результаті на виході
з’являється 128-бітовий поліном.

3. Рівень L3HASH32 – ґешує 128-бітовий вхід в 32-бітовий на основі внутрішнього
результату ґешування з афінними перестановками. Для забезпечення підвищеної стійкості
використовується 32-бітове просте число.

Таким чином, вхідне повідомлення ґешується послідовно на всіх рівнях функції
UHASH32, якщо довжина вхідного рядка 8192 біт. Якщо вхідний рядок менше 8192 біт, то
третий рівень L3HASH32 не використовується (рис. 1).

Рис. 1. Структура функції UHASH32

4. Розробка алгоритму UMAC-GOST
Одним із відомих способів модернізації існуючого алгоритма UMAC є зміна функції

шифрування з незначними корекціями самого МАС-алгоритму. На основі цього способу
були отримані такі алгоритми як TTMAC,  RMAC,  HMAC,  EMAC.   В цій роботі
пропонується, використовуючи цей підхід, модифікувати алгоритм UMAC з використанням
в якості функції генерації підключів (KDF) шифр ГОСТ 28147-89, а також оцінити
можливість використання перспективних алгоритмів ґешування в якості функції KDF.
Розглянемо структуру алгоритма UMAC-GOST.

Алгоритм UMAC-GOST
Вхід. Рядок K довжиною 128 біт. M – рядок довжиною Mlen біт, Mlen <  267. Nonce –

рядок довжиною Nlen біт, 8 ≤ Nlen ≤ 128, Nlen кратно 8. Ціле число Outlen = 32, 64, 96, 128.
Ідентифікатор алгоритма IDalg.

Вихід. Рядок Y довжиною Outlen біт.
Крок 1. Hash := ),,(32 OutlenMKUHASH .
Крок 2. if (IDalg) = 0 then

KEnc := )128,128,(KKDF
else KEnc := )256,128,(KKDF .

Крок 3. if (IDalg) = 0 then
Nonce := )128(|| NlenzeroesNonce -
else Nonce := )256(|| NlenzeroesNonce - .
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Крок 4. Pad := ),(28147_ NonceKGOST Enc .
Крок 5. Pad := ]...1[ OutlenPad .
Крок 6. Y := PadHashÅ .
5. Розробка схеми побудови функції KDF на основі алгоритма

ГОСТ 28147-89
Для отримання на базі генерального ключа раундових підключів використовується

шифр ГОСТ 28147-89 в режимі зворотнього зв’язку по виходу (output-feedback). Параметр
index визначає ініціалізуючий текст, на основі якого генеруються інші біти псевдовипадкової
послідовності.

Вхід. Рядок K довжиною 256 біт. Невід’ємне ціле число index, 0 ≤ index < 256.
Невід’ємне ціле Subkeylen – довжина підключа.

Вихід. Рядок Y довжиною Subkeylen біт.
Крок 1. Нехай é ù128/: Subkeylent = .
Крок 2. Нехай )8,(2||)120(: indexstrintuzeroesT = .
Крок 3. Нехай ініціалізуюче значення Y буде пустим рядком.
Крок 4. Для i := 1 to t виконувати наступні кроки:

4.1. ),(28147_: TKGOSTT = ;
4.2. TYY ||:= .

Крок 5. ]...1[: SubkeylenYY = .
Крок 6. Повернути результуюче значення Y.
Блок GOST_28147 обчислює на основі відкритого тексту та ключа результуюче

значення довжиною 128 біт (3):

)3(),(28147_ KTGOSTY =

Довжина ключа в модифікованих алгоритмах UMAC16 та UMAC32 не змінюється та
дорівнює 128  біт.  Однак ключова стійкість модифікованого алгоритма UMAC  стає вище
класичного UMAC. Треба відзначити, що алгоритм ГОСТ 28147-89 менше вибагливий до
ресурсів пам’яті, які необхідні для роботи ґеш-функції, що є перевагою над початковим
алгоритмом.

Результати оцінки часу генерації раундових ключів, які представлені у таблиці 1,
дозволяють порівняти часові затримки, пов’язані з формуванням МАС-кодів.

Наприклад, для стандартної реалізації МАС-алгоритму з розміром ключа 8192 біти,
модифікована функція KDF за допомогою ГОСТ 28147-89 збільшує час формування
раундових ключів у 16 разів в режимі простої заміни (1 режим).

Зрозуміло, що режим гамування зі зворотнім зв’язком (3 режим) є більш привабливим
для побудови функції KDF МАС-алгоритму. В зв’язку з цим, при реалізації МАС-алгоритму
раціональним буде використання ГОСТ 28147-89 в режимі гамування зі зворотнім зв’язком.

Таблиця 1
Результати оцінки часу генерації раундових ключів

Час роботи функції KDF (мсек)Розмір
(байти) DES DES (CBC) TDES TDES (CBC) Rijndael Rijndael

(CBC)
6 372 000 3594 3735 4610 4687 1875 1984

1024 15 <1 <1 <1 <1 <1
Час роботи функції KDF (мсек)

SHA-2 BBS GOST 28147
(1 режим)

GOST 28147
(3 режим)

Blake
128

Blake
256

6 372 000 – – 10422 10797 – –
1024 – – 16 <1 – –
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Таким чином, часові витрати на генерацію раундових ключів загальною довжиною
8192 біти запропонованою функцією KDF (для ґешування файла 6372 Кбайт) виявилися
достатніми для сучасних параметрів автоматизованих систем. Розглянуті алгоритми
ґешування та шифрування були реалізовані на 32-розрядній платформі AMD Athlon 64´2
Dual Core (1,9 ГГц).

З використанням методики NIST STS [15, 18] було здійснено тестування програмної
реалізації алгоритму блочного шифрування FIPS 197 в режимі лічильника, а також, з метою
порівняльного аналізу, генератора псевдовипадкових чисел BBS (тестова вибірка за
рекомендаціями NIST).

Для здійснення тестування були обрані наступні параметри:
1) довжина послідовності, тестується n = 106 біт;
2) кількість послідовностей, тестується m = 100;
3) рівень значимості a = 0,01.
Таким чином, об’єм тестуємої вибірки склав N = 106´100 = 108 біт, кількість тестів (q)

для різних довжин q = 189. Це означає, що статистичний портрет генератора складає 18900
значень ймовірності Р. Згідно з результатами оцінки статистичних властивостей
псевдовипадкових послідовностей, отриманих на основі генератора ГОСТ 28147-89,
визначено, що ГОСТ 28147-89 та Blake проходять 96 % поріг за методикою NIST STS.
Наприклад, для алгоритма ГОСТ 28147-89 кількість тестів (рис. 2), які пройшли 99 % поріг,
склала – 134 (71 %), 96 % поріг – 189 (100 %).

Рис. 2. Статистичний портрет програмної реалізації алгоритма ГОСТ 28147-89

Висновки
Таким чином, отримали подальший розвиток механізми побудови функції KDF МАС-

алгоритмів, 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
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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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ПАМ’ЯТКА ДЛЯ АВТОРА
Рукопис статті потрібно подавати разом із зазначеними нижче документами на

українській мові:
–актом експертизи (1 примірник);
–випискою із протоколу засідання кафедри (відділу), у якій повинна бути обґрунтована

необхідність опублікування статті, як наукової праці, що містить нові наукові результати;
–рецензіями (зовнішньою або внутрішньою) – за підписом провідного ученого, який

працює в даному напрямку досліджень;
–довідкою про автора (авторів);
–квитанцією про сплату за опублікування статті від ФЕВ інституту (для авторів

зовнішніх організацій).
Рукопис подається у двох видах:  на флеш-пам’яті або СD, розпечатаний на лазерному

принтері (1  примірник),  у текстовому редакторі –  Microsoft  Word-3,  а також може бути
надісланий за електронною адресою інституту.

Формат аркуша – А4 (210 ´ 297 мм).
Розмір полів: зліва – 25 мм, справа – 15 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.
Стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – 1.0, інтервальний відступ – 1 см.

Шрифт – Times New Roman № 12, із виключенням переносів.
Етапи представлення статті для науковців інституту:
1. Стаття подається на розгляд відповідальному редактору (кімната № 109 навчальний

відділ інституту). Стаття починається з анотації українською, російською та англійською
мовах, що розміщуються між назвою та основним текстом статті. Анотацію друкують
курсивом, шрифт Times New Roman № 10, обсяг тексту до 5 рядків. Після анотації 3-4
ключові слова українською мовою. До статті додається окремим електронним файлом
прізвище, ім’я та назва статті (перекладені на англійську мову).

2. Після позитивного розгляду редколегією стаття подається коректору (кімната № 5
редакційно–видавничого відділу) для вичитки та корегування.

Виправлення електронного варіанту статті. Друкування виправленого варіанту статті,
отримання розпису коректора про виправлення помилок, що були виявлені, на останньому
аркуші статті.

3. Виправлена стаття передається разом із супровідними документами відповідальному
редактору для формування комп’ютерного макету збірника.

Не зараховуються праці, у яких відсутній повний опис наукових результатів, що
засвідчує їх, достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в
інших наукових працях, що входять до списку основних (Постанова ВАК України від
10.02.99 р. № 1 – 02/3).

Статті, які містять загальновідому науково-технічну інформацію не
розглядаються й не друкуються.

В один випуск Збірника наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” приймається не більше
однієї статті за темою дисертації (Постанова ВАК України від 10.02.99 р. № 1 – 02/3).

Для опублікування статей від авторів зовнішніх організацій необхідно внести по 5
(п’ять) гривень за одну друковану сторінку до фінансово-економічної служби ВІТІ НТУУ
„КПІ” встановленим порядком.

Тексти статей та їхні копії на магнітних та оптичних носіях авторам не повертаються.
Редакційна колегія залишає за собою право вносити зміни в рукопис редакційного

характеру.
Телефон для довідок: 256-22-37, 256-22-73, внутрішній 42-37, 42-73.
Адреса сайту збірників – http://www.viti.kpi.ua/nauka.php.
Електронна адреса надання статей– naukaviti@gmail.com.

http://www.viti.kpi.ua/nauka.php
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