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к.т.н. Бовда Е.М. (ВІТІ ДУТ)
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ВІЙСЬКАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ США
Під час ведення бойових дій особлива увага відводиться системам управління, основу
яких складають автоматизовані системи управління військами. Такі системи управління
військами дозволяють досягти переваги над противником через випередження його у
виробленні рішень і в прийнятих діях. Система управління військами і зброєю в США
розробляється відповідно до концепції „Системи управління, зв’язку, розвідки та
комп’ютерного забезпечення для учасників бойових дій” (Command, Control,
Communications, Computers and Intelligence For The Warrior). На основі вимог концепції армія
США отримає до 2020 р., нову систему управління Збройними Силами, яка забезпечить
здійснення зв’язку на всіх рівнях управління і взаємодії, автоматичне оновлення баз даних
всіх користувачів; відкриє можливість отримання необхідних даних з будь-якої точки земної
кулі (у будь-який час); забезпечить автоматизацію процесу прийняття рішення командирами
усіх рівнів [1 – 4].
У США в залежності від виконуваних функцій прийнята класифікація АСУВ, яка
відображає певні класи у відповідності зі ступенем автоматизації в ній управлінських
функцій: Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance,
Reconnaissance (Команда, Контроль, Комунікації, Комп’ютери, Інтелект, Спостереження та
Розвідка). Якщо яка-небудь з перерахованих функцій автоматизована у системі в повному
обсязі, то в абревіатурі класу цієї системи буде присутній початкова буква цієї функції.
Системи управління, в яких автоматизовані тільки дві функції, наприклад,
командування і управління, будуть відноситися до класу „СС”. Для простоти абревіатура
класу позначається як „С2”. Якщо в системі автоматизовані чотири функції (командування,
управління, зв’язок, комп’ютери), то таку систему слід віднести до класу „СССС”, або „С4”.
При цьому, функції, що починаються з букви „С” є базовими, а всі інші – додатковими.
З точки зору автоматизації управлінських функцій (завдань), та система управління, яка
відноситься до класу, який містить у своїй абревіатурі більше букв „С”, буде більш
досконалою. Наприклад, система класу С2SR буде поступатися „простій” системі класу С4 по
„широті спектра” завдань, що вирішуються в автоматизованому режимі.
Системи, в яких автоматизовані функції Command and Control, повинні вирішувати в
автоматизованому режимі наступні завдання:
1) Відображення та передача сформульованих бойових завдань підлеглим органам
управління (об’єктам управління) у формалізованому текстовому і графічному вигляді
(файли) з використанням єдиної „безшовної” обчислювальної мережі .
2) Автоматичне визначення положення своїх об’єктів управління (до окремого
транспортного засобу) і періодичне оповіщення своїх органів управління та сусідів про їх
місцезнаходження з відображенням на електронних картах.
3) Ручне або напівавтоматичне (з використанням далекоміра) відображення на
електронних картах і автоматичний обмін даними про об’єкти противника, перешкодах та
елементах інфраструктури на полі бою, виявлених (об’єктами) елементами системи .
4) Автоматичний розрахунок і вибір маршрутів руху за відомими даними про
дорожньої мережі та відображення шляху, який пройдено об’єктом системи (BFT – blue force
tracking).
Системи С2 дозволяють командиру лише швидко довести прийняте ним рішення до
підлеглих і проконтролювати хід його виконання. Функції оцінки обстановки та прийняття
рішення повністю покладаються на „природний комп’ютер” самого командира – тобто на
його мозок. Системи управління, в яких автоматизовані такі функції мають позначення „SR”
(Surveillance and Reconnaissance), і позначаються як С2SR, або С2 +. Частина систем, що
11

відносяться до класу „С2” здатні виконувати взаємне розпізнавання об’єктів, що входять в
систему, за принципом „свій-чужий”, а також виконувати ідентифікацію цілей і видачу в
автоматичному режимі цілевказівки засобам вогневого ураження, що входять в систему.
Система класу С2 лише допомагає командиру та іншим військовослужбовцям ставити
підлеглим завдання, збирати та відображати інформацію про поточний стан своїх об’єктів
управління, становище противника і нейтральних об’єктів.
В системах, в яких є завдання, як автоматична організація мереж зв’язку і локальних
обчислювальних мереж – це вже відмітна ознака систем, що мають назві свого класу
абревіатуру слова Communications (третя С).
Наявність же в абревіатурі класу системи четвертої літери „С” (Computers), а також
літери „I” (Intelligence) має на увазі, по-перше, – повну автоматичну обробку даних,
отриманих в ході реалізації перших двох „С” – Command and Control. А по-друге –
вироблення на підставі обробки первинних даних варіанту ситуаційного рішення командира
та його подання в найбільш зручній для сприйняття людиною формі.
Системи класу „С4” повинні бути здатні вирішувати такі завдання:
1) Повна автоматизації методів збору та обробки інформації.
2) Інформаційна підтримка вироблення командиром варіантів рішення (наявність
програм типу „Sketch in the decision” (Начерк до рішення) .
3) Математичне моделювання результатів бойових дій з обраним варіантам виконання
бойових завдань (швидкісна аналітична програма „Blitzkrieg” (Бліцкриг) з графічним
відображенням змодельованого ходу і результатів бойових дій на електронних картах, в тому
числі – з використанням засобів тривимірного відображення поля бою.
4) Інформаційна підтримка розробки плануючих документів (програма „Sketch in the
plan” (Начерк до плану), що здійснює перетворення графічних і аудіо матеріалів в планують
документи.
5) Інформаційна підтримка прийняття часткових рішень у ході виконання бойового
завдання (програма „Crystal sphere” (Кришталева куля), що здійснює оновлення оцінок і
висновків, на основі інформації отриманої в ході операції).
В арміях навіть найрозвиненіших в промисловому відношенні країн, всі системи класу
„С4I” і „С4SR” по своїй приналежності до рівня військового управління відносяться тільки
до АСУВ оперативного (рис. 1), або оперативно-стратегічної ланки.

Рис. 1. Польовий пункт управління оперативно-тактичної ланки
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В даний час всі наявні системи, що є на озброєнні іноземних держав АСУВ тактичної
ланки відносяться до класу „С2”, або „С2+”, і розрізняються між собою лише невеликим
розширенням спектру вирішуваних завдань.
При цьому, всі системи тактичного призначення принципово „не дотягують” навіть до
класу „С3”.
Основними перешкодами на шляху розвитку АСУВ тактичної ланки з класу „С2” у
класи „С3” і „С4” є (рис. 2):
відсутність математично коректних алгоритмів оцінки дій військ на тактичному рівні ,
зважаючи величезного розмаїття застосовуваних ними способів і прийомів виконання
бойових завдань;
складність створення автоматизованої системи збору й оцінки даних тактичної
обстановки, зважаючи на дуже великі різноманітності її параметрів і швидкоплинності змін
(порівняно з оперативним ланкою управління);
необхідність ручної роботи по збору, обробці і відображенню великої кількості змінних
даних, що перевищують можливості відповідальних посадових осіб щодо введення таких
даних у систему;
необхідність обробки відносно великої кількості даних в одиницю часу, які за своїми
обсягами в даний час перевищують можливості машинного забезпечення, використовуваного
в тактичному ланці управління;
складність створення самоорганізованих мереж зв’язку і надійних локальних мереж
(систем передачі даних) між великою кількістю високомобільних об’єктів управління.

Рис. 2. Схема передачі інформації між ланками управління армії США

В даний час найбільш відомою з усіх існуючих АСУВ тактичної ланки є американська
система класу „С2SR” – „Force XXI Battle Command Brigade and Below” (FBCB2). Ця назва в
дуже вільному перекладі може бути озвучено як „Система управління бригадою та
підпорядкованими підрозділами в бою (битві) двадцять першого століття”.
Серійне виробництво АСУ FBCB2 було налагоджено з 2002 року.
У 2003 році система отримала „бойове хрещення”в Іраку в складі 4 механізованої дивізії, що
отримала після оснащення комплектами FBCB2 прізвисько „Digitized” („цифрова”).
Всі танки і БМП дивізії перед відправкою в зону бойових дій були оснащені
відповідними комплексами системи.
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Ця версія модернізації танків і БМП отримала найменування „SEP” (програма
розширення можливостей системи).
Програмне забезпечення системи FBCB2 в ланці „бригада” і нижче забезпечує
виконання наступних завдань:
надання постійно оновлюваної станом на поточний час інформації про бойову
обстановку, стан і дії своїх військ і сил противника, фільтрованої по ланці управління,
ешелону та місцю розташування абонента;
визначення географічного положення абонента (якщо той перебуває в повітрі,
визначається також і висота польоту);
відображення на екрані монітора карти тактичної обстановки;
складання та поширення в автоматизованому режимі в електронному форматі
формалізованих повідомлень і підтверджень про отримання повідомлень, наказів і
розпоряджень, заявок на вогневу підтримку, цілевказівок і наказів на ведення вогню,
сигналів-попереджень, оперативних доповідей;
формування і накладення на електронну карту бойової обстановки елементів рельєфу
місцевості, перешкод, даних розвідки, оперативних нормативів, геометричних даних, схемдодатків до бойових наказів;
обмін між компонентами АСУ FBCB2 та іншими елементами АСУ АІК в
напівавтоматичному режимі виділеними даними, що мають критичне значення для
виконання бойового завдання (рис. 3).

Рис. 3 Системи бойового управління

Від інших підсистем АСУ FBCB2 система отримує в електронному вигляді наступні
дані, що мають важливе значення для вирішення бойового завдання:
від АСУ тилового забезпечення армійського корпусу (CSSCS) – розташування пунктів
постачання;
від АСУ діями з’єднань, частин і підрозділів армійського корпусу (MCS) – бойові
накази і схеми-додатки до бойових наказів;
від АСУ вогнем польової артилерії (AFATDS) – повідомлення про вогневої підтримки;
від АСУ обробки та аналізу розвідувальних даних – дані з результатами розвідки;
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від АСУ військової ППО (AMDPCS) – дані повітряної обстановки, включаючи
попередження про загрозу повітряного нападу.
Система FBCB2, у свою чергу, передає в АСУ АІК наступні дані:
в АСУ CSSCS – узагальнені до ротного рівня відомості про стан матеріально –
технічного постачання;
в АСУ MCS – дані ситуаційної обізнаності та географічне положення підрозділів СВ і
армійської авіації (в повітрі);
в АСУ ASAS – дані про ситуаційної обізнаності та географічне положення підрозділів
СВ і армійської авіації (в повітрі), а також розвідувальні донесення;
в АСУ AFATDS – заявки на вогневу підтримку та повідомлення про результати
вогневої підтримки.
Таким чином, реалізація цих можливостей дозволить ЗС США забезпечувати як
централізоване, так і децентралізоване управління збройними силами в будь-якому регіоні
світу, з мінімально допустимим за часом періодом підготовки до ведення бойових дій.
Також це дозволить здійснювати адаптивний підхід до планування операцій, швидко
реагувати на зміни обстановки в зоні бойових дій, випереджати супротивника у прийнятті
рішень і в кінцевому підсумку забезпечити перевагу. Для Збройних Сил України розглянуті
підходи вже втілені в проекти перспективних АСУ.
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к.т.н. Гурський Т.Г. (ВІТІ ДУТ)
АНАЛІЗ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИК СУЧАСНИХ
ВІЙСЬКОВИХ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ІНОЗЕМНОГО ВИРОБНИЦТВА
У ході високоманеврених бойових дій, для забезпечення управління військами
особливої актуальності, насамперед, в тактичній та оперативно-тактичній ланках управління,
набуває радіозв’язок [1].
Засоби радіозв’язку (ЗРЗ), що перебувають на озброєнні ЗСУ, морально та фізично
застарілі, переважно виробництва Радянського союзу, не відповідають сучасним вимогам, в
першу чергу, з погляду завадозахищеності та пропускної спроможності [1, 2].
Вітчизняні радіозасоби комплексу „Акація” виробництва ТОВ „Телекарт-Прилад”
перебувають на озброєнні у дуже обмеженій кількості та поступаються за характеристиками
закордонним аналогам.
Тому важливим та актуальним завданням є розробка засобів радіозв’язку, які б
задовольняли сучасним вимогам, а на сьогоднішній день для ефективного управління при
веденні бойових дій необхідно, у разі можливості, використовувати сучасні закордонні ЗРЗ.
Одним з провідних виробників професійного обладнання радіозв’язку є корпорація „Harris”.
На рис. 1 проілюстровано історію створення ЗРЗ виробництва „Harris” [3].

Рис. 1. Історія розвитку засобів радіозв’язку „Harris”

Позначення (маркування) станцій умовно можна розділити на три частини: Х – Y – Z.
Значення символів, які можуть перебувати на відповідних позиціях, зведено в табл. 1.
Позначення типу AN/PRC-138 відповідає обладнанню, непередбаченому для продажу в
інші країни.
Найбільш сучасною є серія радіостанцій „Falcon 3”. Слід зазначити, що у даній серії
обладнання з’являються засоби широкосмугового безпроводового доступу та термінали
супутникового зв’язку. На рис. 2 представлено варіант розгортання системи зв’язку рівня
бригади на основі даної серії – від портативних радіостанцій рівня солдата до терміналів
супутникового зв’язку.
На рис. 2 використані наступні позначення: HCLOS – high capacity line-of-site (лінії
прямої видимості високої пропускної спроможності, PTP – „point-to point” („точка-точка”),
PMP – „point-to-multipoint” („точка-багатоточка”); HF – high frequency (високі частоти,
діапазон КХ); VHF – very high frequency (дуже високі частоти, діапазон УКХ); MBNR – multiband networking radio (широкодіапазонні мережеві радіолінії); W2 – wideband (мережевий
режим роботи широкодіапазонних станцій ANW2, при встановленні програмного
забезпечення версії SW002); ISR – лінії прийому фото- та відеоінформації від розвідувальних
груп; „Intercom” – vehicular intercom system RF-7800І – командно-штабна машина, що
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включає декілька різнотипних радіостанцій, комутаційне обладнання для створення
вторинних мереж (маршрутизатори, шлюзи тощо) та кінцеве обладнання (телефони,
персональні комп’ютери тощо).
Таблиця 1
Умовні позначення радіостанцій комплексу „Harris”
Позиція
X
Y

Представлення
Літери
Число

Літера

Z

Літери (літери з
числом)

Цифри (на рис.
1 не показано)

Значення
RF
5000
5800
78xx
S
V
M
H
B
HH
MP
VS5хх

Зміст
radio frequency (радіочастотне обладнання)
серія „Falcon 1”
серія „Falcon 2”
серія „Falcon 3”
радіозасоби рівня солдата (secure personal radio)
very high frequency – діапазон УКХ
multiband – широкодіапазонні станції
high frequency – діапазон КХ
BGAN – супутниковий термінал
handheld – портативні
manpack – ранцеві
vehicular – на транспортному засобі, число після літер
означає тип підсилювача потужності
зеленого кольору
чорного кольору
жовто-коричневого кольору

001
002
003

земля-повітря

BGAN
SATCOM

земля-повітря
VHF

HCLOS

HCLOS

штаб бригади

батальйон

HF
MBNR / W2

HF
VHF

HCLOS

HF

HF
VHF

MBNR / W2

КСП батальйону
ISR

INTERCOM

INTERCOM

БПЛА

VHF/ W2

ISR
INTERCOM

MBNR / W2

КСП роти
HF
VHF/ W2

Взвод

UHF / W2

Відділення SPR

Розвідгрупа VHF / ISR

Рис. 2. Варіант розгортання системи зв’язку бригади на базі використання радіозасобів „Harris”

Основні тактико-технічні характеристики обладнання, представленого на рис. 2,
зведено у табл. 2.
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Термінал супутникового зв’язку RF-7800В, не розглянутий у табл. 2, використовує
глобальну мережу широкосмугового зв’язку фірми Inmarsat – BGAN та забезпечує потокову
передачу даних з гарантованими швидкостями 32, 64, 128, 256 кбіт/с, пакетну передачу на
швидкостях до 492 кбіт/с.
Розглянемо більш детально ТТХ, режими роботи та можливості радіостанції
RF-7850М-HH [4]. Даний тип станцій забезпечує усі можливості RF-7800V-HH та частково –
RF-7800М-MP.
Зовнішній вигляд екрану радіостанції для роботи на фіксованій частоті представлено на
рис. 3.
наявність сигналу GPS
(моргання - відсутній)

гучномовець
ввімкнено
вимкнено

гучність

рівень заряду
батареї або VAA*
назва
мережі

R
FFNET1

MED

CLR

RX: 100.00000
TX: 100.00000
LOCK

частоти
прийому/
передачі

тип
голосу

індикатор
рівня
RX/TX

PT

FSK

TONE

POWER VOCODER MOD
TRANSEC: FIXED FREQ

потужність

прийом/
передача

CT/PT

SQUELCH

шумоподавлення

BPS: 100.00000

SAVE

SPKR

тип
мережі

EDIT

ряд
екранних
клавіш

вид
модуляції

* індикація при роботі з
підсилювачем потужності

Рис. 3. Вигляд екрану радіостанції RF-7850М-HH при роботі на фіксованій частоті

Ширина каналу може бути 25 кГц або 75 кГц. Канал 25 кГц підтримує швидкість
передачі даних до 64 кбіт/сек на фіксованій частоті. При ширині каналу 75 кГц швидкість
може досягати до 192 кбіт/сек на фіксованій частоті та до 64 кбіт/с в режимі ППРЧ.
Радіостанція RF-7850М-HH підтримує зустрічну роботу з обладнанням „Falcon 2”
RF-5800V-MP, RF-5800M-HH, RF-5800V-HH.
Для можливості зустрічної роботи з радіозасобами попередніх поколінь підтримується
аналогова телефонія з амплітудною (АM – amplitude modulation) та частотною модуляцією
(FМ – frequency modulation) тільки на фіксованій частоті без шифрування (PT – public text).
Цифрові режими:
фіксована частота (FF – fixed frequency) при частотній маніпуляції (FSK) з
шифруванням (СТ – cipher text) або без шифрування (РТ).
фіксована частота при ТСМ (trellis coded modulation) з шифруванням (СТ) або без
шифрування (РТ) в режимі TNW (TDMA networking).
псевдовипадкова перестройка робочої частоти (ППРЧ).
Режими ППРЧ, у свою чергу, поділяються на наступні:
Quicklook 1А – більше 100 стр/сек;
Quicklook 2 – більше 300 стр/сек;
Quicklook 3 з варіантами вибору підрежимів: режим пошуку вільного каналу (FCS – free
channel search), повільна ППРЧ (більше 100 стр/сек), середня ППРЧ (більше 300 стр/сек),
швидка ППРЧ (більше 1000 стр/сек). Режими Quicklook 2 та 3 використовуються для
передачі тільки мови;
Quicklook Wide (тільки у цьому режимі ППРЧ ширина каналу складає 75 кГц)
використовується для передачі даних. Швидкість передачі до 64 кбіт/сек при ППРЧ
100 стр/сек, 48, 24, 8, або 4,8 кбіт/сек при ППРЧ 300 стр/сек (в залежності від якості каналу).
Quicklook Wide та Quicklook 3 потребують синхронізації шляхом виставлення часу
радіостанції вручну (з точністю ±1 хв), або по часу від GPS.
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Режим радіостанції TNW (Time Division Multiple Access (TDMA) Networking Waveform)
забезпечує передачу коротких циркулярних UDP/IP повідомлень, цифрового голосу зі
швидкістю 2,4 кбіт/с. Підтримується передача ІР даних через USB інтерфейс для РТ та СТ
режимів. TDMA – це загальний протокол зв’язку, згідно якого, кожен передавач спільно
використовує середовище передавання шляхом призначення часового інтервалу для
передачі. TNW – розроблений вид сигналу для організації мереж у вузькому діапазоні. За
допомогою цієї системи, усі радіостанції, настроєні для роботи в одній мережі, мають
потенційну можливість зв’язку. Мережа TNW може мати до 64 станцій з можливістю
передавати тільки дані, дані та мову, або дані з голосовим повторювачем.
Для роботи мережі TNW необхідна синхронізація між радіостанціями. TNW
автоматично визначає найкращу станцію для використання у якості „ведучої”. Для початку
роботи мережі необхідно мати радіостанції з синхронізованим часом, що забезпечується або
через GPS або введенням оператором значення часу з похибкою ±1,5 хв.
Радіостанція RF-7850М-HH має дві тангенти (Dual push-to-talk (PTT)), що дозволяє
працювати в двох радіомережах, основній та додатковій. Це дуже зручно для ведення зв’язку
з командиром та підлеглими без додаткового перемикання каналів радіостанції на їх мережі.
Ця функція доступна тільки на фіксованих частотах та тільки для передачі мови (без
можливості передавати дані).
Радіостанція може управлятися через додатковий дистанційний клавішно-дисплейний
пристрій (КДП), який прикріплюється до кисті солдата і звільняє його руки. Дистанційний
КДП може підключатися до радіостанції або до автомобільного підсилювача-адаптера та має
такий самий дисплей та клавіатуру, як і радіостанція.
Режим сканування каналів (тільки мова на фіксованій частоті) дозволяє контролювати
мережі на фіксованих частотах за списком сканування (до 13 мереж).
Передача даних радіоканалом здійснюється з використанням IP-протоколу. Формат ІР
даних допускає короткочасне переривання передачі даних без втрати інформації для
голосового зв’язку в мережах без можливості одночасної передачі голосу та ІР даних. Але,
дані можуть бути втраченими при довгих перериваннях.
Дані можна передавати за допомогою підключення до радіостанції зовнішнього USBносія та приєднання файла до адресного повідомлення, або використовуючи тактичний чат
(Tac Chat IP). Головне меню Tac Chat надає доступ до повідомлень, навігації, сигналів
тривоги, голосових повідомлень. Повідомлення SMS сумісні з Harris Tac Chat IP, який
встановлено на комп’ютері з операційною системою Microsoft Windows.
Крім цього, можна підключатися безпосередньо до IPv4 Ethernet локальної мережі
(Local Area Network – LAN). Тоді радіостанція виступає для LAN модемом для зв’язку з
іншими локальними мережами, підключеними до таких же станцій.
Радіостанція може одночасно передавати мову та ІР дані.
Для передачі мови у цифровому режимі можуть використовуватись кодеки MELP та
CVSD. MELP (Mixed Exitation Linear Prediction) кодек лінійного передбачення зі змішаним
збудженням зі швидкістю 2,4 кбіт/с. У цьому кодеку використані чотирисмуговий аналіз
мовлення і лінійне передбачення. CVSD (Continuously Variable Slope Delta Modulation) –
дельта-модуляція зі змінною крутизною та швидкістю 16 або 12 кбіт/с.
Передбачено чотири варіанти шумоподавлення для роботи з різнотипними засобами:
за тоном (підсилювач НЧ підключається до виходу приймача при наявності сигналу 150 Гц
на його вході), який використовується при роботі з радіозасобами „Harris”; за шумом
(спрацювання при перевищенні сумарної енергії усіх сигналів на вході приймача певного
порогового рівня); цифровий подавлювач шумів (ПШ); ПШ відключений (доцільно
використовувати при слабкому сигналі).
Підтримуються телефонні виклики на IP телефон та з IP телефону при використанні
систем Asterisk або Cisco Call Manager.
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При роботі в мережі з цифровим голосом та шифруванням (СТ) радіостанція може
виявляти передачу аналогового ЧМ голосу. Коли радіостанція працює в радіомережі з
шифруванням (СТ), при виявленні ЧМ аналогового голосу, буде періодично подаватися
звуковий сигнал. Ця функція може дозволити вийти на зв’язок зі своїм підрозділом при
випадковому перезавантаженні станції, знаючи частоту мережі.
RF-7850M-HH, як і усі інші радіозасоби, представлені на рис. 2 та у табл. 2, має
внутрішній GPS приймач для відображення поточної власної позиції, повідомлення своєї
позиції іншим радіостанціям. GPS також використовується для синхронізації в режимі TNW,
Quicklook 3, Quicklook Wide, при роботі системи управління боєм Falcon Command. Остання
представляє собою систему управління боєм, призначену для підвищення оперативності
прийняття рішень при управлінні бойовими діями (спеціальними операціями) з можливістю
забезпечення від окремого солдата до командира підрозділу надання інформації про
місцезнаходження бійців, з можливістю оперативного нанесення на карту місцевості
інформації про дислокацію противника, його характеристики.
Станція може бути налаштована на 25 ЗПЧ – завчасно підготовлених частот (каналів),
як фіксованих, так і у режимі ППРЧ (13 з яких вибираються перемикачем у верхній частині
корпуса). Така кількість ЗПЧ дозволяє на етапі планування радіомереж, передбачити різні
варіанти роботи в одних і тих же мережах. Наприклад, режим „подвійної тангенти” доцільно
використовувати „по умовчанню” (для повсякденної діяльності), широкосмуговий режим (75
кГц) на фіксованій частоті – при передачі об’ємних файлів, різні режими ППРЧ (в залежності
від задач) – при веденні противником радіопротидії.
В РФ, де основними радіозасобами є комплекс п’ятого покоління Р-168 „Акведук” та
четвертого Р-163 „Арбалет”, пройшли випробування і очікуються до постачання у війська
комплекси радіозв’язку „Азарт” виробництва компанії „Ангстрем” [5, 6].
Варіант розгортання системи зв’язку бригади на базі використання радіозасобів
„Азарт” подано на рис. 4 [5]. Видно, що структура системи подібна на запропоновану
„Harris”. Портативна радіостанція „Азарт-П1” працює в діапазоні метрових хвиль (МХ)
27...220 МГц, у дециметровому (ДМХ1) діапазоні 220 ... 520 МГц, та забезпечує наступні
види та режими роботи: передача мови, як в аналоговій формі (ЧМ) так і в цифровій
(TETRA, ППРЧ) в симплексному режимі ведення переговорів; передача мови в дуплексному
режимі для TETRA; передача даних; ППРЧ зі швидкістю до 20 000 стр/с; визначення
координат за допомогою космічних радіонавігаційних систем ГЛОНАСС / GPS з точністю
визначення місцеположення не гірше 25 м за широтою та довготою і 40 м по висоті. „АзартП1” забезпечує зустрічну роботу на сумісних ділянках частотного діапазону з радіостанціями
Р–163, Р–168, Р–169 і радіостанціями „Дует” в режимі фіксованої частоти.
Орієнтовні дальності зв’язку для ЗРЗ комплексу „Азарт”, наведено у табл. 3.
Таблиця 3
Дальність зв’язку радіозасобів „Азарт”
ЗРЗ
„Азарт-П”
„Азарт-Н”
„Азарт-БВ”

МХ і ДМХ
до 4 км
до 12 км
до 40 км.

ДКМХ
до 300 км
до 1000 км

Особливістю побудови сучасних систем радіозв’язку „Азарт” буде використання Meshтехнологій, які дозволять вести ретрансляцію інформаційних потоків в суміжні радіомережі
через спільних (що знаходяться в зоні дії один одного) абонентів. Це дозволить забезпечити
ретрансляцію інформаційних потоків через абонентів за умови їх радіовидимості, а також
забезпечити інформаційний обмін між абонентами різних ешелонів і ланок управління у
складі єдиної системи зв’язку ЗС РФ.
Особливістю побудови сучасних систем радіозв’язку „Азарт” буде використання Meshтехнологій, які дозволять вести ретрансляцію інформаційних потоків у суміжні радіомережі
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через спільних (що знаходяться в зоні дії один одного) абонентів. Це дозволить забезпечити
ретрансляцію інформаційних потоків через абонентів за умови їх радіовидимості, а також
забезпечити інформаційний обмін між абонентами різних ешелонів і ланок управління у
складі єдиної системи зв’язку ЗС РФ.

МВЗ
256-8192кбіт/c;
до 100 км

від 2 до 8 Мбіт/с ;
до 40 км
МПРД

Азарт-БВ

Азарт-БВ
Азарт-БВ

КП бригади

Від 2 до 8 Мбіт/с; до 40 км

КСП батальйону
Азарт-БВ

Азарт-БВ
Радіомережі на основі
Mеsh технології

взвод

солдат,
відділення
Азарт-П
Від 16 до 32 кбіт/с

РД

від 16 (32) до 256 кбіт/с

Азарт-БВ
КСП батальйону

від 16 (32) до 256 кбіт/с

Азарт-Н

Азарт-Н

від 16 до 256 кбіт/с
12 - 300 км

Від 16 до 32 кбіт/с;
до 4 км

КП АК

Азарт-БВ
до 12 км в МХ і ДМХ

рота
від 16 до 32 кбіт/с

взвод
до 300 км в ДКМХ

Азарт-П, Н

Рис. 4. Варіант розгортання системи зв’язку бригади
на базі використання радіозасобів „Азарт„

Таким чином, розвиток систем та засобів радіозв’язку, зокрема у США та РФ,
передбачає широке використання у системі зв’язку різнотипних радіозасобів (від КХ до
супутникового та широкосмугового безпроводового зв’язку), резервування каналів та
інформаційних напрямків, підвищення розвід- та завадозахищеності (зокрема, за рахунок
нарощування швидкості перестройки у режимі ППРЧ), криптостійкості, швидкості передачі
інформації.
Тому важливим та актуальним завданням є урахування передового закордонного
досвіду при виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, присвячених
розробці сучасних систем та засобів радіозв’язку.
ЛІТЕРАТУРА
1. Романюк В. А. Направления развития тактических сетей связи / В. А. Романюк //
Зв’язок. – 2001. – № 3. – С. 63 – 65.
2. Єрохін В.Ф. Прогнозування основних характеристик перспективних радіостанцій
силових структур / Єрохін В.Ф., Раєвський В.М. // Зв’язок. – 2005. – № 3. – С. 61 – 64.
3. Офіційний сайт корпорації Harris [Эл. ресурс]. – URL: http://rf.harris.com.
4. RF-7850M-HH multiband handheld radio. Operation manual. Publication number: 105150461-4200, Rochester, 2014. – 237 p.
5. Макаренко С.И. Помехозащищенность систем связи с псевдослучайной
перестройкой рабочей частоты. Монография / Макаренко С.И., Иванов М.С., Попов С.А. –
СПб.: Свое издательство, 2013. – 166 с.
6. Радиостанция „Азарт-П1”. Технические условия. ПАКД 464113.005 ТУ //
Радиосканер [Эл. ресурс]. – 159 с. – URL: http://www.radioscanner.ru/files/download/file14837/
t.u._azart-p1.pdf.zip.
22

Кузавков В.В. (ВІТІ ДУТ)
МОДЕЛІ ФОРСОВАНИХ ВИПРОБУВАНЬ
НАПІВПРОВІДНИКОВИХ РЕК
При використанні методів форсованих випробувань для отримання залежності
діагностичного параметру (ДП) від часу напрацювання цифрових радіоелектронних
компонентів (РЕК) в безконтактному індукційному методі діагностування, потрібно мати на
увазі, що існує певна межа, за яких набувають чинності фактори, відсутні в реальних умовах
експлуатації.
Через вплив цих факторів дані, отримані при форсованих випробуваннях, можуть
виявитися спотвореними або помилковими. Тому, при форсуванні того або іншого фактора
зовнішніх впливів необхідно оцінити припустиму межу форсування, встановлену з
урахуванням збереження якісної картини фізико-хімічних процесів, що визначають
накоплення ушкоджень та настання відмови в умовах експлуатації.
Швидкість і характер протікання фізико-хімічних процесів для напівпровідників
визначається концентрацією основних носіїв і домішок у матеріалах, а також рівнями
енергетичних впливів на РЕК. Рівень енергетичних впливів залежить від якості захисту
елемента від впливу зовнішніх і внутрішніх експлуатаційних факторів. Зростання
інтенсивності впливу на елемент збільшує швидкість протікання фізико-хімічних процесів, у
результаті чого виникають оборотні й необоротні зміни в компонентах.
Коефіцієнт прискорення в існуючих моделях прискорених випробувань
напівпровідникових РЕК (табл. 1), рекомендовані JEІTA Standard, або фірмою Atmel не
дозволяють, за час випробувань tв 103Г , охопити увесь час життя (безвідмовної роботи)
T (t )

(107 108 ) Г РЕК:

K Ty ,U t в

(102 103 ) 103

(105 106 ) T (t ) ;

Відсутній час можна одержати, додавши в комплексні форсовані випробування
додаткові фактори, що активують.
Звичайно, фактор прискорення при температурі 550С приймається рівним одиниці.
Одержувані при 1250С фактори прискорення змінюються від 1 до 104 залежно від зміни
енергії активації [6]. Невелика зміна енергії активації викликає істотну зміну коефіцієнту
прискорення K пT .
Таблиця 1
Моделі прискорених випробувань напівпровідникових РЕК
Фактор, що впливає, та
Документ
Математичний вираз
модель
Температура (модель
РД 11 0755E 1
1
K пT exp
Арреніуса)
90[1]
k T Tstress
Підвищена напруга

Температура та напруга
(модель Эйрінга)

РД 11 075590[1, 2, 3]
ATMEL [4]
0,5 1
ADI [5]
1
[7, 8]

K пU exp( U )
U U 2 U1

K пT ,U K пT exp B(U stress U )
В залежить від фізичного механізму роботи
РЕК. За замовчуванням В=1
Е – гадана енергія активації [эВ]; к – постійна Больцмана [эВ/К]; Т – температура кристалу
[К]; U – напруга [В]; Kп – коефіцієнт прискорення.
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Енергію активації 0.5 – 0.7еВ прийнято вважати середньою енергією активації для
механізмів відмов, які відбуваються під час терміну служби РЕК.
Термічна та електрична напруга (модель Эйрінга) – модель комбінованих випробувань,
у якості додаткового фактора, що активує (температура), додана підвищена робоча напруга
(ефект пробою оксидного шару напівпровідникової МОП – структури). Введення
емпіричного коефіцієнта В дозволяє врахувати товщину оксидного шару.
Для КМОП інтегральних схем у розрахунки закладають два коефіцієнти прискорення:
U
один, викликаний температурою K пT , інший – напругою K п [1, 4].
Значення K пT ,U лежить у межах 102 103 (рекомендація JEІTA Standard:

K пT ,U

K пT K пU

1,5 103 ( K пU

150, K пT

10,7 ),

або фірмою Atmel:

K пT ,U

K пT K пU

102 ( K пU

4,5 K пT

21,3 )).

Таке значення коефіцієнту прискорення не дозволяє, за час випробувань tв
охопити увесь час життя безвідмовної роботи Т(t) (107 – 108 г.)) РЕК:
K Ty ,U t в

(102 103 ) 103

(105 106 ) T (t ) ;

103 г ,

(1)

Відсутній час можна одержати, додавши в комплексні форсовані випробування
додаткові фактори, що активують.
Аналіз режимів роботи цифрового блоку РЕО та експлуатаційних параметрів РЕК
показав технічну можливість введення в модель випробувань коефіцієнта прискорення при
підвищеному омічному навантаженні K пR та коефіцієнт прискорення при підвищеній частоті
вхідного сигналу K пf .
Введення в комплексні форсовані випробування додаткових факторів, що активують,
дозволило:
– охопити весь період безвідмовної роботи T (t ) (107 108 ) Г РЕК за час випробувань
tв 103Г ;
– знизити значення приватних коефіцієнтів прискорень та підвищити вірогідність
процесу форсованих випробувань, наблизивши ідентичність процесів що відбуваються в РЕК
(фізико-хімічних процесів) до звичайних умов експлуатації.
Визначення коефіцієнту прискорення форсованих випробувань при підвищеному
омічному навантаженні
Для визначення коефіцієнту прискорення форсованих випробувань при підвищенні
омічного навантаження (Rн) використана, отримана в [9] залежність температури кристалу
напівпровідника від струму:
IRn
IR n
30
30
T
.
(2)
k
I
k
I
k
I
ln
ln
ln
3
3
3
q I 00
q I 00
q I 00
У свою чергу, струм через напівпровідника I, залежить від фізико-хімічних параметрів
р-п переходу [9].
Виходячи з фізичної величини з 0 (ширина забороненої зони при нульовій температурі
для кремнію φ3O=1,21В [10]), а також подальшого одержання різниці температур, другої
складовій у вираженні можна зневажити.
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IRn
I
(3)
Rn
k
I
k
I
ln
ln
3
3
q I 00
q I 00
Підставивши (4) у модель температурну залежність коефіцієнта прискорення
моделі Арреніуса (1) одержимо:
k
I
ln
3
Ea 1 1
Ea
1
1
q I 00
R
(4)
K п exp
exp
K T1 T2
K Rn1 Rn 2
I
T

Підставивши значення струму напівпровідника I що залежить від фізико-хімічних
параметрів р-п переходу [9] в (5) одержимо:

K пR

exp

Ea
K

1
Rn1

1
Rn 2

k
ln
q

2qDn
2qDn
W
W
S n csch n1
S n cth n2
Ln
Ln
Ln
Ln
I 00
2qDn
W
2qDn
W
S n csch n1
S n cth n2
Ln
Ln
Ln
Ln

3

(5)

Розрахунки за виразом (6) дозволяють отримати залежність коефіцієнту прискорення
K (рис 3) від значення омічного опору навантаження та енергії активації 0.3 – 0.9 еВ.
Визначення коефіцієнта прискорення форсованих випробувань при зміні частоти
вхідного сигналу
За основу, при визначенні математичної залежності коефіцієнта прискорення при
форсованих випробуваннях від зміні частоти вхідного сигналу K пf , використана залежність
R
п

для коефіцієнта прискорення K пU [4, 5].

K пU exp( U)
Середнє значення струму I c залежить від тривалості імпульсів –
надходження – f , коефіцієнта форми імпульсу – к:
Ic

(6)
, частоти їхнього

I m kf .

(7)

Ic

(8)

Для прямокутних імпульсів k=1, т.ч.:
Im f .

Відповідно, середнє значення напруги U c визначається з виразу:

K пf

U c I m Rn f .
(9)
Для частоти сигналу f1 та f2 маємо відповідно наступні значення середніх напруг:
U c1 I m Rn f1 ,
U c 2 I m Rn f 2 ;
(10)
Значення U визначається за виразом:
U U 2 U 1 I m Rn f 2 I m Rn f1
I m Rn ( f 2 f1 )
(11)
Т.ч.:
(12)
K пf exp ( U ) exp( I m Rn ( f 2 f1)
Розрахунки за виразом (11) дозволяють отримати залежність коефіцієнту прискорення
(рис 4) від значення частоти вхідного тестового впливу.
Підсумковий коефіцієнт форсованих випробувань становить:
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(13)
K п K пT K пU K пRn K пf .
Рекомендовані значення коефіцієнту прискорення JEІTA не дозволяють, за час
випробувань охопити увесь час життя (безвідмовної роботи) РЕК.
Аналіз режимів роботи цифрового блоку РЕО та експлуатаційних параметрів РЕК
показав технічну можливість введення в модель випробувань коефіцієнту прискорення при
підвищеному омічному навантаженні K пR та коефіцієнту прискорення при підвищеній
частоті вхідного сигналу K пf .
Введення в комплексні форсовані випробування додаткових факторів, що активують,
U
дозволило також знизити значення приватних коефіцієнтів прискорень ( K пT , K пR , K пf , K п ) та
підвищити вірогідність процесу форсованих випробувань, наблизивши ідентичність процесів
що відбуваються в РЕК (фізико-хімічних процесів) до звичайних умов експлуатації.
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к.т.н. Любарський С.В. (ВІТІ ДУТ)
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖЕВОЇ РОЗВІДКИ ВІДДАЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ВУЗЛІВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ SQL-ІН’ЄКЦІЙ
В теперішній час інтенсивний розвиток сфери військової діяльності, проведення АТО
на сході країни вніс помітні корективи щодо підходів до вибору форм протиборства.
Осмислення змін, які відбуваються під впливом протистояння із Росією, призвело до
виникнення і швидкого розвитку концепції інформаційної війни.
Саме з цієї причини європейські концепції інформаційного протиборства військових
конфліктів 90 – х років минулого століття нині піддаються серйозному перегляду.
Так у серпні 2014 року кібер-атака „Змія” або „Уроборос” вразила посольства
Німеччини, Китаю, Польщі та Бельгії. В результаті атаки доступ злочинці отримали доступ
до чутливої дипломатичної інформації.
Тому актуальною проблемою на сьогодні постає процес впровадження перспективних
інформаційних технологій в організацію мережевої розвідки, як одного з фундаментальних
методів ведення інформаційних війн сьогодення.
Термін ,,мережева розвідка” (МР) уперше з’явився в нормативних документах для
позначення особливої форми діяльності оперативно-пошукових, аналітичних підрозділів.
МР виступає в якості комплекс заходів щодо отримання і обробки даних про віддалену
інформаційну систему (об’єкт інформаційного дослідження), її ресурсів, засобів захисту,
використаних пристроїв і програмного забезпечення і їхні вразливості.
Предметом дослідження МР є не побічні (небажані) ефекти, що неминуче
супроводжують функціонування технічних засобів інформаційних систем (ІС) і утворюють
неумисні канали витоку інформації, а різні види комп’ютерної інформації, що є результатом
якраз штатного функціонування ІС і реалізації їх основного призначення – збору, аналізу,
обробки, зберігання, передачі інформації та інше.
Основним методом ведення МР є несанкціонований доступ (НСД) до комп’ютерної
інформації, що циркулює в ІС. Проте, в термінах комп’ютерної безпеки йдеться не про
технічну розвідку і про канали витоку інформації, а, відповідно, про погрози
конфіденційності комп’ютерній інформації і про приховані (таємні) канали проникнення в
комп’ютеризовані мережі спеціального призначення, які можуть проявлятися, як на
фізичному рівні (фізичний доступ до елементів ІС, розкрадання носіїв інформації і так далі),
так і на логічному рівні (відключення або обхід системи захисту, захоплення привілеїв,
помилкова маршрутизація потоків даних, збір інформації та інше).
Рішення задачі вибору раціональної моделі організації мережевої розвідки полягало у
визначенні переважності часткових показників якості qij
( i 1, m ;
j 1, n ;

Qi

qi1 ,...qij ,...qin ) моделей мережевої розвідки та оцінці кожної з альтернатив m за

відповідними показниками для виявлення найбільш переважної з них i0 (1):

i0

arg optQi , i 1, m .

(1)
В якості такого методу було запропоновано метод парних порівнянь на основі
експертного оцінювання.
Відмінність даного методу від існуючих полягає в застосуванні відкритих експертних
оцінок та зменшенні неузгодженості думок експертів.
Виходячи з результатів розрахунків та обраних показників якості, пропонується
використання вірусної алгоритмічної моделі організації мережевої розвідки, що забезпечує
добування даних шляхом використання заздалегідь впроваджених ініціатором
інформаційного дослідження програмно-апаратних закладок, помилок і декларованих
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можливостей комп’ютерних систем і мереж для перехоплення управління об’єктами
інформаційного дослідження.
Результати розрахункового прикладу також дозволяють не відкидати і інші моделі для
організації мережевої розвідки і розглядати їх, як інтегровані.
Атака, пов’язана з різного роду ін’єкціями, має на увазі впровадження сторонніх
команд або даних в працюючу систему з метою зміни ходу роботи системи, а в результаті −
одержання доступу до закритих функцій та інформації або дестабілізації роботи системи в
цілому. Якщо інформація, отримана від клієнта, належним чином не верифікуються,
атакуючий отримує можливість модифікувати запит до SQL-серверу, що відправляється
додатком (рис. 1). Запит буде виконуватися з тим же рівнем привілеїв, з яким працює
компонент програми, що виконує запит (сервер СКБД, Web-сервер і т. д). У результаті
зловмисник може отримати повний контроль на сервером СКБД і навіть його операційною
системою.

Рис.1. Сутність SQL-ін’єкції

Запропонований алгоритм програмно-ініційованої атаки на об’єкт інформаційного
дослідження на основі методу SQL-ін’єкції передбачає собою наступні кроки:
визначення вразливості щодо SQL-ін’єкції і у разі успіху визначення типу сервера,
версій спеціального програмного забезпечення (SQL-серверу, Web-серверу);
визначення імені користувача, під яким працює база даних, його прав і повноважень;
перегляд списку баз даних, таблиць, полів, реляційних записів, шляхів розміщення
файлів на віддаленому сервері;
організація впровадження на віддалений сервер Shell-оболонки, її виклик через Webінтерфейс і з її допомогою впровадження програмну закладку на віддалений сервер;
ініціалізація виклику програмної закладки, з’єднання з серверною її частиною,
отримання фактичних функцій управління на віддалену файлову систему.
Отже, алгоритм програмно-ініційованої атаки на об’єкт інформаційного дослідження
на основі методу SQL-ін’єкції дозволяє визначити фактичні фази організації програмної
закладки в об’єкт інформаційного дослідження з подальшим функціональним домінуванням
над ним.
Подальший напрямок наукових досліджень планується сконцентрувати на методи
оптимізації запитів до об’єкту програмно-ініційованої атаки на основі методу SQL-ін’єкції.
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д.т.н. Міночкін А.І. (ВІТІ ДУТ)
д.т.н. Кувшинов О.В. (ВІТІ ДУТ)
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ
СИСТЕМ ТА ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
У сучасних умовах при забезпеченні безперервного і стійкого управління військами
особливу актуальність має радіозв’язок, який у ряді випадків є фактично єдино можливим
родом зв’язку.
Основними вимогами до сучасних військових систем і засобів радіозв’язку є [1 3]:
повна мобільність всіх абонентів і елементів системи радіозв’язку;
висока оперативність доставки повідомлень абонентам;
забезпечення заданої якості обслуговування користувачів на значних географічних
територіях в умовах застосування як звичайної, так і ядерної, біологічної та хімічної зброї, а
також засобів радіоелектронного подавлення;
забезпечення безперервності бойового управління для будь-яких умов рельєфу
місцевості;
висока структурна стійкість системи (живучість і надійність);
висока пропускна здатність каналів зв’язку;
висока завадозахищеність окремих радіозасобів і системи радіозв’язку у цілому.
Однією з тенденцій розвитку тактики загальновійськового бою є широке застосування
засобів радіоелектронної боротьби. Сучасні засоби радіоелектронного подавлення (РЕП)
здатні з високою ефективністю та у короткий час подавити систему радіозв’язку, побудовану
на традиційних принципах [4 6].
Основні методи підвищення завадозахищеності систем і засобів радіозв’язку в умовах
РЕП наведено на рис. 1.
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ
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Рис. 1. Основні методи підвищення завадозахищеності систем і засобів радіозв’язку

Проаналізуємо можливості сучасних засобів радіозв’язку (ЗРЗ), які застосовуються
збройними силами України та інших держав з погляду ефективності їх функціонування в
умовах активної радіоелектронної протидії.
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На даний час Збройними силами України використовуються радіостанції комплексу
„Акація”, які представляють собою вдосконаленні радіостанції метрового діапазону хвиль
4 покоління і мають можливість роботи у режимі з псевдовипадковим перестроюванням
робочої частоти (ППРЧ) (табл. 1).
Таблиця 1
Основні тактико-технічні характеристики радіостанцій „Акація”
НаймеГрадації Діапазон, Дальність Режими
Швидкість, кбіт/с
ППРЧ,
нування
потужноМГц
зв’язку,
роботи
стр/с
сті, Вт
км
Р-002 П
2; 0,5
30-110
4-5
F1, F3
1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16
312,5
Р-005 У
5; 0,5; 0,1
30-110
8-10
F1, F3
1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16
312,5
P-030 У
30; 1
30-110
20-30
F1, F3
1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16
312,5
В якості основних недоліків цих радіостанцій можна відзначити:
відсутність підтримки сучасних протоколів мобільних радіомереж, що здатні до
самоорганізації („ad-hoc”– та „mesh”– мережі);
відносно низька швидкість ППРЧ (312,5 стр/c).
В той же час засоби радіозв’язку передових країн світу мають більші можливості з
погляду забезпечення завадозахищеності в режимі ППРЧ. Так американські радіостанції
Harris мають швидкість ППРЧ до 1000 стр/c, а російські радіостанції комплексу „Азарт” до
20000 стр/c [7, 8].
Провідні країни світу приділяють велику увагу розробці та удосконаленню систем та
засобів радіоелектронної боротьби (табл. 2) [7, 9].
Таблиця 2
Характеристики комплексів та станцій радіоелектронного подавлення
№ Найменування
з/п
1.
Р-330Т

Країнавиробник
Росія

2.

комплекс
“Вулфпак”

США

3.

“Проулер”,
літак РЕБ

США

4.

Комплекс
“Мошкара”
Комплекс
“Мошкарец”

Росія

5.

Росія

Основні тактико-технічні характеристики
Діапазон робочих частот: 30 – 100 МГц; потужність
випромінювання передавача: 1 кВт; швидкість панорамного
огляду частотного діапазону – до 7000 МГц/с; виявлення сигналів
з ППРЧ – до 1000 стр/с; подавлення сигналів з ППРЧ – до 300
стр/с; на автомобільній базі; екіпаж – 4 чол.
Діапазон робочих частот: 20 – 15 000 МГц; при віддаленні до 1
км забезпечує ефективне подавлення постановкою завади з
рівнем потужності менше 10 Вт; забезпечує класифікацію й
ідентифікацію (при швидкості ППРЧ 1400 і більше стрибків за
секунду) сигналів всіх відомих РЕЗ; визначення менш ніж за 2 с
місцезнаходження радіостанцій супротивника з круговою
ймовірною помилкою не більше 10 м.
В радіусі близько 20 км створює завади з рівнем потужності
більше 400 Вт, при цьому заважаючий сигнал власним
приймальним пристроям не перевищує 1 Вт.
Діапазон – УКХ (30 – 100 МГц); на базі БЛА; дальність дії – до
50 (100) км при прямій видимості; тривалість польоту – 2-3 год.
Діапазон – УКХ (30 – 100 МГц); на базі БЛА; дальність дії – до
30 (60) км; забезпечує енергетичну перевагу передавача станції
завад за рахунок підйому БЛА на висоту близько 1 км;
локалізацію впливу в радіусі 5-10 км; одночасне подавлення
незначною потужністю піддіапазону (30 – 110 МГц або 110 – 220
МГц); групове застосування БЛА дозволяє перекрити весь
діапазон частот радіозв'язку. Для перекриття діапазону 30 – 1200
МГц необхідно 8 БЛА.
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Враховуючи це, стає досить складним завдання забезпечення стійкого радіозв’язку в
умовах РЕП. Успішне її вирішення неможливо без застосування спеціальних технічних і
організаційних заходів по забезпеченню підвищення ефективності функціонування систем
радіозв’язку в складній радіоелектронній обстановці.
Для подавлення засобів радіозв’язку з ППРЧ можуть застосовуватися різні види
організованих завад. Слід зазначити, що при використанні режиму ППРЧ для радіозасобів
однією із самих несприятливих завад є ретрансльована завада (завада у відповідь) [9, 12].
Оцінимо часові можливості супротивника по постановці ретрансльованих завад для
подавлення засобів радіозв’язку з ППРЧ.
Станція ретрансльованих завад, яка має у своєму складі апаратуру радіотехнічної
розвідки, для вирішення задач по подавленню ЗРЗ з ППРЧ повинна забезпечувати: виявлення
сигналів радіозасобів по всьому робочому діапазоні частот за можливо короткий час;
вимірювання частоти і напрямку приходу перехопленого сигналу з заданою точністю;
настроювання передавача завад на частоту сигналу, що подавлюється; випромінювання
завади в заданому просторовому секторі.
Закінчення дії ретрансльованої завади повинно збігатися з моментом припинення
випромінювання сигналів радіозасобу. Час, необхідний на виконання названих функцій (час
спрацьовування станції ретрансльованих завад) tспр повинне бути досить малим, щоб
ретрансльована завада встигла впливати на приймач радіозасобу до того моменту, коли
передавач ЗРЗ з ППРЧ перестроюється на іншу частоту.
Якщо час роботи радіозасобу на одній частоті tр, менший ніж сумарний час
спрацьовування tспр і час запізнювання завади tз, обумовленого розміщенням (топологією)
на місцевості передавача і приймача ЗРЗ та станції ретрансльованих завад і кінцевою
швидкістю поширення радіохвиль, то ретрансльована завада є неефективною.
У перспективних станціях ретрансльованих завад УКХ діапазону, що використовують
новітні технічні досягнення і швидкодіючу мікропроцесорну техніку в апаратурі РЕП
мінімальний час спрацьовування tспр min може дорівнювати 100 мкс і менше [11, 12]. У цих
умовах важливим параметром радіозасобу з ППРЧ (з погляду завадозахищеності) є
фактичний час роботи на одному стрибку частоти tр, Цей параметр, який визначає
швидкість перебудови частоти vпер, характеризує можливість радіозасобу з ППРЧ „уходити”
від впливу ретрансльованих завад. Час роботи радіозасобу на одній частоті визначається, в
основному, шириною смуги частотного каналу і кінцевим часом переключення синтезатора
частот. Ефективність подавлення сигналу ретрансльованою завадою залежить не тільки від
часу спрацьовування tспр, але і від взаємного розташування (топології) передавача ПРД і
приймача ПРМ радіолінії, а також станції ретрансльованих завад на місцевості, що визначає
час затримки завади tз (рис. 2). Якщо час роботи радіозасобу з ППРЧ на одній частоті tр,
менше сумарного часу спрацьовування tспр станції завад і часу запізнювання завад tз, то
ретрансльована завада виявляється неефективною. При цьому допустимий час роботи tр
приймача без впливу на нього завад дорівнює
1
tр
tспр + tз;
(1)
tз
( r1 r2 r12 ) ,
Cp
де r1 відстань від станції ретрансльованих завад до передавача; r2 відстань від станції
ретрансльованих завад до приймача; r12 відстань передавачем і приймачем;
коефіцієнт,
що характеризує частину частотного елемента (стрибка частоти), уражену завадою (коефіцієнт
перекриття), 0
1; Ср швидкість поширення радіохвиль.
Чим ближче приймач знаходиться до станції ретрансльованих завад, тим менше
допустимий час його роботи tр без впливу завад.
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Рис. 2. Приклад розташування радіозасобів та станції завад

Ефективний вплив ретрансльованой завади при її достатній потужності, на приймач
ЗРЗ з ППРЧ досягається при виконанні співвідношення
r r r
(1 ρ) tр 1 2 12
tспр .
(2)
Cp
Використовуючи вираз (2), можна оцінити часові можливості станції ретрансльованих
завад при подавлення ЗРЗ з різною тривалістю роботи на одній частоті.
У табл. 3 приведені значення, що рекомендуються, припустимого часу роботи tр і
швидкості перестроювання частоти системи рухомого радіозв’язку з ППРЧ від відстані
приймача і передавача ЗРЗ від станції ретрансльованих завад r r1 r2 r12 для різних
значень коефіцієнта перекриття .
Таблиця 3
ВИБІР ШВИДКОСТІ ПЕРЕСТРОЮВАННЯ ЧАСТОТИ ЗРЗ З ППРЧ
0
0
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5

R (КМ)
1-5
15
50
80
1-5
15
50
80

TР (МКС)
100-110
155
265
364
235
298
535
732

VПЕР (СТР/С)
9000-10000
6452
3775
2740
4000-5000
3360
1870
1370

Як видно з табл. 3, за рахунок вибору частоти перестроювання ЗРЗ з ППРЧ є
можливість цілком позбутися від найбільш ефективного виду навмисних завад
від
ретрансльованих завад. При цьому, для випадку постановки завад з невеликих відстаней
(1 …5 км), швидкість перестроювання ЗРЗ з ППРЧ повинна перевищувати 10000 стр/с.
Стратегічним напрямом при вирішенні задачі підвищення ефективності системи
передачі інформації є перехід від систем з жорсткою структурою до адаптивних систем
[13, 14]. В адаптивних системах алгоритми передачі і прийому сигналів можуть узгоджено
змінюватися залежно від зміни зовнішніх умов. Алгоритми адаптації повинні дозволяти в
умовах мінімальної апріорної інформації досягти оптимальних параметрів системи.
Через економічні й частотно-ресурсні обмеження, реалізовані в системах радіозв’язку,
застосування відомих методів забезпечення завадозахисту виявляється ефективним в
обмеженому діапазоні можливих завадових ситуацій. Тому проведений аналіз дозволяє
зробити наступні висновки.
1. Актуальним напрямком підвищення завадозахищеності сучасних військових систем
радіозв’язку в умовах активної радіоелектронного протидії є застосування всього комплексу
засобів завадозахисту на принципах адаптивного управління.
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2. Адаптивне управління структурою і параметрами засобів завадозахисту військової
системи радіозв’язку повинно мати комплексний характер, тобто враховувати можливості
фізичного, канального, мережевих рівнів.
3. Перспективними напрямками підвищення ефективності функціонування систем і
засобів радіозв’язку в умовах активної радіоелектронної протидії є:
на мережевому рівні вибір маршруту доставки повідомлень;
на канальному рівні процедури вибору робочих частот та оцінки якості каналів;
на фізичному рівні
застосування широкосмугових сигналів (пряме розширення
спектра, ППРЧ); підвищення швидкості ППРЧ, адаптивна зміна закону ППРЧ; застосування
адаптивних алгоритмів просторово-часової обробки сигналів (адаптивних антенних
решіток); процедури управління потужністю передачі, видом модуляції та завадостійкого
коду.
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к.т.н. Панченко І.В. (ВІТІ ДУТ)
ПЕРСПЕКТИВА ОСНАЩЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
БЕЗПІЛОТНИМИ АВІАЦІЙНИМИ КОМПЛЕКСАМИ
Аналіз досвіду воєнних конфліктів останніх десятиліть свідчить, що сучасні війни
докорінно відрізняються від звичайних стереотипів війн періоду Другої світової війни і
другої половини ХХ століття. Вони отримали не тільки нову сутність і новий зміст, але і
виявили нові характерні риси збройної боротьби, до яких, на наш погляд, можна віднести
осередковий і швидкоплинний характер бойових дій, відсутність затяжних позиційних боїв,
застосування тільки далекобійної зброї, переважно повітряного і космічного базування,
зростання ролі навігаційних систем у вирішенні завдань ураження і координації дій не тільки
великих оперативних угруповань військ, але і дрібних тактичних формувань.
Змінюючи характер збройної боротьби, у війнах сучасності відбувається певна
еволюція окремих її елементів, головним з яких є вогневе ураження, що обумовлено
розвитком засобів розвідки, наведення та безпосереднього вогневого впливу на об’єкти в
угрупованні противника. Беручи до уваги військово-політичний стан в державі та активні
військові дії на сході України, виникає дуже велика потреба в засобах розвідки, а саме
безпілотних літальних комплексах (БпАК) різного рівня.
На сьогоднішній день існує ряд документів, які обумовлюють розвиток БпАК в Україні,
а саме:
уніфіковані оперативно-тактичні вимоги до безпілотних авіаційних комплексів
Збройних затверджені Начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних
Сил України генерал-армії від 09.06.2008 року
концепція оснащення Збройних Сил України безпілотними авіаційними комплексами
на період до 2025 року затверджена наказом Міністра оборони України від 16.04.2010 № 01;
план реалізації Концепції оснащення Збройних Сил України безпілотними авіаційними
комплексами на період до 2025 року введений в дію наказом Міністра оборони України від
24.05.2011 №278 дск ;
у 2014 році було прийнято національний стандарт ДСТУ В 7371:2013 „Техніка
авіаційна військової призначеності апарати літальні безпілотні” та запропонована
класифікація БпАК.
Класифікація БпАК.
стратегічні – висотні безпілотні літальні апарати (HALE – High Altitude, Long
Endurance) (висота польоту понад 12200 м, тривалість польоту – понад 30 годин, радіус дії –
понад 800 км);
оперативні – середньовисотні безпілотні літальні апарати (MALE – Medium Altitude,
Long Endurance) (висота польоту від 6100 до 12200 м, тривалість польоту – понад 20 годин,
радіус дії до 800 км);
оперативно-тактичні – безпілотні літальні апарати малої дальності (SR – Short Range)
(радіус дії до 300 км);
оперативно-тактичні корабельного базування – безпілотні літальні апарати
базуються на кораблях (SC – Shipboard Category) (радіус дії до 300 км);
тактичні – безпілотні літальні апарати ближньої дії (CR – Close Range) (радіус дії до
80 км);
тактичні поля бою (міні – БпЛА) – безпілотні літальні апарати (MAV – Micro Air
Vehicle) (радіус дії до 15 км);
мікро-БпЛА – безпілотні літальні апарати (MAV – Micro Air Vehicle) (радіус дії
до 2 км).
Класифікація БпАК за технічними ознаками.
Враховуючи специфіку та умови виконання завдань, які будуть виконуватися військами
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(силами), безпілотні авіаційні комплекси відповідного класу також відрізнятимуться за
технічними ознаками:
за функціональним призначенням – розвідувальні, ударні, радіоелектронної
боротьби, ретранслятори зв’язку тощо;
типом двигунів – реактивні, поршневі, електричні;
можливістю повторного застосування – багаторазові та одноразові;
аеродинамічною схемою – літакового та вертолітного типу;
способом зльоту по-літаковому (з пробігом), вертолітного та катапультного типів, як
різновидність – ті, що запускаються з руки;
способом посадки – по-літаковому (з пробігом), вертолітного типу, які знижуються на
парашуті та ловляться різними пристроями (сітками тощо);
за типом базування пускового пристрою – наземні, повітряні, морські.

Рис. 1 Класифікація БпАК в залежності від основних тактико-технічних характеристик

Аналіз застосування коаліційних сил НАТО на Балканах, в Афганістані та Іраку
свідчить про те, що з метою покращання ситуаційної обізнаності командирів та штабів
тактичної ланки широко використовувалися тактичні БпАК (радіус дії до 70 км).
Основними напрямками застосування тактичних БпАК є повітряна розвідка,
здобування розвідувальної інформації про діяльність та диспозицію військ противника,
місцезнаходження його основних сил, систем озброєння та інших цілей, про місцевість,
діяльність своїх та союзницьких військ у режимі часу, наближеному до реального.
ТБпАК виконують наступні функції в інтересах Сухопутних військ: спостереження
визначених районів (зон) території як ворожих, так і союзних держав; забезпечення
командирів та штабів необхідною інформацією під час планування та ведення військових
операцій (бойових дій); забезпечення охорони та безпеки своїх військ, підвищення
боєготовності та маневреності основних угруповань своїх військ; здійснення цілевказування;
забезпечення належного зв’язку; підвищення безпеки переміщення військ, супроводження
військ, виявлення мін та саморобних вибухових пристроїв тощо.
Досвід використання БпАК провідними країнами світу вимагає провести аналіз
військово-промислового комплексу України на предмет самостійного, та виробництва за
ліцензією БпАК, та визначити основні шляхи оснащення Збройних Сил України
безпілотними авіаційними комплексами, а саме:
перший – створення замкнених циклів розроблення та виробництва на вітчизняних
підприємствах всіх класів та типів безпілотних літальних апаратів, необхідних для
оснащення Збройних Сил України;
другий – закупівля всіх класів та типів безпілотних літальних апаратів іноземного
виробництва, необхідних для оснащення Збройних Сил України;
третій – максимальне залучення вітчизняного наукового, науково-технічного
потенціалу і виробничих потужностей держави до розроблення та виробництва безпілотних
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авіаційних комплексів у поєднанні з їх ліцензійним виготовленням та закупівлею окремих
класів та типів військової техніки іноземного виробництва.
Кожний з цих шляхів має ряд переваг та недоліків, тому найбільш ефективний
комплексний підхід.

Рис. 2 Основний принцип закупівлі БпАК ЗС України

В даному аспекті дуже важливе питання це – підготовка висококваліфікованих кадрів,
які спроможні ефективно та якісно експлуатувати БпАК різного типу. Тому наступній крок
це зміни до організаційно-штатної структури ЗС України та введення підрозділів і частин на
озброєнні яких знаходяться БпАК.

Рис. 3 Пропозиції комплектування ЗС України підрозділами та частинами, які експлуатують БпАК

Таким чином, на сьогоднішній день застосування тактичних БпАК дає змогу значно
покращити оперативні та бойові спроможності підрозділів, частин та з’єднань Сухопутних
військ, у т.ч. здійснювати розвідку, спостереження, цілевказування у режимі часу,
наближеному до реального.
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ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
ЗВ’ЯЗКУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
Сучасні погляди на реструктуризацію системи управління Збройними Силами,
перерозподіл інфраструктури системи пунктів управління та впровадження у її склад нових
автоматизованих систем (комплексів) управління та комплексів (засобів) зв’язку призводять
до зміни зразків військової техніки системи зв’язку та автоматизації Збройних Сил України.
Актуальність проблеми наукового супроводження (НС) військової техніки зв’язку та
автоматизації управління та впровадження робіт зі створення комплексів та засобів зв’язку
автоматизації управління військового призначення у ЗС України назріла давно. У першу чергу
це пов’язано зі створенням Єдиної автоматизованої системи управління (ЄАСУ) ЗС України, з
реалізацією плану розвитку системи зв’язку, поступового переходу системи зв’язку на цифрові
комплекси і засоби зв’язку та засоби автоматизації. На сьогодні планування та організація
робіт, пов’язаних із розробленням, виробництвом, експлуатацією та ремонтом озброєння,
науковим супроводженням військової і спеціальної техніки, здійснюються згідно
нормативно – правових актів підприємствами, науковими установами і організаціями, в
основному відповідно до вимог військових стандартів колишнього СРСР. Нормативноправова база, сформована на основі системи стандартів не завжди узгоджується з актами
національного законодавства, не враховує перетворень, що сталися в економіці, а також того
фактору, що розроблення і виробництво військової техніки в Україні має ряд недоліків.
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 120 затверджено Порядок
розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також
припинення випуску існуючих видів такої продукції. У цьому Порядку наведено вимоги: про
прийняття рішення, щодо розробки зразка озброєння військової техніки (ОВТ), етапи на які
поділяється дослідно – конструкторська робота (ДКР), умови державного контракту з
поставлення на виробництво зразка, етапи підготовки виробництва, освоєння виробництва,
модернізації, утилізації зразка, разом з тим відсутні будь які вимоги про наукове
супроводження стадій життєвого циклу військової техніки. Забезпечення обороноздатності
України спрямовано на використанні наукових досягнень у науковій і науково-технічній
діяльності ЗСУ, однією з основних складових якої є: наукове супроводження – пошукові та
прикладні наукові дослідження, спрямовані на впровадження результатів наукової роботи.
[1]. Основним змістом наукового супроводження є обґрунтування та проведення заходів
цілеспрямованого своєчасного коригування дій споживачів воєнно-наукової продукції у
напрямі підвищення ефективності її використання та освоєння нововведень у воєнній сфері
[1]. Основні завдання та функції замовника робіт з науково – технічного супроводження
(НТС) ОВТ, виконавця робіт з НТС ОВТ, головної науково – дослідної установи (НДУ)
або ВВНЗ Збройних Сил України з НТС ОВТ визначаються відповідно з Положенням про
організацію розроблення (модернізації) озброєння та військової техніки для потреб
Збройних Сил України [2]. Незважаючи на діючи нормативно – правові документи, проблема
наукового супроводження продукції військового призначення, зокрема військової техніки
зв’язку та автоматизації управління у теперішній час є достатньо актуальною, складною і
вимагає свого розв’язання. До важливих питань можуть бути віднесені такі як:
неоднозначне розуміння понять, пов’язаних з термінами „наукове супроводження”,
„науково-технічне супроводження”, „воєнно-наукове супроводження”; відсутність чіткого
формулювання завдань, які вирішуються під час вище приведених наукових супроводжень,
на стадіях життєвого циклу.
Системою нормативних актів також не передбачено:
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– участь у супроводженні військової техніки на стадіях життєвого циклу суб'єктів
господарської діяльності (розробників) приватної форми власності;
– не визначено порядок забезпечення справності, технічної придатності та модернізації
військової техніки іноземного походження, взяття її на озброєння;
– чіткої мети та основних завдань НТС ОВТ на стадіях життєвого циклу, перелік
основних питань які необхідно опрацювати на кожному етапі ДКР, кожної стадії життєвого
циклу виробу. У системі наукових досліджень специфічні науково-практичні завдання щодо
наукового супроводження модернізації та розвитку військової техніки зв’язку виконує
Науковий центр зв’язку та інформатизації ВІТІ ДУТ. Основними напрямами його діяльності
на стадіях життєвого циклу ОВТ є участь у розробленні проектів оперативно – стратегічних,
оперативно – тактичних та технічних вимог до військової техніки зв’язку та автоматизації
управління, проектів ТТЗ на НДР, ДКР. Зрозуміло, що подальше практичне втілення
результатів науково-дослідних робіт здійснюється шляхом проведення дослідноконструкторських робіт. Дослідно-конструкторська робота може виконуватися без
попередньої науково-дослідної роботи за окремим тактико – технічним завданням (ТТЗ)
замовника. Центр здійснює розробку та вдосконалення нормативно-методичних документів
ДКР, науково-технічне та експериментальне оцінювання бойових, технічних та
експлуатаційних характеристик, проблем надійності дослідних, модернізованих, серійних та
іноземного виробництва (тих, що закуповуються) зразків озброєння і військової техніки під
час проведення державних, контрольних і спеціальних випробувань. Найважливішим
моментом є також те, що ми ще на етапі створення зразків намагаємося аналізувати,
наскільки планова собівартість і відповідно ціна цієї продукції буде оптимальна. Можна
створити прекрасний зразок, який коштуватиме непосильних для замовника коштів і
відповідно ніде застосовуватися не стане. Така перспектива нас не повинна приваблювати,
тому всі аспекти комерційної, та економічної роботи повинні розглядатися ще на самих
ранніх етапах. Проаналізувавши сучасний стан НС ОВТ ЗСУ, досвід Наукового центру
зв’язку та інформатизації ВІТІ ДУТ у проведенні наукових досліджень, на основі нормативно
– правових документів та інших інформаційних джерел нижче наведено окремі пропозиції,
загальні відомості щодо проведення НТС на стадіях життєвого циклу ОВТ.
Стадія дослідження та обґрунтування розроблення ОВТ
Науково – технічне супроводження ОВТ на стадії дослідження та обґрунтування їх
розроблення повинно охоплювати: мету, завдання дослідження, вимоги, основне цільове
призначення, очікувані результати, методи і умови проведення, що рекомендуються, зміст
досліджень за етапами і строками, склад виконавців, умови закінчення робіт, мабуть
доцільно провести техніко-економічне обґрунтування (ТЕО); на підставі оперативностратегічних та оперативно-тактичних вимог до систем ОВТ і потреб Збройних Сил України в
них, обґрунтування тактико-технічних вимог до зразків ОВТ, визначення їх загального
технічного обрису, оцінка техніко-економічних показників та можливостей обороннопромислового комплексу щодо їх розроблення та виробництва; обґрунтування та підготовка
проектів ТТЗ на виконання дослідно-конструкторських робіт (ДКР) щодо розроблення
(модернізації) зразків (систем, комплексів) ОВТ; приймання науково-дослідних робіт та
аванпроектів (технічних пропозицій), надання замовнику робіт із НТС ОВТ висновків про їх
повноту та якість. Важливо усвідомити, рішення про розроблення складного зразка або
зразка ОВТ, який розробляється в інтересах двох і більше державних замовників з
оборонного замовлення, приймається Кабінетом Міністрів України за поданням державного
замовника, погодженим з іншими заінтересованими державними замовниками, на підставі
аванпроекту за умови обґрунтування доцільності, фінансової і технічної спроможності
виготовити на вітчизняних підприємствах відповідну продукцію оборонного призначення
[3]. Виникає питання, які критерії оцінки та хто приймає рішення, що це є складний зразок?
Рішення про розроблення інших зразків, крім зазначених раніше, приймається державними
замовниками в разі, коли відповідні завдання передбачені державними цільовими
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програмами, іншими документами з оборонного планування щодо розвитку Збройних Сил
України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення,
сил цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і
оборонно-промислового комплексу [3]. На наш погляд при науковому супроводженні на
стадії „дослідження та обґрунтування розробки” на основі затвердженого ТТЗ ДКР
необхідно здійснювати аналіз доцільності створення нового виробу і передання його для
серійного виробництва, виникає питання, а може закупити готовий зразок, більш доцільно.
Стадія розроблення ОВТ
Основними завданнями НТС ОВТ на стадії розроблення є:
– уточнення попередніх даних проектів ТТЗ, участь у розробленні ТТЗ на ДКР,
погодження їх установленим порядком та подання на затвердження;
– вибір варіантів побудови виробу та його частин з урахуванням вартості, ефективності
та масштабів виробництва. Розробляються структурні, функціональні, принципові та інші
схеми, визначаються конструкторські та технологічні рішення. Формуються замовлення на
розроблення і виготовлення нових матеріалів та комплектуючих.
– участь у прийманні ДКР (етапів, під етапів ДКР) та узгодження документів,
розроблених під час виконання ДКР (етапів, під етапів ДКР);
– участь у розробленні, погодженні та наданні на затвердження програм та методик
державних випробувань ОВТ;
– оцінка надійності виробу, його функціональних вузлів і частин, електричні і
температурні режими, ремонтопридатність, зручність в експлуатації;
– оцінка відповідності застосовуваних елементів пропонованим вимогам, ступінь
уніфікації, ефективність застосовуваних засобів технічного контролю за якістю;
– розробка робочої документації для виготовлення дослідного зразка;
– участь у державних випробуваннях дослідних зразків ОВТ;
– проведення науково-технічної експертизи документів, що стосуються розроблення
(модернізації) ОВТ;
– участь у підготовці до затвердження конструкторської документації щодо серійного
виробництва ОВТ;
– участь у попередніх та державних випробуваннях дослідного (модернізованого)
зразка [3].
Стадія виробництва ОВТ
Основними завданнями НТС ОВТ на стадії виробництва є:
– науково-технічна експертиза процесу підготовки та освоєння виробництва,
впровадження новітніх технологій виробництва зразків (систем, комплексів) ОВТ України.
– надання пропозицій до проектів нормативно-правових документів;
науково-методичних матеріалів з питань виробництва ОВТ;
– участь у розробленні програм і методик випробувань серійних зразків ОВТ.
Стадія експлуатації ОВТ
Основні виконувані завдання НТС ОВТ на стадії експлуатації:
– аналіз результатів експлуатації ОВТ та рекламацій на нові
(модернізовані) зразки ОВТ;
– підготовка пропозицій щодо поліпшення експлуатаційних та тактико-технічних
характеристик ОВТ;
– науково-технічне та військово-економічне обґрунтування перспективних шляхів
технічної експлуатації і ремонту ОВТ;
– розроблення методик оцінювання технічного стану ОВТ;
– проведення досліджень щодо продовження ресурсів та термінів служби ОВТ;
– участь у розслідуванні причин аварійних подій, аналіз їх передумов, вдосконалення
методів такого аналізу та обґрунтування пропозицій і заходів щодо недопущення їх у
подальшому;
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– розроблення (експертиза) нормативної, науково-методичної документації щодо
експлуатації ОВТ;
– участь у розробленні методів і засобів діагностування технічного стану ОВТ;
– участь у впровадженні ресурсозберігаючих методів та технологій технічного
обслуговування, ремонту та зберігання ОВТ;
– аналіз стану авторського нагляду під час експлуатації ОВТ;
– взаємодія з генеральними (головними) конструкторами, підприємствамирозробниками та постачальниками ОВТ з питань підвищення надійності ОВТ;
– розроблення програм та методик підконтрольної експлуатації і військових
випробувань ОВТ, аналіз матеріалів та звітів про результати їх проведення;
– розробка пропозиції щодо покращення бойових, експлуатаційних та тактикотехнічних характеристик ОВТ.
Стадія капітального ремонту ОВТ Основні завдання НТС ОВТ які необхідно
провести на стадії капітального ремонту:
– розроблення проектів нормативно-правових, науково-методичних матеріалів із
питань виконання капітального ремонту ОВТ (згідно з нормативними документами );
– проведення науково-технічних експертиз нормативно-технічної документації з
капітального ремонту ОВТ, за якими не здійснюється авторський нагляд;
– проведення наукових та науково-технічних експертиз та надання висновків про
технічний рівень науково-технічних розробок, спрямованих на підвищення якості та
впровадження нових технологій капітального ремонту ОВТ.
Стадія утилізації ОВТ
Основними завданнями НТС ОВТ на стадії утилізації є: розроблення проектів
нормативно-правових, науково-методичних матеріалів з питань утилізації ОВТ; проведення
науково-технічних експертиз технічної документації з питань утилізації ОВТ; проведення
наукових та науково-технічних експертиз та наданих висновків про технічний рівень
науково-технічних розробок, спрямованих на підвищення якості та впровадження нових
технологій утилізації ОВТ.
Висновок. Аналіз джерел (СМІ) [4] показує, що наукове супроводження ОВТ сьогодні
є достатньо проблемним питанням навіть у багатьох країнах світу. Питання ВНС продукції
військового призначення на сьогодні повністю не вирішені та відносяться до важливих
проблем. Так, у Російській Федерації актуальними на сьогодні є питання про вдосконалення
воєнно-наукового супроводження робіт у промисловості щодо створення автоматизованих
систем військового призначення. 16 січня 2014р. заступники міністра оборони Росії генерал
армії Дмитро Булгаков і Юрій Борисов провели прес-конференцію для представників
російських засобів масової інформації. Відмічено: „...про життєвий цикл ми вперше стали
реально говорити в 2013 році. За рішенням Військово промислової комісії, у нас зараз йде
кілька пілотних проектів, тому що там треба вирішити низку питань, пов’язаних з
організацією робіт по життєвому циклу...”, – сказав Юрій Борисов. Заступник міністра
оборони нагадав, що контракти повного життєвого циклу включають в себе супровід
військової техніки і озброєнь підприємствами ОПК з моменту проектування і
будівництва до утилізації. Він підкреслив, що практично вся авіаційна техніка, за якою
були укладені контракти на торішньому авіасалоні „МАКС”, створюватиметься за
контрактами повного життєвого циклу. Аналізуючи навіть вище упомянуте та враховуючи
досвід роботи наукового центру зв’язку та інформатизації ВІТІ, на нашу думку необхідно
більше уваги приділяти науковому супроводженню НДР, ДКР на всіх стадіях життєвого
циклу виробу, що здійснюється в інтересах Міністерства оборони. У наукове супроводження
виробів військової техніки та автоматизації управління, необхідно включати і контроль ходу
результатів виконання ДКР та охоплювати такі напрями і об’єкти контролю як: плани
робіт, робочу програму ДКР; звітну, науково-технічну, проектну, робочо-конструкторську,
технічну, експлуатаційну, ремонтну та іншу документацію; обсяги робіт, що виконуються,
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і терміни їх виконання; якість результатів робіт і рівень їх відповідності ТТЗ; фактичні
витрати на проведення роботи та їх відповідність заданим у ТТЗ; ступінь і своєчасність
впровадження (реалізації) отриманих результатів і їх відповідності встановленим цілям;
ступінь виконання робіт та їх відповідності досягненням науки, техніки і сучасним
технологіям. З точки зору виконання завдань, які вирішуються при воєнно-науковому
супроводженні, вся їх сукупність може бути розподілена на дві взаємопов’язані групи:
завдання організаційно-технічного характеру і науково-дослідні завдання. Перша група
завдань безпосередньо пов’язана з плануванням і реалізацією організаційно-технічних заходів
щодо послідовної зміни вигляду зразка від початку досліджень і обґрунтування розробки до
закінчення експлуатації. Для цих завдань характерна наявність процедур контролю за
ходом, строками та якістю результатів виконання організаційно-технічних заходів, а
також процедур формування, прийняття та реалізації рішень з управління заходами, які
проводяться в галузі озброєння, що супроводжується.
Організація військово – наукового супроводу робіт з ЄАСУ військами і зброєю, що
забезпечується НДУ Міноборони (та іншими), також вимагає коректування, більш тісно
працювати з підприємствами виробниками. І з них не знімається відповідальність за провали
в ЄАСУ ЗС України її побудові. З одного боку, сьогодні їх роль у розробках ЄАСУ ЗСУ
недостатня, з іншого, ринкові відносини, в ряді випадків, спровокували участь
співробітників – замовників працювати у тимчасових трудових колективах сторонніх
організацій – розробників, гарантуючи тим самим „зелене світло” курируючим проектам
(„самі пишемо – самі роботу приймаємо”). Тематика АСУ військами, як в частині питань її
побудови, так і питання її застосування, а також військово – наукова література, друкована
продукція в цілому – сьогодні забута, те, що доступно – це досить поверхневі відомості,
викладені в Інтернеті. Виробничі ресурси комплексів, засобів зв’язку та автоматизації, якщо
це держпідприємства не завжди можуть забезпечувати державні потреби в
високотехнологічній оборонній продукції і знаходяться на дотації у нього. Вони вже не
завжди мають необхідний кадровий та виробничий потенціал для виконання наукомістких
розробок військової техніки. Після реструктуризації та приватизації держустанов ВПК,
новоутворені підприємства не бажають використовувати інші підходи до робіт з оборонного
замовлення, ніж звичні комерційні схеми. У сукупності, з відсутністю розвиненої
радіоелектронної промисловості, все зводиться до перепродажу готових імпортних виробів,
звичайно з необхідною „сертифікацією”, спецперевірки – дослідженням та іншими
„наліпками”. Можна зрозуміти і комерсантів: сьогодні виграв конкурс, закупив за свій
рахунок необхідне технологічне обладнання, набрав профільних співробітників, провів
попередні дослідження в ініціативному порядку, а завтра конкурс з продовження робіт
несподівано „виграв” інший (ну „не домовилася” з Замовником, всяке буває) і чого тепер з
усім цим робити? Тому, роботи з низькою рентабельністю комерсантами від оборонки, як
правило, взагалі не розглядаються, випробувальні стенди, специфічне вимірювальне та
лабораторне обладнання закуповується тільки за рахунок Замовника, кваліфіковані
вузькоспеціалізовані фахівці не запрошуються, а також блокуються інші заходи.
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Поліщук Л.І. (НЦСВ АСВ)
к.т.н. Богуцький С.М. (НЦСВ АСВ)
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ЗБРОЙНИХ СИЛ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ
Глобально воєнно-політичні і економічні обставини в кінці XX – початку XXI століття
формуються під впливом складних процесів геоекономічної та геополітичної побудови
системи міжнародних відносин, пов’язаних у першу чергу з загостренням боротьби за
контроль над природними ресурсами, особливо енергетичними, а також з невизначеністю її
подальшого розвитку.

Рис. 1 Тенденції розвитку форм і способів збройної боротьби

Разом з тим, передумовами переходу до нових форм і способів ведення бойових дій у
останні роки стали:
1. Значні досягнення в області інформаційних технологій, нанотехнологій, появою на
озброєнні армій провідних країн світу нової сучасної високоточної інтелектуальної зброї.
2. Стійка тенденція в зростанні ролі високоточних засобів ураження.
3. Підвищення ефективності засобів розвідки і всебічного забезпечення ведення
бойових дій.
4. Інтенсивне впровадження автоматизованих систем в організацію управління
військами і зброєю в сукупності з нарощуванням космічної складової воєнного призначення,
комп’ютеризація цих систем.
5. Впровадження в воєнну сферу штучного інтелекту.
Все це створило передумови докорінного перегляду всієї системи поглядів на характер
майбутніх операцій і ведення бойових дій, які набувають технологічного характеру у всіх
сферах воєнних дій.
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Суттєвою ознакою збройних конфліктів стала відмова від проведення масштабних
стратегічних операцій, що пов’язано з високим динамізмом та швидкоплинністю
воєнних дій.
Характерною рисою сучасних і майбутніх конфліктів є підвищення ролі політичних,
економічних, інформаційних заходів під час підготовки і в ході воєнного конфлікту,
створення коаліційних і багатонаціональних сил, розширення масштабу операцій і
перетворення морського, повітряного, космічного та сухопутного простору в єдиний
глобальний театр воєнних дій.
При цьому зростають загальна динаміка та швидкість воєнних дій, які будуть швидко
поширюватись на всю територію держави.
В останні роки в розвинених країнах світу, і перш за все у США, особлива увага
приділяється активному розвитку теорії і практики ведення мережецентричних дій (МЦД),
які кардинально змінюють погляди на підготовку і застосування збройних сил в сучасних
війнах і конфліктах.
Головна ідея мережецентричних дій полягає в інтеграції всіх сил і засобів в єдиному
операційно-інформаційному просторі, що дозволяє багаторазово збільшити ефективність
їхнього бойового застосування.
Матеріально-технічною
основою
мережецентричних
дій
військ
(сил) є
мережецентричні системи управління (МЦСУ).
У американців з кінця 70 – х років минулого століття і до цього часу існували і існують
цілий ряд концепцій від С2 до С5 ISR. В 70-х роках минулого століття в США появилась
концепція „інтеграції систем бойового управління” С2 (Command and Control). В кінці 70-х
років – концепція „інтеграція систем управління та зв’язку” С3 (Command, Control and
Communications), основним змістом якої було розроблення систем і засобів зв’язку, які б
дозволили ефективний обмін даними між різними АСУ.
Результатом цієї концепції стало досягнення необхідного рівня технічного узгодження
безперервності і оперативності управління.
В середині 80 – х років її змінила нова концепція – „інтеграція систем управління,
зв’язку і розвідки” С3І (Command, Control, Communications and Intelligence), яка охоплювала
вже не тільки АСУ, але і багато питань функціональних областей діяльності і оперативного
(бойового) забезпечення.
Проводилась розробка єдиних форм і способів представлення, накопичення і
відображення розвідувальної інформації і поточної обстановки, створення центрів обробки і
логічного аналізу з метою розподілу узагальненої інформації всім органам управління в
реальному масштабі часу.
Початок 90 – х років ознаменувався прийняттям концепції „інтеграція систем
управління, обчислювальної техніки, зв’язку і розвідки” С4І (Command, Control,
Communications, Computers and Intelligence). В рамках її реалізації створювався єдиний
комплекс інформаційно-обчислювальних мереж з стандартним програмним і апаратним
забезпеченням, досягалась висока імовірність автоматизації процесів місцезнаходження,
цілевизначення і розподілу інформації різного виду, в тому числі через електронну пошту і
телеконференцзв’язок. Впроваджувались експертні системи і засоби моделювання бойових
дій, а також ЕОМ. Але при цьому ніякої мови про „мережецентризм” ще не було.
Перша американська концепція „мережецентризму” з’явилась лише в кінці 90-х років і
отримала назву NCW (Network-centric Warfare) або С5ІSR (Command, Control,
Communications, Computers, Combat Systems, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). До
стандартної американської концепції С4ІSR добавився ще один елемент „С” – бойові
системи (Combat Systems). Таким чином, можна стверджувати, що „мережецентризм” – це
результат інтеграції бойових систем на полі бою, мереж управління, обчислювальної техніки,
засобів зв’язку і розвідки.
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Таким чином, рух американців до „мережецентризму” розпочався більше 30 років
назад. Спочатку проходило об’єднання систем управління і зв’язку, після цього – АСУ і
обчислювальної техніки, і в подальшому – підключення вже сформованої мережі технічних
засобів розвідки і спостереження та бойових систем ураження. Під час цього довгого
еволюційного розвитку вирішувалось завдання побудови інноваційних ЗС і формування
розвідувально-ударних систем глобального масштабу.
Це змусило військово-політичне керівництво провідних зарубіжних держав
переглянути погляди на роль і значення силового компоненту в досягненні стратегічних
цілей держав на міжнародній арені, в тому числі і на теорію та практику військового
будівництва. В першу чергу була признана необхідність удосконалення процесів управління і
застосування Збройних Сил (ЗС).
В даний час в збройних силах Сполучених Штатів Америки (США) проводяться заходи
по розвитку системи управління бойовими діями. Напрямки діяльності в цій області
викладені у прийнятій в США концепції „Системи управління, зв’язку, розвідки і
комп’ютерного забезпечення для учасників бойових дій” (Command Communications
Computers and Intellegence for the Warrior).
До цих напрямків відносяться:
забезпечення оперативно-технічних можливостей для організації взаємодії і спільного
бойового використання сил і засобів в рамках єдиної структури управління (головний
напрямок);
широке застосування автоматизованих систем управління (АСУ), які максимально
виключають ступінь участі людини в зборі, обробці, аналізі і розподілі інформації, і
забезпечують підвищення ефективності оперативного управління військами за критеріями:
поінформованість, коректність рішень, які приймаються, виграш в часі;
забезпечення підвищеної стійкості управління військами в будь-яких умовах
обстановки за рахунок живучості, надійності, завадостійкості та інформаційної захищеності
засобів;
максимально можливе застосування останніх досягнень науки і техніки в області
телекомунікацій, а також готових комерційних стандартів і апаратно-програмних засобів з
метою скорочення термінів проектування і введення в дію нових систем;
В реалізації цієї концепції створюється «система систем», яка включає в себе три
складові частини:
об’єднану систему спостереження та розвідки;
автоматизовану систему бойового управління силами та обміну інформацією;
систему, яка забезпечує застосування високоточної зброї (ВТЗ).
Таким чином закономірно, що з врахуванням вищенаведеного вносяться відповідні
зміни не тільки в структуру управління ЗС США, але і в зміст самих процесів та функцій
системи управління.
Тому, з врахуванням змін характеру війн і воєнних конфліктів, в США продовжується
масштабне, ціленаправлене реформування збройних сил, направлене в тому числі на
здійснення структурних і функціональних змін в системі їх управління.
Основним змістом цього процесу є трансформація взаємозв’язків різнорідних сил і
засобів, які перейшли від індустріальної епохи, в об’єднані збройні сили інформаційного
часу – більш гнучкі і мобільні, здатні, використовуючи сучасні системи зв’язку і
автоматизовані інформаційно-управлінські системи, вдосконалені засоби розвідки і
високоточну зброю, в мінімальні терміни і при мінімальних втратах забезпечити ефективне
досягнення воєннополітичних чи інших цілей держави (коаліції держав) в ході протиборства
з будь-яким противником.
Сухопутні війська ЗС США складають основу наземної потужності держави.
В новій редакції „Єдина перспектива – 2020” відмічено, що „інформаційна революція”,
яка продовжується, створює не тільки кількісні, але і якісні зміни в інформаційній сфері, яка
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до 2020 року приведе до значних змін в проведенні воєнних операцій. Рішення конгресу
США про чисельні скорочення ЗС підвищило вимоги до інформаційних технологій. Тому в
„Єдиній перспективі – 2020”були уточнені концепції розвитку архітектури систем
управління і зв’язку видів ЗС (Сухопутні війська (СВ) – „Ентерпрайз”, Військово-Морські
Сили (ВМС) – „Копернік”, Повітряні Сили (ПС) – „Горизонт”), які є підсистемами
глобальної автоматизованої системи управління США.
Відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня України встановлено, що за
функціональними принципами система національної безпеки України поділяється на
інтегровані сектори (підсистеми): безпеки оборони; економічної безпеки; інформаційної
безпеки; енергетичної безпеки; державної безпеки; екологічної безпеки, тощо.
Виконання завдань у сфері безпеки і оборони вимагає спільних зусиль та узгодженого
використання всіх засобів, які є в розпорядженні держави. Збройні сили є тільки одним з цих
засобів, але не завжди самодостатнім для виконання всього спектру завдань. Створено сектор
безпеки національної оборони (СНБО) держави.
Завдання щодо створення ЄАСУ ЗС України визначене на державному рівні, однак
роботи виконуються низькими темпами з неритмічним виділенням та використанням
ресурсів, за відсутності загальносистемних рішень та недотримання необхідних пріоритетів
створення складових ЄАСУ ЗС України. Це приведе до проблем наступної інтеграції
існуючих розробок у єдину систему та унеможливить створення цілісної системи управління
ЗС України.
На цей час практично відсутня комплексна автоматизація процесів управління та
суб’єктів системи управління ЗС України. Не узгоджені між собою розробки систем
управління суб’єктів сектору безпеки та оборони держави. Існують розрізнені інформаційні
(інформаційно-телекомунікаційні) системи, які створені та використовуються для
автоматизації процесів діяльності щодо управління військами (силами) та зброєю, їх
контролю, спостереження та розвідки.
Телекомунікаційна мережа ЗС України, яка на цей час працює на застарілому парку
аналогового обладнання в теперішньому стані не може бути основою для створення системи
зв’язку, як телекомунікаційної складової системи управління сектору безпеки та
оборони держави.
Рівень автоматизації діяльності органів управління становить лише 10 – 30%, в
залежності від ланки управління, від потреб, оскільки наявні комплекси засобів
автоматизації (КЗА) та програмно-технічні комплекси не складають цілісних систем, існуючі
інформаційно-розрахункові задачі забезпечують лише мінімальний набір функціональності,
що забезпечує потреби оперативного складу органів управління лише на 12 − 15%.
Тому керівному складу в існуючій системі управління залишається 15 − 17% часу для
вироблення та прийняття рішень, тоді як у провідних країн світу, навпаки, витрачається 75 −
80% часу на моделювання ситуацій бойових операцій та прийняття рішення.
За цих умов загальними причинами виникнення таких проблем є:
– недосконалість нормативно-правової бази створення ЄАСУ ЗС України, як основи
системи управління обороною держави;
– відсутність єдиного органу управління розробленням та впровадженням новітніх
технологій у систему управління обороною держави, який би коригував пріоритетність щодо
проведення науково-дослідних робіт, розробленні окремих складових систем в напрямку
єдиних поглядів, підходів і впровадження робіт у всіх елементах складових сектору безпеки і
оборони держави;
– обмежене фінансування і матеріально-технічне забезпечення, яке розпорошується на
фінансування різних програм на замовлення різних структур.
Система управління Збройними Силами України потребує комплексного
вдосконалення, адаптації органів і пунктів управління, системи зв’язку і автоматизації, до
виконання майбутніх завдань, а також забезпечення спроможностей щодо управління
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міжвидовим угрупуванням військ (сил), виконання завдань в умовах надзвичайного стану без
проведення структурних змін, діяльності в умовах інформаційної боротьби та
кібернетичних атак.
Висновки
Таким чином, удосконалення систем управління сухопутними військами збройних сил
різних держав за результатами реформування проводиться:
органів управління – реорганізація проводиться за рахунок зменшення кількості штабів
і командувань і, в той же час, удосконалення їх організаційно-штатної структури,
адміністративних і функціональних повноважень, взаємної сумісності органів управління
різних ланок, удосконалення і зменшення органів логістики, повної відповідності стандартам
НАТО. Все це веде до зменшення витрат на утримання органів управління, але надає
додаткові можливості для проведення модернізації військ і підвищення якості їх підготовки;
пунктів управління – основні зусилля направляються на удосконалення як
стаціонарних, так і мобільних ПУ в напрямках стандартизації їх обладнання як робочих
місць, так і засобів пересування, забезпечення достатньої захищеності, живучості,
мобільності, нормальних умов для роботи обслуговуючого персоналу;
зв’язок і автоматизовані системи управління – реорганізація проводиться як з
удосконалення існуючих систем зв’язку (сумісна робота військових і державних систем та
уніфікація засобів зв’язку у цьому напрямку з широким використанням комерційних
технологій), так і створення нових, особливо супутникових, а також радіорелейних,
тропосферних, волоконно-оптичних і радіосистем для різних ланок військового управління з
можливістю загального користування їх послугами;
автоматизовані системи управління повинні відповідати розвитку і вимогам інших
підсистем управління і забезпечувати: оперативно-технічні можливості для організації
взаємодії і спільного бойового використання сил і засобів в рамках єдиної структури
управління; максимальне виключення ступеня участі людини в зборі, обробці, аналізі і
розподілі інформації; підвищення стійкості управління військами в будь-яких умовах
обстановки за рахунок живучості, надійності, завадостійкості та інформаційної захищеності
засобів; постійне поповнення бази даних як за війська противника (розвідка), так і за свої, а
також забезпечення доступу до цієї бази даних користувачів всіх ланок управління при
необхідності.
Тенденції розвитку систем управління сухопутними військами збройних сил різних
держав світу, які на сьогоднішній день призвели до значно вищого рівня їх бойової
готовності і здатності успішно виконувати всі завдання, які стоять перед ними в будь-якій
точці світу, можуть бути взятими за орієнтир для удосконалення системи управління як
Сухопутними військами, так і Збройними Силами України в цілому.
При цьому потрібно проходити не весь шлях удосконалення, який вони проходили (це
відкине нас у розвитку на багато десятиліть назад), а використовувати сьогоднішні
досягнення.
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к.т.н. Сова О.Я. (ВІТІ ДУТ)
к.т.н. Жук П.В. (ВІТІ ДУТ)
КООРДИНАЦІЯ ЦІЛЬОВИХ ФУНКЦІЙ ВУЗЛІВ ТАКТИЧНИХ
РАДІОМЕРЕЖ КЛАСУ MANET
Актуальність досліджень. Широке застосування передових технологій у військовопромислових комплексах різних держав світу призвело до появи високоточної зброї різного
базування, що, в свою чергу, суттєвим чином змінило принципи, форми і способи
застосування військових формувань у збройному протиборстві. За таких умов розвиток
збройних сил розвинених у військовому відношенні країн світу безпосередньо пов’язаний з
удосконаленням систем збору, обробки й розподілу інформації шляхом інтеграції систем
зв’язку, навігації, розвідки й автоматизації [1]. Заходи, які відбуваються в рамках
антитерористичної операції на сході нашої держави також переконливо демонструють
важливість такого аспекту сучасних бойових дій як інформаційне забезпечення військ,
головною метою якого є підвищення якості управлінських рішень шляхом глобальної
поінформованості посадових осіб пунктів управління щодо ситуації на полі бою, а також
збільшення ефективності взаємодії угруповань військ, розташованих на значних
географічних територіях.
Завдання забезпечення зв’язку в тактичній ланці управління ЗС України покладається
на мобільну компоненту (МК), сучасний стан якої не дозволяє в повній мірі забезпечити
бойові підрозділи всією необхідною інформацією про ситуацію на полі бою. При чому,
модернізація МК з використанням існуючих засобів та комплексів зв’язку неможлива, що
пов’язане з їх моральною та технічною застарілістю [2]. В [3] запропоновано один з варіантів
модернізації існуючої МК, який передбачає, що у якості транспортної основи перспективної
МК будуть використані ієрархічно пов’язані мобільні радіомережі (МР) класу MANET
(Mobile Ad-Hoc Networks). Це дозволить створити адаптивну систему зв’язку з можливістю
самоорганізації, здатну функціонувати в інтересах всіх військ (сил), що діють в смузі
з’єднання не залежно від їх призначення, підпорядкованості, належності до виду, роду
військ, або завдань, які вирішуються.
В ході попередніх досліджень було показано, що ефективне функціонування МР
неможливе без наявності системи управління (СУ) в складі кожного мобільного вузла [4].
Крім того, з метою прийняття рішень вузловою СУ в умовах невизначеності, якими
характеризується функціонування МР, в [5] запропоновано інтелектуалізувати процес
управління вузлами МР шляхом використання технологій обробки даних та
отримання знань.
Критерієм оптимальності рішень, прийнятих інтелектуальною системою управління
(ІСУ) вузлом МР, що відображає ступінь досягнення поставленої цілі (цілей), є цільова
функція (ЦФ) управління. Це деяка кількісно вимірювана величина, яка є функцією вхідних і
вихідних змінних, параметрів об’єкта управління і часу.
До особливостей ЦФ управління МР можна віднести те, що більшість з них залежать
одна від одної, а також можуть заперечувати одна-одній. Наприклад, бажання мінімізувати
витрати енергії батарей абонентів призведе до росту кількості ретрансляцій або довжини
маршруту передачі і, відповідно, збільшення часу передачі повідомлень. У зв’язку з цим
актуальною є задача, яка полягає в координації рішень, що приймаються вузловими ІСУ в
процесі функціонування МР.
Аналіз публікацій. Враховуючи те, що управління МР здійснюється за
децентралізованим принципом, систему управління МР можна представити як сукупність
вузлових систем управління, які взаємодіють між собою в процесі передачі інформації [4]. У
свою чергу управління вузлом МР полягає в прийнятті вузловою ІСУ рішень щодо вибору
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певних режимів чи параметрів функціонування вузла, які забезпечать виконання всіх цілей
управління МР з урахуванням наявних вузлових та мережевих ресурсів [6] (рис. 1).
Ресурси
Вузлові

Мережеві

- потужність процесора
- потужність
передавача
- об’єми оперативної пам’яті
- ємність
вузлової
батареї
- діаграма спрямованості антени
- алгоритми та протоколи управління
- діапазон частот радіо прийомопередавача

- топологія радіомережі
- ширина смуги пропускання
радіоканалу
- швидкість
передачі
на
інформаційному напрямку
- кількість радіоканалів на інформаційному напрямку
- множина маршрутів на інформаційному
напрямку

Рис. 1. Ресурси, на основі яких здійснюється управління МР

Забезпечення інформаційного обміну із заданою якістю в межах усієї МР (або її зони) є
основною ціллю управління МР, яка визначає весь зміст її функціонування. В ідеалі, кожен
елемент МР (мобільна базова станція чи окремий мобільний вузол) повинен прагнути до
досягнення зазначеної цілі. Однак, як показано в [6], в умовах децентралізованого
управління та наявності протиріччя між оптимальною інформованістю керуючого об’єкта і
своєчасністю керуючих впливів неможливо досягти глобальної оптимізації в межах усієї МР.
Тому, було запропоновано провести декомпозицію основної цілі управління МР на дві
взаємозалежні групи цілей: мережеві (зонові) – оптимізація мережевих або зонових
показників ефективності; користувальницькі – досягнення заданої якості передачі та
оптимізація параметрів функціонування елементів мережі на деякому інформаційному
напрямку (рис. 2).
Цілі управління МР
Користувальницькі

Мережеві
- забезпечення інформаційного обміну із
заданою якістю у всій МР або її зоні
- оптимальні зв’язність вузлів МР та покриття території МР

- максимум чи забезпечення певного
значення пропускної здатності

- оптимальна кількість апаратних ресурсів
(вузлів чи базових станцій)
- максимум часу функціонування мережі,
її зони

- мінімум потужності передачі

- інформаційного напрямку
- маршруту
- каналу
- на окремому інформаційному напрямку
- при передачі m-м маршрутом
- окремого i-го вузла

- мінімум службового трафіка

- максимум часу функціонування шляхом
управління витратами енергоресурсу

- мінімум часу планування, розгортання,
відновлення мережі чи її зони
- забезпечення безпеки інформації, яка передається та ін.

- мінімізація часу доставки пакетів на маршруті передачі та ін.

- на окремому інформаційному напрямку
- при передачі m-м маршрутом
- батареї окремого i-го вузла

Рис. 2. Класифікація цілей управління МР

В якості критеріїв зазначених цільових функцій можуть виступати:
1. Максимум (обмеження) пропускної здатності S * (каналу, маршруту чи напрямку
зв’язку):
S * max S (S * Sзад ) .
2. Мінімум (обмеження) потужності передачі P* (окремого вузла, маршруту чи
напрямку зв’язку):
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P* min P ( P* Pзад ) .
3. Максимум часу функціонування через мінімум (обмеження) витрат енергоресурсу
*
E (батареї окремого вузла, або вузлів, з яких складається маршрут чи напрямок передачі):
E* min E ( E* Eзад ) .
4. Мінімум часу затримки доставки пакетів t з (обмеження часу доставки пакетів):

tз

*

min tз (tз

*

tз зад ) .

Як видно, наведені вище критерії ЦФ мають різну фізичну природу і частина з них
потребує максимізації (пропускна спроможність та час функціонування МР), а частина –
мінімізації (потужність передачі та час затримки передачі пакетів). Тобто, в один і той же
момент часу ЦФ різних мобільних вузлів можуть суперечити одна-одній, що призводить до
появи внутрішньосистемних конфліктів [7], для зменшення або усунення впливу яких
пропонується виділення в структурі МР вузла-координатора, а сама ІСУ мобільною
радіомережею передбачатиме три рівні – мережевий, вузловий та виконавчий (рис. 3) [5].
Вузлова ІСУ
Кординатор вузлової ІСУ
(метаагент)

Мережевий рівень ІСУ МР

ІА управління
– топологією
– маршрутизацією
– радіоресурсом
– енергоресурсом та ін.

Вузловий рівень
ІСУ МР

…

Вузлова ІСУ

Вузлова ІСУ

Кординатор вузлової ІСУ
(метаагент)

Кординатор вузлової ІСУ
(метаагент)

ІА управління
– топологією
– маршрутизацією
– радіоресурсом
– енергоресурсом та ін.

Виконавчий рівень
ІСУ МР

ІА управління
– топологією
– маршрутизацією
– радіоресурсом
– енергоресурсом та ін.

Координація розподілу вузлових ресурсів та узгодження
користувальницьких цілей
Координація розподілу мережевих ресурсів та узгодження
мережевих цілей
Передача інформації за маршрутами між вузлами МР

Рис. 3. Схема координації мережевих та вузлових ресурсів в МР

Як видно з рисунка, до складу виконавчого рівня входить сукупність функціональних
підсистем вузлових ІСУ, які у [8] запропоновано реалізувати за допомогою технології
інтелектуальних агентів (ІА) для виконання різних функцій управління, відповідно до рівнів
еталонної моделі OSI (управління радіоресурсом, маршрутизація, управління потоками даних
та ін.). Функціонування ІА на виконавчому рівні полягає у реалізації управляючих впливів
щодо розподілу вузлових та мережевих ресурсів, шляхом вибору необхідних параметрів та
режимів функціонування вузла у залежності від ЦФ, що визначаються метаагентом вузлової
ІСУ. ЦФ управління вузлом визначаються за схемою, зображеною на рис. 4., з метою
забезпечення заданої якості передачі інформації між парою відправник-адресат при
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прагненні мінімізувати витрати мережевих (вузлових) ресурсів на її здійснення (досягнення
користувальницької оптимізації в рамках окремого вузла, радіоканалу, маршруту чи
інформаційного напрямку). Крім визначення ЦФ на метаагента вузлової ІСУ покладається
здійснення функцій координації ІА, шляхом вибору оптимального набору управляючих
впливів і послідовності їх виконання всіма підсистемами вузлової ІСУ. Множина метаагентів
вузлових ІСУ утворює вузловий рівень ІСУ мобільної радіомережі.
Інформація
для передачі

Підсистема управління
якістю обслуговування
Визначення вимог до QoS
кожного типу трафіка:
– час затримки передачі та
його варіація;
– швидкість передачі;
– ймовірність помилок.

Підсистема контролю, збору, обробки та зберігання даних
Стан вузла

Стан мережі

Параметри
Наявні ресурси
Навантаження Потужність передавача

Параметри
Наявні ресурси
Навантаження Пропускна здатність

Черги в вузлах
……..
Мобільність

Черги в вузлах
……..
Мобільність

Енергія батарей
………..
Обсяг пам’яті тощо

Енергія батарей
………..
Радіоресурс

База знань
Цілі управління
Множини мережевих та користувальницьких цільових функцій
Визначення параметрів оптимізації
Визначення об’єкта управління
Визначення поточних цільових функцій

Підсистема поповнення
знань та навчання
Узагальнення накопиченого досвіду та
поповнення бази
новими знаннями

Координація (узгодження) поточних цільових функцій різних вузлів
Підсистема реалізації рішень
Інтелектуальна система
управління вузлом МР

Вибір управляючого впливу:
– за етапами управління;
– за функціональною підсистемою;
– за охопленням;
– за об’єктом управління.

Рис. 4. Схема визначення цільових функцій метаагентом вузлової ІСУ

Мережевий рівень ІСУ МР представлений у вигляді вузла-координатора, в якості якого
вибирається головний вузол зони (чи мобільна базова станція), виділений з-поміж інших за
певною ознакою (апаратні характеристики, місце розташування в топології радіомережі,
кількість сусідів, тощо). У МР великої розмірності (сотні чи тисячі радіовузлів) або з
високою динамікою зміни топології радіомережі мережевий рівень може бути представлений
множиною вузлів-координаторів, кожен з яких здійснюватиме координацію в своїй зоні МР.
Це дозволить скоротити час, а також зменшити використання вузлових та мережевих
ресурсів, необхідних для збору службової інформації про ситуацію в МР, що
використовується вузловими ІСУ для прийняття рішень. Крім функцій, притаманних
звичайному вузлу (прийом, передача та ретрансляція інформації в МР), на вузол-координатор
покладається завдання створення оптимальних умов для досягнення цілей управління всіма
вузлами МР. Для цього ІСУ вузла-координатора взаємодіє з метаагентами підлеглих
вузлових ІСУ щодо корегування вузлових ЦФ з урахуванням ситуації у всій МР чи її зоні.
Сьогодні в науковій літературі можна знайти наступні визначення координації [9]:
– подолання надлишкових ступенів свободи рухомого органу управління, тобто
перетворення його в систему, якою можна керувати;
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Узгодження рішень, прийнятих вузловими інтелектуальними
системами управління, для забезпечення інформаційного
обміну на напрямку зв’язку
Забезпечення безперебійного, неперервного,
функціонування вузлової інтелектуальної системи
управління
Чітке визначення відповідальності кожного ІА у складі
вузлової інтелектуальної системи управління, порядку
взаємодії ІА між собою та з агентом-координатором

Вузлові цілі

Узгоджена робота вузлових інтелектуальних систем
управління та їх підсистем для забезпечення інформаційного
обміну із заданою якістю у всій МР

Мережеві цілі

– процес досягнення єдності зусиль всіх підсистем (підрозділів) організації для
реалізації її задач та цілей;
– керівна діяльність, що полягає в забезпеченні взаємозв’язку та узгодженості
суб’єктів, об’єктів і процесів праці в часі та просторі;
– функція менеджменту у встановленні зв’язків, організації взаємодії і узгодженості
роботи компонентів системи, оперативної диспетчеризації виконання планів і задач.
Узагальнюючи наведені вище визначення, можна сформулювати наступне визначення
координації в ІСУ МР – це процес узгодження користувальницьких та мережевих цілей усіх
підсистем ІСУ під час розподілу вузлових та мережевих ресурсів для забезпечення
інформаційного обміну із заданою якістю в радіомережі або її зоні.
Головним завданням координації є досягнення злагодженості в роботі всіх підсистем
ІСУ шляхом встановлення раціональних зв’язків (взаємодій) між ними, використовуючи при
цьому єдині для всіх вузлових ІСУ принципи та методи координації. На рис. 5, у порядку від
конкретних цілей окремого інтелектуального агента до основної цілі управління МР,
зображена ієрархія цілей координації взаємодії ІСУ вузлів МР.

Рис. 5. Ієрархія цілей координації взаємодії вузлових ІСУ

Методи координації в ІСУ МР. Досягнення зазначених вище цілей реалізується
шляхом використання відповідних методів координації в процесі функціонування ІСУ МР.
Безумовно, вибір методу координації залежить від параметрів вузлів та умов функціонування
МР, від обраної стратегії управління та структури системи управління. На рис. 6 наведена
класифікація методів координації, які можливо використовувати в ІСУ МР. У загальному, за
способом оптимізації, всі методи координації можна поділити на ітеративні та без
ітеративні [10].
Методи координації
Ітеративні
За видом координаційних дій
- інтегральні
- чіткі (жорсткі)
- інтервальні
- лінгвістичні

За етапом
функціонування СУ
- активні
- реактивні
- реального часу

Безітеративні
За рівнем організації
взаємодії
- внутрішньорівневі
(вузловий чи мережевий рівень ІСУ)
- міжрівневі

За показником організації взаємодії
- координація за цілями
- координація за обмеженнями
- координація в часі
- координація за параметрами

Рис. 6. Класифікація методів координації
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У наявних сьогодні ітеративних методах (алгоритм Данцига-Вульфа; алгоритм
Корнаї-Ліптака; методи, що ґрунтуються на введенні функції Лагранжа або її різних
модифікацій; алгоритми оптимізації; узагальнена схема ітеративних алгоритмів Алієва та
Ліберзона) оптимальне рішення визначається в процесі ітеративного обміну інформацією
між центром і елементами. На кожному кроці ітеративного процесу розв’язуються локальнооптимальні задачі елементів і координуюча задача центру. Недоліком ітеративних методів
координації, при застосуванні в MANET, є значні затрати мережевих та вузлових ресурсів
для збору інформації про стан підсистем ІСУ та узгодження управляючих рішень, які
приймаються ними [10].
Безітеративні методи передбачають здійснення координації шляхом одноразового
обміну інформацією між координатором та підлеглими йому підсистемами ІСУ. Для
детермінованої системи управління координуюча підсистема (метаагент) повинна мати
детальні моделі підсистем і точно знати їх цільові функції. Однак, такий підхід призводить
до неможливості децентралізованого управління ІСУ і значного ускладнення структури
координатора та процесу координації. Основним недоліком всіх безітеративних методів є
необхідність визначення і передачі на вищий рівень управління всієї ефективної множини
параметрів підсистем (або достатньо точної апроксимації цієї множини). Перевагами
безітеративних методів у разі застосування в ІСУ вузлами радіомереж MANET є мінімальні
затрати мережевих і вузлових ресурсів та можливість прийняття рішень в умовах
невизначеності [10].
Головна ж відмінність між ітеративними та безітеративними алгоритмами координації
полягає в „напрямку” координації. В ітеративних алгоритмах координація ініціюється
елементом найвищого рівня (метаагентом), а саме координуюче рішення залежить як від
поточної цільової функції елемента вищого рівня, так і від вектора показників елементів
нижчого рівня, який отриманий в ході попередньої ітерації.
На відміну від ітеративних, в безітеративних алгоритмах прийняття рішення
координатором не залежить від „передісторії” (поточної ЦФ), а координуючий вектор, як і
цільова функція координатора, формується у вузловій базі знань, яка містить детальні моделі
підлеглих підсистем, на основі його власного стану та інформації про стан МР чи її зони. Це
відповідає принципу оптимальності Беллмана [11], згідно якого оптимальне рішення, що
приймається координатором в ІСУ, не залежить від стану елементів нижніх рівнів та рішень,
які ними приймалися, а повністю визначається цільовою функцією координатора в певний
момент часу. Всі наступні рішення елементів нижніх рівнів повинні бути оптимальними
відносно цього рішення.
Враховуючи особливості двох класів методів координації, можна зробити висновок про
те, що ітеративні методи координації доцільно використовувати на вузловому та
виконавчому рівнях ІСУ мобільною радіомережею, так як їх функціонування потребує
значних об’ємів службової інформації для прийняття управляючих рішень. Відповідно на
мережевому рівні ІСУ мобільною радіомережею пропонується використовувати
безітеративні методи координації, а для їх побудови використовувати методи теорії нечіткої
логіки та теорії ієрархічних багаторівневих систем. З одного боку це призведе до втрати
деяких деталей функціонування елементів на нижніх рівнях ІСУ, але дозволить вирішувати
завдання координації цільових функцій на всіх рівнях ІСУ з позиції системної мети, а також
будувати ефективні моделі елементів ІСУ з урахуванням фактичної невизначеності для
об’єкта управління [10].
Метод координації цільових функцій вузлів МР з використанням нечіткої логіки.
Приймаючи до уваги наведену вище класифікацію, в [7] запропоновано новий метод
координації ЦФ вузлових ІСУ. Розглянемо постановку задачі координації ЦФ вузлів МР, яка
функціонує за децентралізованим принципом, що передбачає рівноправність усіх вузлів у
ході прийняття рішень. Як зазначалося вище функцій координатора у МР виконуватиме
головний вузол зони (чи мобільна базова станція), виділений з-поміж інших за певною
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ознакою (апаратні характеристики, місце розташування в топології радіомережі, кількість
сусідів, тощо). В якості обмежень вважатимемо, що СУ мобільною радіомережею
представлена у вигляді сукупності вузлових ІСУ двох рівнів – мережевого і вузлового,
причому функції координації реалізуються лише на мережевому рівні (рис. 7).
Вузлова ІСУ
База знань
C
Вузол-координатор n11
(мобільна базова станція)

C11 , x11
D ( w21 )

w1N

w11

D ( w2 N 2

)

2

Мобільний вузол n21

Мобільний вузол n2 N

C21 , x21

C 2 N , x2 N
2

Вузлова ІСУ

2

2

Вузлова ІСУ

Рис. 7 Схема взаємодії вузлів у дворівневій системі управління МР

Введемо наступні позначення: L – загальна кількість рівнів у СУ радіомережею (для
системи на рис. 7 L = 2); N l – загальна кількість мобільних вузлів на l -му рівні l [1 : L] (для
нашого прикладу N 2 2 ); nli – i -й вузол l -го рівня. N1 1 – на першому рівні наявний лише
вузол-координатор – головний вузол зони (мобільна базова станція).
ЦФ вузла-координатора запишемо, як
(1)
C11( w1 , x11) opt ,
C11 {S ( x), tз ( x), P( x), E ( x)};

(2)

(3)
x11(t ) { (t ), eб (t ), Г (t ), (t ), О (t ), Б (t ), b (t )};
при виконанні обмежень на ресурс та вимог до якості обслуговування ξ-го типу трафіка
(мова, відео, дані)
(4)
{ p pij max , s sij max , tз tз max , щ щmax , eбi eб max} ,
де w1 { w1i } , i [1 : N 2 ] – вектор рішень, що приймаються вузлом-координатором (мобільною
базовою станцією) по відношенню до підлеглих вузлів другого рівня; x11 – множина
параметрів, що характеризують стан вузла-координатора S – пропускна спроможність; tз –
середній час затримки передачі пакетів; P – потужність передачі; (t ) – інтенсивність зміни
топології; Г (t ) – вхідне навантаження i -го вузла МР; eбi – ємність батарей і-го вузла; sij –
пропускна здатність каналу ij; pij – потужність передачі в каналі ij; tзо – час затримки передачі
пакетів ξ-типу, Vст – об’єми службового трафіка; О(t ) – об’єм інформації; Б(t ) – вимоги до
безпеки інформації; b(t ) – кількість адресатів.
Використання ЦФ вузла-координатора (мобільної базової станції) в якості системної
цільової функції всієї МР (чи її зони) призведе до значного ускладнення задачі оптимізації, а
також не дозволить врахувати власні ЦФ підлеглих мобільних вузлів під час прийняття
рішень з управління ресурсами МР чи її зони. Крім того, системна цільова функція МР не
має прямої залежності від рішень, які приймаються вузловими ІСУ нижчого рівня, що
ускладнює вибір режимів їх роботи. Тому вважатимемо, що для кожного мобільного вузла
другого рівня задані свої цільові функції
C2i ( w2i , x2i ) opt ,
(5)
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де w2i , i [1 : N 2 ] – рішення, що приймаються i -м вузлом другого рівня; x2 i – множина
параметрів, що характеризують стан i -го вузла другого рівня.
Системна цільова функція C11 формується базою знань вузла-координатора на основі
інформації про стан підлеглих вузлів та самого вузла-координатора. Дана інформація
надходить до бази знань у вигляді вектору показників стану вузла-координатора F11 та
векторів показників стану вузлів другого рівня F2i , i 1 : N 2 . З урахуванням виразів (1) та
(5) системна цільова функція C11 матиме вигляд:
C11 {C11 ( w1 , F11 ); С21 ( w21, F21 ), ..., С2 N 2 ( w2 N 2 , F2 N 2 )}

opt ,

(6)

wli

Основна відмінність між вектором рішень w1 w1i та рішеннями w2i , що
приймаються вузлами другого рівня, полягає в тому, що на рівні вузла-координатора
вирішуються питання розподілу мережевих та вузлових ресурсів, питання допустимості
параметрів та ефективності режимів функціонування вузлів, а також координації ЦФ вузлів,
шляхом встановлення відповідних значень векторних критеріїв li ( xli ) .
У свою чергу, рішення вузлів другого рівня пов’язані лише з реалізацією управляючих
впливів щодо вибору необхідних параметрів та режимів їх функціонування, з урахуванням
критеріїв, надісланих вузлом-координатором. Тобто, при переході з нижчого на вищий
рівень системи управління МР втрачається деяка інформація про деталі функціонування
вузлів, але з'являється можливість оцінити функціонування МР з системної точки зору. При
цьому, найбільш детально при аналізі розглядаються тільки ті вузли, в яких спостерігається
істотне відхилення параметрів функціонування від оптимальних значень, а все, що не
відіграє особливої ролі з системної точки зору, виключається з подальшого детального
розгляду.
В табл. 1 наведена взаємозалежність між векторними критеріями та управляючими
рішеннями, які можуть бути прийняті ІСУ мобільних вузлів для досягнення системної
цільової функції.
Таблиця 1
Взаємозалежність між векторними критеріями та управляючими
рішеннями ІСУ мобільних вузлів
Критерій вузлової ЦФ ( C li )

Управляючі рішення ( W

{ wli })

Мінімізація взаємних завад при передачі інформації
Максимум (виконання обмеження)
Мінімізація об’ємів службового трафіка
пропускної здатності
Побудова незалежних маршрутів передачі
Оптимізація топології зони мережі
Мінімум (виконання обмеження)
Побудова незалежних маршрутів передачі
часу доставки пакетів
Побудова найкоротшого маршруту(тів) заданої якості
Використання режиму „сон”
Мінімум (виконання обмеження) Використання спрямованих антен
потужності передачі
Побудова найкоротших маршрутів
Оптимізація топології зони мережі
Максимум (виконання обмеження) Використання енергозберігаючих методів маршрутизації інформації
часу
функціонування
вузла Використання режиму „сон”
(мережі)
Мінімізація використання енергії батарей

Враховуючи все вищезазначене, вирішення задачі координації цільових функцій ІСУ
вузлів МР, які приймають участь у передачі інформації, полягає в знаходженні таких
управляючих рішень на кожному з рівнів ІСУ радіомережею, які б у сукупності задовольняли
системній цільовій функції C11 . Для вирішення задачі координації в багаторівневих СУ
найчастіше використовуються ітеративні методи, які потребують постійного обміну
інформацією між координатором та підлеглими вузлами про стан МР чи її зони. Однак, в
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умовах частої зміни топології МР це призведе до значних затрат вузлових та мережевих
ресурсів [7], тому задачу координації ЦФ вузлів, що приймають участь у передачі інформації
в МР, пропонується вирішувати з використанням безітеративного методу координації.
При моделюванні дворівневої системи управління МР важливим є опис вузлів у якості
взаємопов’язаних підсистем, кожна з яких переслідує власні цілі. Однак, динамічна природа
МР, яка унеможливлює збір повної інформації про стан МР, та багатовекторність критеріїв її
функціонування ускладнюють побудову математичної моделі ІСУ мобільною радіомережею
на основі використання класичних методів динамічного програмування. Тому, для розробки
безітеративного методу координації запропоновано використання теорії нечітких множин
спільно з теорією ієрархічних багаторівневих систем [7, 10].
З одного боку, застосування принципів системного аналізу, при описі елементів ІСУ
мобільної радіомережі, сприятиме відображенню внутрішньорівневої та міжрівневої
взаємодії вузлів МР, що забезпечить цілісність її розгляду, як складної системи, і дозволить:
– вирішувати завдання з управління вузловими та мережевими ресурсами на всіх
рівнях управління з позиції системної мети, що задається системною ЦФ;
– розглянути функціонування системи управління МР на основі врахування основних
процесів, елементів СУ і зв’язків між ними, що дозволить отримати достовірні оцінки стану
вузлів МР та визначити вимоги до параметрів їх функціонування з метою передачі
інформації із заданою якістю обслуговування;
– достатньо спростити модель СУ радіомережею і, водночас, забезпечити адекватне
відображення реального процесу управління вузловими і мережевими ресурсами в МР.
З іншого боку, використання для опису СУ мобільною радіомережею теорії нечітких
множин позбавить необхідності точно задавати значення всіх параметрів та їх межі, що є
дуже складним процесом для такої динамічної системи як МР. Функції належності спочатку
лише грубо задають систему переваг та обмежень, а в ході подальшого функціонування МР
відбувається самонавчання вузлової ІСУ з подальшим корегуванням значень функції лише в
районі передбачуваної точки оптимуму.
У сукупності застосування теорії нечітких множин спільно з теорією ієрархічних
багаторівневих систем дозволить відобразити основні властивості системи управління МР і
спростити процес її аналізу, подолати труднощі, пов’язані з наявністю векторного критерію,
відсутністю унімодальності та дискретністю.
Основні труднощі вирішення завдань оптимізації багаторівневих систем полягають в
тому, що рішення підсистем нижчестоящого рівня залежить від завдання з боку вищого рівня
(цілі, обмеження), а рішення вищого рівня, в свою чергу, залежать від відгуку елементів
нижчестоящого рівня. Вирішення цієї проблеми пропонується здійснювати за допомогою
введення поняття нечіткого оптимального рішення, яке приймається ІСУ деякого вузла nli .
Для цього опишемо структуру дворівневої СУ мобільної радіомережі (рис. 7) із
використанням апарата нечіткої логіки, шляхом завдання відповідних функцій належності,
системи рівнянь і обмежень, що описують стан вузлів МР та зв'язки між ними [7].
У якості характеристики прийнятих рішень пропонується використовувати функцію їх
належності до підмножини ефективних, допустимих та скоординованих рішень D ( wli ) .
Областю визначення зазначеної функції належності є множина всіх рішень, згенерованих
вузлами МР W { wli } .
Характеристика допустимості прийнятого рішення визначається ступенем його
належності до множини обмежень на ресурси та вимог до якості обслуговування ξ-го типу
( wli ) .
трафіка
і задається нечіткою підмножиною
W з функцією належності
Ефективність прийнятого рішення визначається нечіткою цільовою функцією C , яка
задається нечіткою підмножиною C W з функцією належності C ( wli ) . Скоординованість
рішень характеризується ступенем їх належності до множини скоординованих режимів K і
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задається нечіткою множиною K W з функцією належності K ( wli ) . Результуючий вплив
нечіткої цільової функції, нечітких обмежень та нечіткої координації на вибір рішення
вузлом nli може бути представлено як перетин нечітких множин C   K , функція
належності якого матиме вигляд [7]:
( wli )
min{ C ( wli ),
( wli ), K ( wli ) }; wli W . (7)
C   K ( wli )
C ( wli )
K ( wli )
Тоді, нечітку множину D C   K будемо називати нечітким скоординованим
рішенням вузла nli , (рис. 8)
D ( wli )
C   K ( wli ) .

Рис. 8. Схема взаємодії вузлів у дворівневій системі управління МР та місце підмножини нечітких
рішень підлеглих вузлів на множині управляючих рішень

Схематично процес взаємодії підлеглих вузлів з вузлом-координатором (рис. 8) можна
описати алгоритмом, зображеним на рис. 9. Як видно з рис. 8, вузол-координатор і підлеглі
вузли другого рівня пов’язані між собою двома видами сигналів:
1) сигнал D ( F2i ) – вектор показників стану підлеглих вузлів другого рівня, що
посилається наверх вузлу-координатору і містить інформацію про допустимість та
ефективність режимів роботи вузлів другого рівня;
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2) сигнал w1i – йде від вузла-координатора вниз, до підлеглих вузлів другого рівня, і
визначає їх стратегію поведінки (вибір режиму роботи), зміни у структурі та значеннях
параметрів вузлів другого рівня, а також координуючий вплив при фіксованій структурі і
параметрах.
У процесі передачі інформації нечіткі рішення з управління вузловими та мережевими
ресурсами, які приймаються вузловими ІСУ, представляються у вигляді функцій належності
W , яка є результатом перетину
D ( wli ) [7, 10] і повинні належати підмножині D
підмножин
W та C W , інформація про які міститься в базі знань кожного вузла і
залежить від його апаратних характеристик та ситуації в МР чи її зоні (рис. 8б).
ПОЧАТОК

Чи є інформація для
передачі в МР

1

НІ

КІНЕЦЬ

ТАК
2
Введення
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F11 , F2i ,

D ( w2i )

3
Визначення (корегування)
системної ЦФ

С

НІ
4

Системна ЦФ С
нялася?

помі-

ТАК
5
Вироблення управляючого рішення вузломкоординатором

w1

w1i

6
Реалізація управляючого рішення підлеглими вузлами другого
рівня

В залежності від ситуації в МР вибираються:
– критерії функціонування підлеглих вузлів другого рівня;
– режими функціонування підлеглих вузлів
другого рівня.
Використання рекурентної процедури, яка
відповідає принципу оптимальності Беллмана і дозволяє виявити і вирішити внутрішньо системні конфлікти в системі управління МР.

Рис. 9. Схема алгоритму координації у дворівневій ІСУ МР

Вузлу-координатору надсилаються вектори показників стану підлеглих йому вузлів F2i ,

i 1 : N 2 (апаратні характеристики, залишкова ємність батарей, розміри вхідної та вихідних
черг, тощо) (рис. 8а). Вектори F2i використовуються базою знань вузла-координатора для
корегування системної цільової функції (6), а їх структура залежить від поточної системної
ЦФ, стану вузлів і зв'язків між ними. При цьому, слід зазначити, що вектори F11 та F2i є
підмножинами відповідних множин рішень, які приймаються вузлом-координатором
w1 w1i , i 1 : N 2 та вузлами другого рівня w2i , i 1 : N 2 . З метою зменшення службового
трафіка, що циркулює в МР, вектори F11 та F2i містять тільки основні параметри, на основі
яких ІСУ вузла-координатора оцінюватиме стан МР (чи інформаційного напрямку). У
випадку, якщо кількість елементів (параметрів) у множині wli не дуже велика, то Fli wli .
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На основі отриманих векторів F2i , а також власного вектору стану F11 вузломкоординатором здійснюється уточнення поточної системної ЦФ C ( wli ) . Після цього
11

формується підмножина скоординованих рішень K W (рис. 8г), яка через значення
системної ЦФ враховує стан МР у даний момент часу. Якщо ситуація в МР не помінялася і
підмножина K W залишається незмінною в порівнянні з попередньою ітерацією – то всі
рішення прийняті підлеглими вузлами, які відповідають умові (8), вважаються
скоординованими між собою. Однак, у випадку, коли зміна системної ЦФ призвела до зміни
підмножини K W і прийняті рішення перестали відповідати умові (8) – виникає
необхідність у їх корегуванні, про що вузол-координатор повідомляє підлеглі вузли другого
рівня шляхом розсилання чітких координуючих сигналів w1i , i 1 : N 2 (рис. 8в).
Для прийняття рішення вузлами МР запропоновано використовувати рекурентну
процедуру [7, 12], яка відповідає принципу оптимальності Беллмана і дозволяє вирішити
внутрішньорівневі та міжрівневі конфлікти у СУ мобільною радіомережею.
На відміну від більшості існуючих методів, які приймають рішення з координації до
прийняття рішення нижчестоящими елементами або після прийняття рішення ними
(корекція), запропонований метод координації передбачає узгодження рішень, що
приймаються вузловими ІСУ, в процесі оперативного управління МР.
Висновки. Таким чином, місце і роль координації цільових функцій серед інших
функцій управління МР визначається як центральне, оскільки координаційна діяльність
становить суть управління такою складною динамічною системою як МР. Відповідно,
основною задачею, яка повинна бути розв’язана при проектуванні інтелектуальних систем
управління МР, є розроблення алгоритмів та методів координації цільових функцій як
підсистем вузлової ІСУ так і систем управління різних вузлів, що приймають участь у
передачі інформації.
Запропоновано новий метод координації цільових функцій вузлів МР з використанням
нечіткої логіки. На відміну від класичних методів динамічного програмування, які
забезпечують узгодження рішень, прийнятих для однієї і тієї ж системи в послідовні
моменти часу, запропонований метод спрямований на узгодження рішень, що приймаються
вузловими ІСУ в процесі оперативного управління МР.
Новизна методу полягає в тому, що вперше для опису елементів системи управління
мобільною радіомережею та зв’язків між ними було застосовано рекурентну процедуру
прийняття рішень з управління вузловими та мережевими ресурсами МР, яка ґрунтується на
використанні теорії ієрархічних систем та нечіткої логіки.
Суть методу полягає в тому, що у якості характеристики прийнятих рішень з
координації ЦФ вузлів МР запропоновано використовувати функції їх належності до
підмножини ефективних, допустимих і скоординованих рішень. Це дозволить не тільки
встановлювати наявність або відсутність внутрішньосистемних конфліктів і їх природу, але й
корегувати параметри вузлів та призначати режими їх роботи відповідно до ситуації, яка
склалася в МР.
Застосування методу дозволить відобразити основні властивості системи управління
МР і спростити процес її аналізу, провести багатоцільову оцінку кожного управляючого
впливу, більш просто і з меншими затратами отримати оптимальне рішення з використанням
інтерактивного режиму, скоротити обмін службовою інформацією між рівнями СУ та
забезпечити локальну обробку інформації у вузлах.
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д.т.н. Субач І.Ю. (ВІТІ ДУТ)
СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНИХ АТАК: СТАН
СПРАВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Розвиток інформаційних технологій протягом останнього десятиліття активно вплинув
на воєнну сферу, фундаментально змінив зміст війн нового покоління, форми та способи їх
ведення, а також змусив переглянути питання організації управління військами під час
підготовки і ведення бойових дій. Основну загрозу об’єктам інформаційної інфраструктури
воєнної сфери – інформаційно-телекомунікаційним (інформаційним, телекомунікаційним)
системам являють кібернетичні атаки. Під кібернетичною атакою розуміють сукупність
декількох короткочасних узгоджених за метою і часом заходів інформаційно-технічного
впливу в кібернетичному просторі, направлених на деструктивні зміни визначеного об’єкту
інформаційної інфраструктури. Кібернетична атака проводиться з метою порушення порядку
функціонування (блокування роботи та/або виведення з ладу) інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем (мереж), використання
інформаційних ресурсів, змін властивостей інформації, отримання контролю над системою,
копіювання, модифікації, вилучення, пошкодження, впровадження або знищення даних,
створення умов для зміни поведінки їх користувачів.
Одним із важливих засобів захисту від кібернетичних атак є системи виявлення атак
(СВА) – програмні або апаратні засоби, які призначені для виявлення фактів
неавторизованого доступу у комп’ютерну систему або мережу або несанкціонованого
керування ними. Проте, незважаючи на той факт, що у теперішній час питанням побудови
СВА присвячено велику кількість наукових робіт, головне питання – ефективне застосування
СВА для побудови системи кібернетичного захисту, залишається не вирішеним.
У свою чергу, це обумовлює актуальність подальших досліджень, які полягають у
підвищенні ефективності застосування СВА на основі розробки та впровадження нових
методів виявлення кібернетичних атак.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що методи виявлення атак у сучасних
СВА недостатньо повно опрацьовані з точки зору стійкості, адаптованості та верифікації, а
також достатньо складно оцінити їхні властивості такі, як обчислювальна складність,
коректність, завершуємість та ін.
У теперішній час, методи виявлення атак класифікують, як методи виявлення аномалій
та методи виявлення зловживань, причому до другого класу відносять більшу частку
сучасних комерційних СВА. Вони застосовують, так звані, сигнатурні методи, основним
недоліком яких, є низька ефективність (адаптивність) виявлення невідомих атак. Це є
проблемою щодо їх застосування в інформаційних системах (ІС) органів військового
управління (ОВУ), незважаючи на той факт, що сигнатурні методи виявлення атак, мають
такі достоїнства, як низька обчислювальна складність та відносно невелика вартість
розгортання та застосування.
Найбільш поширеними методами даного класу є:
сигнатурні методи (дозволяють скласти алфавіт з подій, що спостерігаються в системі
та описати множину сигнатур атак у вигляді регулярних виразів у побудованому алфавіті);
методи аналізу систем станів (процес виявлення атаки представляє собою побудову
графу станів системи та переходів між ними, а також пошук відомих шляхів, що є
неприпустимими);
графи сценаріїв атак (на вхід системі верифікації поступає кінцева модель системи, яка
захищається та деяке формальне правило коректності, яке виконується тільки для дозволеної
поведінки системи та яке розділяє усю множину її поведінок на два класи: допустимої
поведінки, для якого правило виконується та недопустимої, у протилежному випадку);
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нейронні мережі (для виявлення атак, нейронні мережі навчаються на прикладах атак
кожного класу, а у подальшому, застосовуються для розпізнавання приналежності поведінки
системи до одного з класів атак);
імунні мережі (є механізмом класифікації, але на відміну від нейронних мереж,
дозволяють отримувати механізми для протидії невідомим атакам);
метод опорних векторів (Support Vector Machines, SVM) (дозволяє побудувати функцію,
яка вирішує задачу класифікації при цьому, для виявлення атак формується вектор ознак, а
далі – здійснюється навчання та побудова класифікатора, в результаті чого отримана функція
здійснює класифікацію векторів-ознак і, таким чином, розпізнає до якого класу відноситься
поточна дія програмного забезпечення чи користувача: правомірного чи забороненого);
експертні системи (дозволяють описувати функціонування системи у вигляді множини
фактів і правил виводу для прийняття рішення про наявність або відсутність атаки);
методи, засновані на специфікаціях (в основу покладено опис обмежень на заборонену
поведінку об’єктів у системі, яка захищається, у вигляді специфікацій атак, наприклад,
обмежень на завантаженість ресурсів, списку заборонених операцій та їх послідовностей,
часу доби, на протязі якого мають застосовуватися ті чи інші обмеження та інші);
Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) (оперують у багатовимірному просторі
ознак, де поведінка мережевих об’єктів відображується у послідовності векторів даного
простору, причому задача виявлення атаки полягає у побудові оптимальної апроксимації
поведінки за заданою історією у вигляді навчальної множини векторів, при цьому у якості
апроксимуючої функції застосовуються сплайни із змінним числом вершин);
З іншого боку, існує велика кількість наукових досліджень у галузі виявлення аномалій,
проте в реальних СВА вони застосовуються дуже рідко, в наслідок великої кількості хибних
спрацьовувань.
До основних методів виявлення аномалій можна віднести:
статистичний аналіз (ґрунтується на побудові статистичного профілю поведінки
системи на протязі деякого періоду навчання, при якому поведінка системи вважається
нормальною, причому для кожного параметру функціонування системи будується інтервал
припустимих значень із застосуванням деякого відомого закону розподілу);
кластерний аналіз (полягає у розбитті множини векторів-властивостей системи, які
спостерігаються на кластери, серед яких виділяють кластери нормальної поведінки);
нейронні мережі (для виявлення аномалій нейронна мережа навчається на протязі
деякого інтервалу часу, коли поведінка системи вважається нормальною, а після навчання
нейронна мережа запускається у режимі розпізнавання);
експертні системи (інформація про нормальну поведінку представляється у вигляді
правил та фактів);
біометрія поведінки (ґрунтується на результатах спостереження клавіатурного почерку
та використання комп’ютерної миши, а також гіпотези про відмінність почерку роботи з
інтерфейсами вводу-виводу для різних користувачів);
імунні мережі та SVM (також застосовуються для методів виявлення аномалій).
Крім того, проведений аналіз показує, що у теперішній час найбільш поширеними
критеріями для оцінки методів виявлення атак є: рівень спостереження за системою (на рівні
операційної системи окремого вузла мережі, на рівні мережевої взаємодії об’єктів на вузлах
мережі, на рівні окремих додатків вузла мережі, комбінування різних рівнів тощо);
верифікація методу (наприклад, кваліфікованим адміністратором з безпеки або експертом);
адаптивність методу (оперативне реагування на невідомі атаки); стійкість методу (навчений в
одній мережі аналізатор може бути стійким в межах даної мережі проте нестійким в інших
мережах); обчислювальна складність методу (логарифмічна, лінійна, квадратична та ін.).
Результати порівняльного аналізу методів виявлення атак показують, що для більшості
методів виявлення аномалій характерним недоліком є слабка веріфікуємість та слабка
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стійкість. З іншого боку, основним достоїнством цих методів є адаптивність та здатність
виявляти раніше невідомі атаки.
Таким чином, жоден з наведених методів не є одночасно адаптивним, стійким та
верифікуємим, маючи при цьому припустиму обчислювальну складність.
У свою чергу, для порівняльного аналізу СВА застосовують наступні критерії: класи
атак, що виявляються (внутрішні або зовнішні; вузлові або мережеві; спрямовані на ресурси
користувачів, системні ресурси, ресурси СКБД, обчислювальні ресурси або ресурси захисту;
спрямовані на збір інформації, отримання прав користувачів ресурсів або їхніх
адміністраторів; порушення цілісності ресурсу або його працездатності; розподілений або
нерозподілений характер); рівень спостереження за системою (аналогічно до методів); за
методом виявлення атаки (метод виявлення зловживань або аномалій); адаптивність до
невідомих атак (здатність виявляти невідомі типи атак); масштабуємість (можливість
додавання нових ресурсів мережі, які аналізуються, нових вузлів, каналів передачі даних, а
також можливість керування єдиною розподіленою системою виявлення атак); відкритість
(можливості системи для інтеграції в неї інших методів виявлення атак та компонентів
сторонніх розробників, а також з іншими системами захисту інформації); формування
зворотної реакції на атаку (наявність у системі вбудованих механізмів у відповідь на атаку);
захищеність (степінь захищеності СВА від атак).
Аналіз наведених критерії класифікації показує, що найбільш ефективною можна
вважати СВА, яка: є повною (покриває всі класи атак); дозволяє аналізувати поведінку ІС,
яка захищається, на всіх рівнях (мережевому, вузловому, окремих додатків тощо); є
адаптивною до всіх типів атак; масштабується для різних класів ІС (від локальних до
корпоративних); є відкритою; має вбудовані механізми реагування на атаки; є захищеною від
атак на свої компоненти.
Проте, аналіз відомих на сьогоднішній день СВА з відкритим кодом за наведеними
критеріями показує, що жодна з них у повній мірі не відповідає сформульованим критеріям,
зокрема завдяки відсутньої адаптації до невідомих типів атак та неможливості аналізувати
поведінку ІС на всіх рівнях одночасно.
Таким чином, проведений аналіз методів і СВА дозволяє зробити висновок про
відсутність у теперішній час СВА, яка б була адаптивною до невідомих атак. Незважаючи на
те, що існує велика кількість методів виявлення аномалій, їхня слабка стійкість,
неверифікація, велика кількість хибних спрацьовувань, вузька спеціалізація та
дослідницький характер, не дозволяють широко використовувати їх в ІС ОВУ.
Для усунення даних недоліків, є доцільним проведення низки наукових досліджень
щодо розробки адаптивної СВА, в основу функціонування якої необхідно покласти методи,
які б при низькій (близькій до лінійної) обчислювальній складності, стійкості та верифікації
мали б низькій рівень хибних спрацьовувань.
Крім того, можна зробити висновок про те, що постійна тенденція у галузі захисту ІС
щодо переходу від розробки механізмів виявлення атак до їхнього запобігання, з
урахуванням постійного підвищення пропускної здатності каналів зв’язку, пред’являє
підвищені вимоги до обчислювальної складності алгоритмів виявлення атак.
Результати дослідження сучасних СВА з відкритим кодом (Snort, Bro, OSSEC, Prelude)
показують, що основними елементами, які входять до їхньої структури є: підсистема збору
інформації, що використовується для збору первинної інформації про систему, яка
захищається; підсистема аналізу (виявлення), що здійснює пошук атак та вторгнень у
систему, яка захищається; підсистема представлення даних (користувацький інтерфейс),
який дозволяє адміністратору безпеки спостерігати за станом системи.
Ураховуючи сучасні тенденції в галузі інформаційних технологій, можна зробити
висновок, що слабким місцем даних СВА є відсутність підсистеми, що дозволяє
адміністратору безпеки здійснювати оперативну аналітичну обробку даних (Online Analytical
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Processing, OLAP) та підсистеми, яка дозволяє знаходити неочевидні, об’єктивні та корисні
на практиці закономірності (Data Mining), а також підсистеми візуального аналізу даних.
Підсистема оперативного аналізу даних повинна складатися з модулів збору даних про
стан системи з первинних джерел і накопичення їх у Сховищі Даних (Data Warehouse) СВА
та модулю аналізу даних, накопичених у Сховищі Даних, який дозволяє адміністратору
безпеки здійснювати гнучкий логічний та статистичний аналіз, а також надавати йому
багатовимірне концептуальне представлення даних.

Рис. 1. Екранна форма розробленої підсистеми представлення даних СВА OSSEC

Підсистема інтелектуального аналізу даних повинна виконувати функції знаходження у
Сховищі Даних СВА неочевидних, об’єктивних та корисних на практиці закономірностей,
які не виявляються стандартними методами обробки інформації або експертним шляхом,
більшою мірою відповідають дійсності, ніж думка експертів, яка є суб’єктивною та мають
конкретне практичне застосування. Основною ціллю введення даної підсистеми у структуру
СВА є формування нових знань про процес функціонування системи та кібернетичні атаки
(донавчання системи) шляхом виявлення порушень (побудови моделей атак для їхньої
подальшої класифікації) або виявлення аномалій (побудови моделей нормальної роботи
системи для пошуку аномалій в її роботі) з подальшим накопиченням їх у базі знань системи.
Підсистема візуального аналізу даних представляє собою подальший розвиток
підсистеми представлення даних СВА та повинна виконувати функції пошуку прихованих
закономірностей у даних, що накопичуються системою, шляхом збігу можливостей сучасних
засобів обчислювальної техніки з творчим та гнучким мисленням людини. Це досягається
завдяки представленню великих об’ємів даних у формі, яка дозволяє людині побачити те, що
важко виділити алгоритмічним шляхом. Візуальний аналіз даних є корисним тоді, коли мало
що відомо про самі дані, а цілі дослідження є нечіткими.
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Рис. 2. Приклад візуального аналізу даних про різні типи кібернетичних атак за
допомогою методу паралельних координат

У цьому випадку, адміністратор безпеки системи безпосередньо працює з даними, що
представляються у вигляді візуальних образів та які він може розглядати з різних сторін, під
будь-якими кутами та має можливість отримувати додаткову інформацію, яка допомагає
йому більш чітко формулювати цілі аналізу.
Лише часткова практична реалізація запропонованих у доповіді рішень на базі СВА
Snort, Bro, OSSEC та Prelude, уже дозволяють зробити висновок про підвищення
ефективності роботи адміністратора безпеки щодо прийняття ним оперативних й
обґрунтованих рішень на виявлення та протидію кібернетичним атакам не менш ніж на
15 – 18%.
Перспективними напрямками подальших наукових досліджень у галузі розробки
систем виявлення кібернетичних атак можна вважати:
розробку моделей ідентифікації атак (у тому числі, на основі теорії нечітких множин та
нечіткого логічного виводу);
розробку методів збору, узгодження, очищення, верифікації вхідних даних та
завантаження їх у централізоване Сховище Даних СВА;
розробку методики вибору моделей представлення знань у базі знань СВА;
розробку методів і методик добування та формування знань у базі знань СВА;
розробку моделей та методів та візуального аналізу даних;
розробку методики оцінки ефективності роботи СВА.
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Шевченко А.С. (ВІТІ ДУТ)
ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СИСТЕМ
РАДІОЗВ’ЯЗКУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ
ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНИХ АТАК
Аналіз війн в Іраку, Лівії та на сьогоднішній день конфлікту в Україні, показує, що
більш чітко проглядається тенденція зростання ролі інформаційних операцій, відповідно,
зниження обсягів воєнних дій. Основним видом дій яких є інформаційні атаки.
Під час конфлікту значна кількість інформаційних атак направлена на порушення
захищеності інформації, що передається через інформаційну інфраструктуру інформаційнотелекомунікаційних систем спеціального призначення, найбільш вразливою частиною якої
під час інформаційного конфлікту є системи радіозв’язку (СРЗ).
На сьогоднішній час у Збройних силах України заходи з забезпечення безпеки зв’язку
не передбачають оцінки інформаційної безпеки (ІБ) СРЗ в умовах впливу інформаційних
атак, що відповідно не дає змоги визначити ризики ІБ критичних елементів інформаційної
інфраструктури СРЗ. Загрози інформаційних атак розглядаються окремо та не в повному
обсязі. З огляду на це, актуальним є розробка методів оцінки ІБ інформаційної
інфраструктури систем радіозв’язку спеціального призначення в умовах впливу
інформаційних атак.
Відповідно до серії міжнародних стандартів ISO 2700x, державної нормативноправової бази з інформаційної безпеки та захисту інформації, управління ІБ представляє
замкнений процес та супроводжує весь життєвий цикл систем захисту інформації. До
основних складових етапів управління ІБ відносяться: аналіз умов функціонування системи,
визначення вразливостей та загроз, оцінка порушника та збитків внаслідок атак,
безпосередньо оцінка ІБ на основі оцінки ризиків.
Враховуючі міжнародні підходи до управління ІБ були розроблені методи, що
дозволяють здійснити оцінку ІБ спеціальних СРЗ, на основі оцінки ризиків (рис. 1).

Rint (m)
кр

{U }
кр

Рис. 1. Методи оцінки безпеки інформаційної інфраструктури СРЗ спеціального
призначення в умовах впливу інформаційних атак

В основі методів оцінки ризиків безпеки інформаційної інфраструктури СРЗ лежить
модель загроз {S, Γ}, яка враховує загрози від реалізації основних інформаційних атак:
перехоплення радіосигналу, перехоплення через технічні канали витоку інформації,
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проникнення до контрольованої зони, порушення управління СРЗ, передача дезінформації,
придушення радіолінії, деструктивний вплив, порушення системи захисту інформації СРЗ.
Модель загроз відображає основні інформаційні атаки на інформаційну інфраструктуру СРЗ,
послідовність їх реалізації, критичні об’єкти інформаційної інфраструктури, кількісні
показники інформаційних атак [1].
Для супроводження СРЗ впродовж усього життєвого циклу розглядається оцінювання
ризиків на етапах проектування та функціонування СРЗ.
Вихідними даними для оцінки ІБ інформаційної інфраструктури СРЗ спеціального
призначення та безпосереднього оцінювання ризиків є дані про:
порушника {Pr} (противника) та його можливості;
типи атак {A}, які порушник може реалізувати;
параметри СРЗ {Q}, що обмежуються внаслідок впровадження механізмів захисту
інформації (МЗІ) від атак;
характеристики інформаційного конфлікту (стани в яких перебуває СРЗ при впливі
інформаційних атак Pz(t), інтенсивності дій сторін, що атакує та захищається – λi(t), μj(t));
множину збитків{U} внаслідок успішної реалізації атак.
На етапі функціонування СРЗ в умовах впливу інформаційних атак стоїть завдання
оперативного визначення стану ІБ та основних напрямків захисту СРЗ. Для вирішення цього
завдання запропоновано проводити оцінювання ІБ на основі інтегральних ризиків Rintкр (m)
відповідно до критеріїв захищеності, що дозволяє отримати якісні та кількісні показники
стану ІБ [1].
На етапі проектування СРЗ стоять два основних завдання: вибір ефективного МЗІ
адекватного загрозам інформації; врахування впливу захисних функцій МЗІ на погіршення
параметрів СРЗ.
Перше завдання на етапі проектування вирішується шляхом застосування
диференційно-ігрового моделювання з можливістю зміни стратегій гравців інформаційного
конфлікту. Метод оцінки імовірності збитку Pзб i (t) дозволяє врахувати можливу динаміку
зміни стратегій як порушника λi(t), так і системи захисту інформації μj(t). Даний підхід
дозволяє здійснювати порівняння та оцінку ефективності систем захисту інформації СРЗ в
умовах впливу інформаційних атак [2].
Наступне завдання, досить важливе на етапі проектування, визначає на скільки
обмежують МЗІ параметри СРЗ, що позначається відносним показником зниження i-ого
параметру. Результат обмеження параметрів СРЗ впливає на зниження доступності
інформації, що в свою чергу є додатковим ризиком ІБ R [3].
В цілому розроблені методи дозволяють повністю інтегруватись у загальну модель
управління інформаційною безпекою та дозволять підвищити якість оцінки ризиків
інформаційної інфраструктури СРЗ спеціального призначення, що функціонують в умовах
впливу інформаційних атак.
ЛІТЕРАТУРА
1. Шевченко А. С. Модель загроз для відомчих безпроводових інформаційнокомунікаційних систем в умовах інформаційної боротьби при впливі комплексу навмисних
атак порушника / А. С. Шевченко // Сучасний захист інформації. – 2011. – № 3. – С. 35 – 40.
2. Шевченко А. С.
Диференційно-ігрові
моделі
поведінки
безпроводових
інформаційно-телекомунікаційних систем при реалізації двоетапних атак під час
інформаційного конфлікту / А. С. Шевченко // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”. –
2012. – № 2. – С. 35 – 40.
3. Шевченко А. С. Метод оцінювання ризиків з урахуванням впливу механізмів захисту
інформації на параметри безпроводових інформаційно-телекомунікаційних систем під час
інформаційних операцій / А. С. Шевченко, О. В. Кокотов // Науково-практичний журнал
„Безпека інформації”. – 2014. – № 1. – С. 35 – 40.
66

к.т.н. Башкиров О.М. (ЦНДІ ОВТ ЗС України)
Голенковська Н.В. (ЦНДІ ОВТ ЗС України)
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В доповіді доводиться, що досвід експлуатації засобів, систем і комплексів
автоматизації управління бойовими засобами або військами в цілому дозволяє стверджувати,
що їх впровадження за ефективністю аналогічне ефекту збільшення бойової потужності
окремих зброї або збільшення кількості військ. Тому розробка АСУ ЗС України взагалі та в
першу чергу для тактичної ланки управління (ТЛУ) є вкрай актуальним, важливим і
своєчасним завданням.
На сьогодняшній день триває побудова перспективної системи управління тактичної
ланки Збройних Сил України, проте невирішених питань залишається ще достатньо.
Актульність доповіді, в якій розглядаються концептуальні питання побудови АСУ тактичної
ланки ЗС України, пояснюється саме цим фактом.
Одночасно з активними розробками зразків техніки в цієї галузі постає питання
забезпечення їх єдності, щоб не повторювати помилок, які вже стали класичними:
апаратура передачі даних „Аккорд” колишнього СРСР для військ ППО країни і для
військ ППО Сухопутних військ не могла функціонувати спільно, тому ще не спрягалася;
бойові дії Російської федерації в Чечні показали, що наявність різнотипних засобів
зв’язку, що не могли працювати в спільних мережах, призвели до великої кількості
неузгоджених дій і невиправданих втрат, в тому числі внаслідок нанесення ударів по
своїх військах.
Таким чином, розробка АСУ ТЛУ ЗС України та засобів зв’язку для неї, проведення
подібних робіт в інших видах Збройних сил повинні йти за єдиним задумом, єдиними
принципами, спільною концепцією.
Досі існує певна непорозумілість та неузгодженість у функціях системи, що планується
розробляти, навіть у назвах немає сталої термінології. В проектах документів стосовно
розробки АСУ ТЛУ ЗС України досі спільно використовуються терміни „автоматична” та
„автоматизована” система, хоча досвід автоматизації управління бойовими діями в
розвинених країнах світу показує, що автоматизовані системи заміняють людину у виконанні
певних функцій, які потім поступово збільшуються, нарощуються. Причому людинаоператор є обов’язковим елементом цієї системи, в цьому сенсі поняття автоматичні системи
управління на сьогодні не існує, в галузі управління бойовими діями вони принципово
неможливі.
Використовуючи досвід розвитку АСУ в розвинутих країнах світу, можна вже сьогодні
запропонувати концептуальні пропозиції щодо побудови перспективної АСУ ТЛУ ЗС
України. В доповіді обґрунтовуються її склад, принципи роботи та формулюються вимоги до
функціонування системи. В основу пропозицій покладені основні принципи побудови та
функціонування мережецентричних систем.
Застосування систем мережецентричної структури призводить до змін в принципах
управління військами: раніше поняття „централізоване управління” зводилося до
забезпечення можливості вводу управлінських рішень тільки на визначених об’єктах (КП,
ПУ), лише з певних комплексів засобів автоматизації та навіть з конкретного робочого місця.
Побудова системи на мережецентричному принципі дозволить знаходитися командирові в
будь-якому місці та доводити свої рішення з будь-якого АРМа.
Побудова системи управління тактичної ланки на нових принципах дозволить суттєво
підвищити її ефективність, що доводиться багаторічним досвідом експлуатації подібних
систем інших держав.
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к.т.н. Богуцький С.М. (АСВ)
Бєляков В.Ф. (АСВ)
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ БОРОТЬБИ З РАКЕТНОМІНОМЕТНИМИ ОБСТРІЛАМИ
Особливістю ведення збройної боротьби останніх часів та подій, які відбуваються у
Південно-Східних регіонах України, є те, що незаконно створені збройні формування (НЗФ)
ухиляються від прямих зіткнень на відкритій місцевості, позиційних форм боротьби, роблять
ставку на створення засідок, раптове завдання ракетно-мінометних ударів, широке
застосування мінно-вибухових загороджень, а в критичних ситуаціях „розчиняються” серед
місцевого населення. За таких обставин важливо створювати систему таборів, як базову
основу, для виконання завдань підрозділами та їх всебічного забезпечення.
Створення системи охорони та оборони базового табору вимагає появи нових видів
озброєння, які здатні виявити або запобігти терористичним атакам з використанням ракет,
артилерії і мінометів
Задача захисту від реактивних, артилерійських снарядів та мінометних мін отримала
скорочену абревіатуру RAM. Розглядається декілька способів перехоплення малорозмірних
повітряних цілей, які використовуються збройними силами різних країн.
1. Перехоплення керованою ракетою, як це роблять ізраїльтяни в системі Iron Dome
(„Залізний купол”). Система, розроблена фірмою Rafael і прийнята на озброєння, здатна
перехоплювати цілі: 155-мм артилерійські снаряди, ракети „Касам” або 122-мм реактивні
снаряди до РСЗВ „Град”, на дальності до 70 км з імовірністю до 0,9. Незважаючи на високу
ефективність, дана система є дуже дорогою, вартість однієї батареї оцінюється величиною до
170 млн. доларів, а запуск ракети обходиться близько 100 тис. доларів.
2. Використання лазерної установки. Німецька фірма MBDA в рамках програми CRAM розробляє лазерну установку для перехоплення мінометних мін, артилерійських і
реактивних снарядів. Вже випробуваний прототип-демонстратор потужністю 10 кВт і
дальністю дії до 1000 м, однак для реальної бойової системи необхідний лазер з ще більш
високими характеристиками і більшою (від 1000 до 3000 м) дальністю дії. До того ж
ефективність лазерної зброї залежить від стану атмосфери.
3. Використання зенітної артилерії. НА сьогодні зенітна артилерія є найбільш реальним
шляхом боротьби з ракетно-мінометними обстрілами. Для ефективного використання
зенітної артилерії в боротьбі з RAM необхідні високоточні засоби виявлення і супроводу
малорозмірних цілей, а також швидкодіюча система управління вогнем для своєчасного
обчислення установок пострілу, наведення і програмування детонатора. Дана система
спроектована і отримала абревіатуру MANTIS, яка розшифровується як Modular, and
Automatic Network capable Targeting and Interception System (модульна автоматична мережева
система виявлення і перехоплення цілей).
Висновок
1. Для ефективного захисту системи базових таборів від ракетно-мінометних ударів
доцільно використовувати зенітні артилерійські установки малого калібру, наприклад:
російський АК-630 з шестиствольним 30-мм автоматом ГШ – 6 – 30 K (AO-18;, голландський
„Голкіпер” на базі семиствольної американської авіапушки GAU-8/A; зенітноартилерійський комплекс 3M87 „Кортик” з двома 30-мм шестиствольними автоматами і 8
ЗУР 9 М311 від армійського комплексу ППО „Тунгуска”.
2. Для вирішення задачі боротьби з RAM в склад комплексів необхідно включати:
високоточні засоби виявлення і супроводу малорозмірних цілей; швидкодіючу систему
управління вогнем, систему наведення і введення параметрів підриву.
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Болотюк Ю.В. (ВІТІ ДУТ)
к.т.н. Сілко О.В. (ВІТІ ДУТ)
ТРЕНАЖЕР-СИМУЛЯТОР МАРШРУТИЗАТОРА
ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
Застосування у зоні антитерористичної операції новітніх технологій та засобів зв’язку,
продовження впровадження цифрових інтернет-технологій у систему зв’язку Збройних сил
України потребують підвищення рівня професійної підготовки фахівців щодо експлуатації
сучасних цифрових засобів інформаційно-телекомунікаційних мереж. Для забезпечення
навчання та перепідготовки військових фахівців, безпосередньо, у військових частинах
пропонується застосовувати програмне забезпечення спеціалізованого тренажерасимулятора, яке дозволить набути уміння певної практичної діяльності.
Спеціалізований тренажер-симулятор маршрутизатора локальної обчислювальної
мережі призначений для підготовки адміністратора інформаційної мережі та відповідає
вимогам методики підготовки військового фахівця з інформаційних технологій спеціального
призначення. Тренажер-симулятор забезпечує вирішення наступних задач: симуляція
управління та налаштування маршрутизатора, робота з віртуальними пультами управління;
отримання навиків роботи, вивчення послідовностей дій з налаштування маршрутизатора;
відпрацювання штатних та аварійних режимів функціонування маршрутизатора.
При створенні тренажера-симулятора були реалізовані наступні вимоги:
теоретичні відомості представлені максимально стисло, наочно, структуровано та
доступ до них забезпечений з будь-якого режиму роботи тренажеру, окрім контрольного;
порядок і форма запису розв’язання вправ, нормативів та навчальних завдань
адміністратору на екрані максимально наближені до реальних;
система підтримує автоматичний режим тренування з використанням раніше заданого
набору завдань, причому в автоматичному режимі система не тільки ставить задачі перед
користувачем, але і видає рекомендації по їх вирішенню;
тренажер забезпечує збір інформації про дії користувача з можливістю в подальшому
складати звіти і проводити аналіз ефективності застосованих рішень.
Розроблений в інтегрованому середовищі швидкої розробки програмного забезпечення
Delphi 7 тренажер-симулятор забезпечує наступні етапи тренажу:
вивчення тактико-технічних характеристик маршрутизатора А-201 та Cisco 877
(довідковий матеріал, інтерактивне навчання роботі з інтерфейсом);
відпрацювання
стандартних
типових
послідовностей
по
налаштуванню
маршрутизатора (моделювання налаштування маршрутизатора в динаміці, покрокове
введення навчальних вправ, отримання пояснень в текстовій та візуальній формі, контроль
правильності дій) та дій адміністратора з налаштування локальної обчислювальної мережі
підрозділу.
Для відпрацювання найбільш розповсюджених груп операцій, таких як підключення
або налаштування маршрутизатора до тренажера-симулятора включений набір відповідних
вправ, які дозволяють змогу практикуватися у виборі правильних елементів при
налаштуванні маршрутизатора. Режим виконання навчального завдання передбачає
обмеження за часом та використовується для перевірки знань та навиків адміністратора з
налагодження локальної обчислювальної мережі підрозділу. В цьому режимі здійснюється
підрахунок кількості помилок у діях адміністратора та виведення повідомлень на
інформаційну панель.
Таким чином, розроблений спеціалізований тренажер-симулятор скорочує час на
формування та відновлення втрачених фахівцями практичних навиків з налаштування
маршрутизатора локальної обчислювальної мережі та може застосовуватися, безпосередньо,
у військових частинах.
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Борознюк М.В. (ВІТІ ДУТ)
МЕТОД АДАПТИВНОЇ ОБРОБКИ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ СИГНАЛІВ ПРИ
АПРІОРНО НЕВІДОМИХ ПАРАМЕТРАХ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ
Для сучасних систем і засобів радіозв’язку особливо актуальним завданням є
підвищення пропускної спроможності та якості обслуговування користувачів (зменшення
вірогідності помилки передачі інформації). Це обумовлено рядом причин, основними з яких
є обмежений частотний ресурс і підвищення вимог до об’єму та швидкості передачі
інформації радіозасобами.
Для вирішення цих проблем у сучасних системах зв’язку використовують антенні
решітки на обох кінцях радіолінії, тобто так звані МІМО (multіple іnput multіple output)
системи, які дозволяють більш ефективно використати потужність передавача та боротися із
завмираннями сигналів. Збільшення ефективності досягається за рахунок використання
методів просторово-часової обробки (кодування), що забезпечують передачу і приймання
паралельних потоків інформації.
Незважаючи на бурхливий розвиток подібних систем, залишаються не розглянутими
питання застосування в них методів, що використають просторову фільтрацію сигналу, де
узгодження з каналом відбувається тільки на стороні приймача.
Для випадку коли кількість антен користувача більше, ніж у базової станції встає
питання про ефективне їх використання. З теорії антенних решіток добре відомо, що такі
антени мають можливість просторового розділення сигналів. Фізичний принцип такого
розлділення заснований на адаптивному формуванні системи ортогональних променів, для
чого необхідно попередньо оцінювати напрямку приходу сигналів від користувачів.
Незважаючи на складність оцінки приходу сигналів, метод просторової фільтрації на
приймальному боці становить особливий інтерес і недостатньо розглянутий у літературі.
Запропоновано метод адаптивної обробки просторово-часових сигналів на
приймальному боці радіолінії, який забезпечує максимізацію діаграми спрямованості
приймальної антени на сигнал з максимальною потужністю і подавлення інтерферуючих
сигналів з меншими потужностями.
Метод заснований на лінійному перетворенні вхідного сигналу для визначення вагових
коефіцієнтів антенного блоку.
Всі елементи антенної решітки розділяються на блоки, кожний з яких містить у собі
певну кількість антен. Кількість елементів у блоках є однаковим і залежить від загальної
кількості елементів антени і кількості просторових радіотрактів. Адаптація здійснюється за
критерієм максимізації відношення сигнал/завада. Відповідно до цього критерію,
обчислюється просторова кореляційна матриця вектора вхідного сигналу одного антенного
блоку. Далі за критерієм мінімальної середньоквадратичної помилки відбувається оцінка
вектора переданих символів. Для відновлення вихідних сигналів переданого повідомлення в
демодуляторі використовується метод поділу сигнального простору на кутові сектори і
подальшої перевірки на приналежність прийнятого символу тому або іншому сектору. Для
правильного просторово-часового декодування приймач повинен знати матрицю каналу,
тому її необхідно періодично оцінювати.
Проведена оцінка ефективності запропонованого методу показала, що використання
просторової фільтрації в складних умовах поширення сигналів підвищує ефективність
приймання сигналів. Імовірність помилкового приймання символ при цьому знижується в
2 …4 рази для системи з 2 передавальними та 2, 4 або 8 приймальними антенами.
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ЗАСТОСУВАННЯ РОЗПОДІЛЕНОЇ АНТЕННОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ
РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ
Відомо, що для ефективної роботи систем моніторингу РЕЗ необхідно забезпечити
мінімальний рівень шумів, а також мінімальний вплив джерел випромінювання на
досліджуваний сигнал. У ситуації, коли джерело сигналу та джерело завади потрапляють у
головну пелюстку діаграми спрямованості (ДС) антени системи радіомоніторингу (СРМ) чи
знаходяться на одній лінії або коли спектри сигналів і завад перекриваються, система
моніторингу не зможе коректно виміряти параметри досліджуваного сигналу. В такому разі
варто застосувати методи придушення завад, що базуються на просторовій селекції
радіосигналів за дальністю розміщення джерел їх радіовипромінювання шляхом оснащення
СРМ розподіленою антенною системою (РАС), робота якої можлива у випадку різної форми
(кривизни) фазового фронту електромагнітних хвиль від джерел випромінення, розміщених
на різній відстані від приймача радіосигналів [1].
Сигнали від антен РАС ідуть на просторовий фільтр фазового фронту
(діаграмоформуючий пристрій), який при обробці сигналів на радіочастоті може бути
сконструйований на основі атенюаторів та фазообертачів. Після просторового фільтру
корисний сигнал з певним ослабленням проходить, а завада – придушується на 30-40 дБ [1].

Рис. 1 Придушення радіозавади при моніторингу джерела радіовипромінювання
Просторовий фільтр фазового фронту налаштовується (вибором затухання у атенюаторі
та зсуву фаз у фазообертачі) таким чином, щоб завада (сигнал від іншої радіорелейної
системи) мала максимальне затухання, при мінімальному затуханні корисного сигналу.
Для реалізації такого різновиду просторової селекції необхідно, щоб джерело №1 було
в дальній хвильовій зоні РАС системи моніторингу, а джерело №2 – в проміжній:
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де  – відстань від джерела №1 до РАС,  – відстань від джерела №2 до РАС [2].
Передбачається, що використання такого технічного рішення у СРМ забезпечить
мінімальних рівень шумів від сторонніх джерел, а також мінімальний вплив на сигнал,
параметри якого вимірюються у процеси здійснення моніторингу. Дане рішення є вигідним
як з економічної точки зору та більш ефективного функціонування системи моніторингу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Никитченко В.В.,
Гладких С.Н.,
Вихлянцев П.С.
Анализ возможности
дискриминации источников радиоизлучения по кривизне фронта волны. Известия ВУЗов –
Радиоэлектроника, 1988 г.№7.– C.58 – 60.
2. Honglin Hu, Yan Zhang, Jijun Luo „Distributed Antenna Systems: Open Architecture for
Future Wireless Communications(Wireless Networks and Mobile Communications)”,
Auerbach Publications, 2007, 470p.
71
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ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ ОЦІНКИ РІВНЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Аналіз застосування сучасних засобів протитанкової боротьби при проведенні
антитерористичної операції на Сході України доводить необхідність вирішення питання
розробки, виробництва та впровадження засобів динамічного захисту (ДЗ) озброєння та
військової техніки (ОВТ). Повторення або копіювання кращих зразків систем ДЗ провідних
країн світу українськими виробниками призведе до тимчасового покращення захисту
військової техніки, але не вирішить питання в цілому. Тактико-технічні завдання на
розробку високотехнологічних систем ДЗ для українських виробників повинні будуватися на
базі системного підходу, розробнику необхідно знати, що тільки та розробка передова, яка
має технічні рішення на рівні винаходів, тобто захищена патентами.
Патентні дослідження дозволяють оцінити рівень (або напрямок) розвитку зразків ДЗ
ОВТ, виявити рішення технічних проблем, які пропонувалися раніше. Використовувати
патентні дослідження в якості інформаційної системи при прогнозуванні розвитку засобів ДЗ
ОВТ необхідно та доцільно для всіх типів прогнозів: короткострокового – шляхом
визначення діючих патентів та віддання переваги винаходам, які впроваджені у
виробництво; середньострокового – шляхом розгляду нових патентів на винаходи, які не
отримали, але можуть бути впроваджені при виробництві зразків ДЗ ОВТ; довгострокового
– шляхом визначення патентів, що можуть бути підтримані при виробництві зразків ДЗ ОВТ.
Динаміку патентування доцільно подавати експоненціальною функцією часу із змінним
показниковим коефіцієнтом. Даний коефіцієнт можна прийняти як критерій технічної
досконалості за градієнтом дослідження. Залежність показника технічної досконалості та
патентної активності від часу створення при створенні зразків ДЗ „НІЖ” наведена на
рисунку.
Показник технічної
спроможності та патентної
активності

W, n
Показник технічної
досконалості зразка

Виготовлення
Винахідницька
активність

Впровадження,
поставка,
закупівля,
експорт

Проектуання
зразка

1997

max

2001 2002

Патенти впроваджені та
підтримуються

Аналіз діючих патентів

Т, роки

Формування переліку патентів, які можуть бути отримані

Авторами пропонується проводити патентні дослідження для кожного з етапів
розроблення та виготовлення зразків ДЗ. Це дозволить, перш за все, обґрунтовувати вибрані
технічні рішення, провести порівняльну оцінку, висунути технічні вимоги та визначити
особливості функціонування зразка системи ДЗ ОВТ. Такий підхід дозволить вирішити
задачу з розробки та обґрунтування технічних рішень для нових або модернізації існуючих
систем ДЗ ОВТ.
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УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ В ТРАНСПОРТНІЙ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ
ВІДОМЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ІНТЕНСИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТА ЇХ ПРОГНОЗУВАННЯ
Для підвищення ефективності та надійності функціонування транспортних мереж
зв’язку відомчого призначення необхідно оптимально вирішувати задачі оперативного
управління трафіком, тому вирішення цих задач, в наш час, являється актуальним.
В управлінні трафіком можна виділити наступні фази (етапи): 1) Фаза прогнозування,
призначена для прогнозування характеру та обсягу інформаційного трафіку в системі
управління відомства; 2) Фаза організації обміну даними, призначена для визначення
порядку доступу до телекомунікаційних ресурсів, надання послуг зв’язку за категоріями
посадових осіб та послуг зв’язку, показників і критеріїв якості обміну даними, порядку їх
контролю, створення системи оперативного управління обміном даними; 3) Оперативна
фаза, призначена для здійснення оперативного управління обміном даними в цілях
забезпечення необхідного рівня якості послуг зв’язку.
При певних особливостях прогнозування інформаційного навантаження можна
стверджувати, що будь-які проекти, що розробляються при плануванні мережі зв’язку
відомчого призначення будуть дуже наближено відповідати реальним умовам
функціонування мережі зв’язку. Тому задачу раціонального розподілу трафіку мережі
доводиться вирішувати в системі оперативного управління.
Оперативне управління трафіком в транспортній мережі здійснюється на основі
використання моделей керованого процесу. Для оперативного управління можуть бути
використані два види моделей: планова і оперативна. Планова модель обміну даними
формується на етапі планування зв’язку на основі складених прогнозів на зміну параметрів
трафіку на основі попереднього досвіду експлуатації мережі і являє собою сукупність
необхідних показників якості надання послуг зв’язку по інформаційних напрямках і за
категоріями посадових осіб. Оперативна модель формується в ході оперативного управління
зв’язком в залежності від умов функціонування та конкретного стану системи зв’язку та є
основою оцінки поточного значення і короткочасного прогнозування зміни інтенсивності
інформаційних потоків в ланках комутації в режимі реального часу. Зрозуміло, що горизонт
прогнозування при оперативному управлінні значно менше, ніж при плануванні.
Для здійснення оцінки інтенсивності пакетів в ланках комутації транспортної мережі
зв’язку відомчого призначення пропонується наступний підхід.
Весь інтервал спостереження розбивається на короткі тимчасові інтервали ∆t і
обчислюються точкові оцінки інтенсивності пакетів.
 ∆  ,
(1)
λ ∆
∆
за якими визначається оцінка інтенсивності λ(t). При цьому інтенсивність, яка шукається,
представляється багаточленом m-го порядку.
При управлінні транспортною мережею потрібно отримувати поточні оцінки
інтенсивності по коротким реалізаціям процесу. Усередині коротких інтервалів вид зміни
інтенсивності, як правило, не складніший багаточлена першого порядку. При цьому досить
ефективними будуть різні субоптимальні оператори, наприклад, оператор поточного
середнього, який для оцінки інтенсивності має вигляд [1]:
 ! #$
∗ ( =  " %   .
(2)
Тс

Машинна реалізація оператора поточного середнього заснована на дискретному

(3). При цьому Tc = n∆t. При оцінці інтенсивності
усередненні: ∗ ( =   ' ()
&
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майже стаціонарних потоків оператором поточного середнього інтервал Тс, потрібно
вибирати з умови ∆t << Тс << ∆tc
(4), де ∆tc – інтервал майже стаціонарності потоку.
При оцінці інтенсивності стаціонарного потоку оператор поточного середнього дає не
зміщену оцінку. Якщо потік майже стаціонарний, то при виборі інтервалу згладжування з
умови (4) оператор поточного середнього для кожного інтервалу майже стаціонарності
забезпечить також не зміщену оцінку інтенсивності. Статистичну помилку оцінювання
інтенсивності, яка зменшується зі збільшенням інтервалу Тс, можна характеризувати
дисперсією поточної оцінки. Для випадку дискретизованого процесу при ∆t >> τo дисперсія
,"
оцінки: *+
(5), де Ro – кореляційна функція процесу λo(∆t), τo – інтервал кореляції
&
процесу λo(∆t). Адаптивні властивості оператора поточного середнього повністю
визначаються інтервалом згладжування Тс: чим менше величина Тс, тим вони більш виражені
і тим менше помилка зміщення, викликана змінами моделі потоку.
Так як оцінка інтенсивності використовується при управлінні мережею, то вона
служить прогнозом у наступному циклі управління. Тому очевидно, що методи оцінювання
повинні мати властивості адаптації. Так як при оцінці інтенсивності всі складові вибірки
використовуються з однаковим ступенем впливу, то адаптивні властивості класичних
методів не перевищують цих властивостей оператора поточного середнього.
Одним з перших і найбільш просто реалізваних у системі оперативного управління
адаптивних субоптимальних операторів з’явився оператор Брауна або оператор
експоненціального згладжування, який в цифровій формі має вигляд
∗ ()
- ) ( . 1 ' 1 . -  (∆ ,
(6)
де – α параметр згладжування.
Для майже стаціонарного потоку оператор експоненціального згладжування забезпечує
не зміщену оцінку інтенсивності. Якщо потік має інтервали з лінійною зміною інтенсивності,
то одержувана оцінка є зміщеною, причому величина зміщення пропорційна швидкості цієї
зміни. Випадкова складена помилка визначиться дисперсією
45
,"
0
11 . 2 3 !+ 6 .
(7)
+
Порівнюючи вирази (5) і (7), можна сказати, що при однакових інтервалах
згладжування оператор Брауна забезпечує вдвічі меншу випадкову помилку, ніж оператор
поточного середнього.
Отримані оцінки інтенсивності використовуються для складання короткострокового
прогнозу. При вирішенні даної задачі доцільно обирати горизонт прогнозування в
наступному діапазоні: 3Тс< Тп < 6 Тс .
Отже, можна рекомендувати для оцінки інтенсивності, при здійсненні оперативного
управління трафіком, оператор експоненціального згладжування, який при відповідному
виборі параметра згладжування володіє вираженими адаптивними властивостями.
Зрозуміло, що запропонований підхід до управління трафіком в транспортній мережі
зв’язку здатний вирішувати завдання раціонального управління трафіком інформаційних
потоків в досить обмеженому діапазоні зміни трафіку мережі. При значних, стрибкоподібних
змінах потоку інформації в цілях запобігання перевантаження мережі повинні бути
використані нормативні методи управління на організаційному рівні.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ
-МЕТОДУ ФАКТОРИЗАЦІЇ ПОЛЛАРДА
При вирішенні задач захисту інформації асиметричні криптоалгоритми отримали
достатньо широке застосування. Найбільш поширеним в зарубіжних криптосистемах є
алгоритм RSA, який де-факто вважається стандартом для багатьох додатків [1].
Криптографічна стійкість даного алгоритму ґрунтується на трудомісткості обчислювальної
задачі розкладання на множники багаторозрядних чисел. Численними дослідженнями по
методам криптографічного аналізу RSA алгоритму [2] показано, що відомі приклади
компрометації даного алгоритму відносяться тільки до певних його практичною реалізацією
і в загальному випадку не є ефективніше завдання факторизації. В даний час розроблено ряд
методів факторизації, дослідження властивостей яких і розробка способів прискорення їх
роботи представляється актуальним завданням.
Дана робота присвячена дослідженню властивостей одного з відомих методів
факторизації – -метода Полларда. На прикладі 2*107 варіантів чисел, що не перевищують
231, виду N = p∙q, де p і q прості, проведені дослідження ефективності методу в залежності від
вибору константи в поліномі, що реалізує ітераційний процес виду x k 1 ( x 2k c) mod N , а
також від вибору початкового наближення. Розглянуто питання збіжності ітераційного
процесу.
За результатами виконаної роботи представляється можливим зробити наступні
висновки. -метод Полларда є ефективним засобом факторизації чисел при наявності малих
дільників і використовується як складова частина інших відомих алгоритмів. Для даного
методу проводилися численні дослідження, отримані оцінки його ефективності та умови
збіжності. У той же час відсутні рекомендації з вибору початкового наближення.
Обчислювальні витрати (число ітерацій методу) оцінюються по довжині циклу для (xj)mod p.
Не конкретизовані і способи забезпечення збіжності методу.
На підставі проведених численних експериментів встановлено наступне.
Для забезпечення збіжності методу Полларда може знадобитися багаторазове зміна
відображення f : Z/NZ → Z/NZ виду f(x) = x 2 - с .
Початкове наближення суттєво впливає на число ітерацій методу Полларда, а
використання його варіанту x0 [ N ] n , де x0 являється рішенням рівняння
(x 2 = N + y 2 )mod B , забезпечує значне (більш ніж на 38%) зменшення середнього числа

ітерацій. В цьому випадку зменшувалося приблизно на третину і число звернень до
перевизначення відображення f : Z/NZ → Z/NZ виду f(x) = x 2 - с .
При початковому наближенні x 0 [ N ] n для всіх досліджуваних 20045475 варіантів
чисел N=p∙q, де p і q прості і при базовому відображенні f : Z/NZ → Z/NZ виду f(x) = x 2 - с
при с = 3 20 знижується оцінка середнього числа ітерацій для -методу Полларда с 2 p
до

p.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ДОСТУПНОСТІ
ОКРЕМОЇ РАДІОСТАНЦІЇ ПЕРСПЕКТИВНОЇ РУХОМОЇ СИСТЕМИ
РАДІОЗВ’ЯЗКУ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
У зв’язку з тим, що на озброєнні розвинених у воєнному відношенні країн світу стоять
сучасні засоби та системи радіорозвідки, які спроможні з високою ефективністю викривати
системи радіозв’язку, що розгортаються в інтересах різних ланок управління Збройних Сил
(ЗС) України, то надзвичайно актуальною проблемою є зниження ефективності цих засобів і
систем радіорозвідки, що досягається радіомаскуванням систем радіозв’язку військового
призначення.
Перспективні системи радіозв’язку військового призначення, очевидно, це
автоматизовані рухомі системи, які розгортаються на основі сімейства високопродуктивних
цифрових багатодіапазонних багаторежимних програмно-керованих військових радіостанцій
модульної структури (як щодо програмного забезпечення так і щодо апаратної частини) з
відкритою архітектурою, таких що мають бути забезпечені інтегрованою програмнокерованою системою крипто-та інформаційної безпеки. Враховуючи вищенаведене, доцільно
забезпечити можливість автоматичного управління рівнем радіомаскування перспективних
рухомих систем радіозв’язку військового призначення (ПРСР ВП). Для чого необхідно
визначитися з показником рівня радіомаскування ПРСР ВП та запропонувати його
математичну модель.
Як відомо, зниження ефективності засобів та систем радіорозвідки противника шляхом
радіомаскування системи радіозв’язку військового призначення забезпечується, насамперед,
за рахунок зниження її розвідувальної доступності (в основному такої її складової як
електромагнітна доступність) [1 – 9]. Тому логічно використовувати в якості показника рівня
радіомаскування систем радіозв’язку військового призначення саме електромагнітну
доступність системи радіозв’язку військового призначення, яка складатиметься з
електромагнітних доступностей окремих радіостанцій.
Для отримання математичної моделі електромагнітної доступності окремої радіостанції
ПРСР ВП подамо операційний район, в якому розгорнута ПРСР ВП, саму ПРСР ВП та
систему радіорозвідки противника, що розгорнута в цьому ж операційному районі, як єдиний
абстрактний простір, очевидно анізотропний з точки зору електромагнітної доступності.
Нехай на виході передавача окремої радіостанції з’являється електромагнітна хвиля з певним
вектором потужності. Цей вектор впливає на введений єдиний абстрактний простір, в
результаті чого на входах приймачів як засобів радіорозвідки противника, так і радіостанцій
ПРСР ВП, для яких окрема радіостанція ПРСР ВП електромагнітно доступна, з’являються
вектори Умова-Пойнтінга. Враховуючи анізотропність єдиного абстрактного простору щодо
електромагнітної доступності, вектор потужності електромагнітної хвилі на виході окремої
радіостанції ПРСР ВП та згадані вектори Умова-Пойнтінга в загальному випадку
паралельними не будуть. Тоді електромагнітну доступність окремої радіостанції ПРСР ВП
можна подати як оператор, що перетворює вектор потужності електромагнітної хвилі з
виходу передавача окремої радіостанції ПРСР ВП у вектори Умова-Пойнтінга на входах
приймачів як радіостанцій ПРСР ВП так і засобів радіорозвідки противника у єдиному
абстрактному просторі. Як відомо з фізики, оператори такого роду описуються за допомогою
тензорів. При застосуванні декартових тривимірних систем координат в єдиному
абстрактному просторі це будуть тензори другої валентності, тобто електромагнітна
доступність окремої радіостанції буде описуватися дев’ятьма компонентами такого тензору.
Таке подання електромагнітної доступності окремої радіостанції ПРСР ВП дозволяє
спростити її математичний опис, як показника рівня радіомаскування, робить його більш
наочним та дозволяє сприймати електромагнітну доступність як певну властивість єдиного
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абстрактного простору, що суттєво залежить як від напряму в цьому просторі, так і від
характеристик радіостанцій ПРСР ВП, характеристик засобів радіорозвідки противника та
характеристик самого операційного району. Таке подання надає змогу оцінювати
безпосередньо величину електромагнітної доступності в тому чи іншому напрямі єдиного
абстрактного простору та звільняє від необхідності застосовувати додаткові показники
електромагнітної доступності, такі як [1 – 9]: умовна ймовірність прийняття вірного рішення
про наявність радіосигналу окремої радіостанції на вході приймача засобу радіорозвідки, за
умови, що цей радіосигнал дійсно є; співвідношення потужності радіосигналу окремої
радіостанції на вході приймача засобу радіорозвідки до потужності еквівалентного джерела
шуму на вході приймача засобу радіорозвідки; дальність радіорозвідки; ймовірність
радіоперехоплення; ймовірність контакту у часі засобу радіорозвідки з однією окремою
радіостанцією за умови однієї працюючої радіостанції; ймовірність контакту у часі засобу
радіорозвідки з однією окремою радіостанцією за умови роботи всіх радіостанцій системи;
ймовірність енерго-часового контакту засобу радіорозвідки з однією окремою радіостанцією
за умови роботи всіх радіостанцій системи радіозв’язку; ймовірність викриття системи
радіозв’язку військового призначення за час проведення радіорозвідки і т.і.
Узагальнення показника рівня радіомаскування окремої радіостанції на всю ПРСР ВП
дозволить розглядати вже нестаціонарне тензорне поле електромагнітної доступності ПРСР
ВП в єдиному абстрактному просторі та застосовувати для його дослідження достатньо
добре розвинений апарат теорії тензорного числення, основним завданням якої, як відомо, є
отримання результатів, інваріантних до випадкового вибору систем координат. Подальше
виділення зовнішньої електромагнітної доступності ПРСР ВП (для засобів радіорозвідки
противника), та внутрішньої електромагнітної доступності ПРСР ВП (між радіостанціями
самої ПРСР ВП) вказує на конфлікт між нестаціонарними тензорними полями зовнішньої та
внутрішньої електромагнітних доступностей ПРСР ВП з необхідністю пошуку компромісу,
тому що кращим радіомаскуванням ПРСР ВП є повна відсутність радіообміну, але тоді ПРСР
ВП не відповідає своєму основному призначенню – забезпеченню передавання інформації
між абонентами ПРСР ВП.
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МЕТОД СПЛАЙН-АПРОКСИМАЦІЇ В СИСТЕМАХ
ОЦІНКИ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
Для оцінки захищеності інформації експерту необхідно враховувати всі можливі
технічні канали витоку інформації, стан відповідного каналу буде відповідати стану
захищеності інформації від певного виду загроз. На етапі експлуатації систем захисту
інформації необхідно вирішувати задачі адаптивної оптимізації процесу функціонування і
технічного обслуговування з урахуванням післядії, тобто накопиченої статистики
попередньої експлуатації системи. Виконавцям випробувань (вимірювань) на об’єкті
інформаційної діяльності (ОІД) доводиться проводити велику кількість вимірювань, робити
математичні обчислення та обробляти статистичні дані. Зважаючи на складнощі математичних
моделей, які адекватно відображають встановлення взаємозв’язку процесів і параметрів
електромагнітного випромінювання та акустичних коливань з процесами і параметрами
обробки інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах, можливості аналітичного
дослідження таких процесів обмежені. Єдиним універсальним методом аналізу таких
процесів є метод статистичного моделювання. Тому, проблема виявлення інформаційної
загрози, носить чітко виражений статистичний характер і розв’язується методами теорії
ймовірності і теорії статистичних рішень. Так, процес захисту інформації розглядається як
процес обслуговування потоку вимог до систем захисту інформації, викликаного
необхідністю реагування на загрози інформації з метою їх недопущення або знешкодження.
Постає необхідність розрахунку ймовірності правильного виявлення загроз для інформації. В
даному випадку ефективним виявляється метод сплайн-апроксимації емпіричних
залежностей, який дозволяє розрахувати дані ймовірності. При чому, зазначений метод
можливо використовувати як для оцінки захищеності інформації за рахунок витоку
акустичним (вібраційним) каналом так і для оцінки захищеності інформації, яка
обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах. Наприклад, за допомогою
сплайн-апроксимації можна моделювати уточнені можливі значення результатів
вимірювання на ОІД для кожної контрольної точки, в якій проведено визначення октавних
рівнів акустичного (вібраційного) сигналів в кожній і-й октавній смузі частот та визначити
оптимальні значення отриманих рівнів. Зважаючи на те, що виконавцям таких вимірювань
доводиться робити сотні вимірювань на ОІД, використання сплайнів може бути корисним для
інтерпретації даних моделювання. Так як сплайни враховують гладкість кривої, то, в принципі,
можна зекономити на кількості точок параметричного простору, в якому проводиться
моделювання, в порівнянні зі звичайною кусочно-лінійною апроксимацією. Задачі
забезпечення доступності інформації в ІТС вирішуються за допомогою систем аналізу
захищеності та систем виявлення та запобігання вторгненням. Системи аналізу захищеності
проводять всебічне дослідження контрольованих ресурсів ІТС з метою виявлення “слабких
ділянок”. Очевидно, що сигналом про потенційну можливість атаки є досягнення
контрольованими параметрами деяких граничних величин. Одним з основних недоліків
таких систем є те, що контроль програмного забезпечення, який проводиться даними
системами, часто носить запізнілий характер. За допомогою сплайн-апроксимації можна
моделювати та прогнозувати можливі атаки на ресурси мережевих серверів на основі
статистики попередніх спостережень та аналізу трафіку. Оскільки, задачу виявлення атак
можна розглядати як задачу розпізнавання образів, то для її рішення застосовуються також
нейронні мережі. Для цього функціонування системи, що потребує захисту і взаємодіючих з
нею зовнішніх об’єктів представляється в вигляді траєкторій в деякому числовому просторі
ознак. В якості методу виявлення зловживань, нейронні мережі навчаються на прикладах
атак кожного класу і, в подальшому, застосовуються для розпізнавання приналежності
поведінки до одного з класів атак.
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М ЕТОД АНАЛІЗУ БАЗИ ІНФОРМАЦІЇ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕВОГО
ЕЛЕМЕНТУ НА ОСНОВІ ПЕРЕБОРУ MIB-ФАЙЛІВ
В результаті застосування військ зв’язку при проведенні навчань „Весіння злива – 2014”
та в Антитерористичній операції на сході України значно збільшилося застосування
сучасного обладнання в мобільному компоненті системи зв’язку Збройних Сил України. На
теперішній час активно застосовуються сервіс VoIP телефонії, для організації відкритого та
засекреченого телефонного зв’язку, сервіс передачі електронної пошти та картографічної
інформації. Однак обмеження фінансування і загрози знищення телекомунікаційного
обладнання на вузлах зв’язку пунктів управління усіх ланок управління привів до
застосування різнорідного обладнання переважно азіатських виробників. Перевагою
зазначеного обладнання є нижча ціна, в порівнянні з світовими брендами
телекомунікаційного обладнанням. З іншого боку одним з недоліків застосування
зазначеного обладнання є відсутність підтримки пропріоритарних протоколів дистанційного
управління світових лідерів виробництва телекомунікаційного обладнання, що
унеможливлює використання розповсюджених систем управління комерційного типу.
Виходячи з зазначеного актуальною залишається задача застосування протоколу
дистанційного управління SNMP для управління інформаційно-телекомунікаційної мережею,
яка складається з різноманітного телекомунікаційного обладнання. В попередніх
дослідженнях зазначалося, що управління мережею складається з етапу моніторингу окремих
мережевих елементів, етапів виявлення та усунення несправностей в мережі. При
проектуванні підсистеми моніторингу мережевого елементу за допомогою протоколу SNMP
одна з задач, яку треба вирішити це задача визначення множини параметрів, за якими
здійснюється моніторинг кожного мережевого елементу. Множина параметрів, за якими
здійснюється моніторинг окремого мережевого елементу в сукупності з інформацією про
порядок доступу до них та рекомендаціями, щодо періоду їх моніторингу складає
інформаційну модель моніторингу мережевого елементу.
Основним джерелом інформації при побудові інформаційної моделі моніторингу є
множина МІB – файлів, які описують базу інформації управління і постачаються виробником
мережевого елементу. Аналіз зазначених файлів дозволяє представити в чітко
структурованому вигляді множину доступних параметрів.
В доповіді розкривається метод аналізу MIB-файлів, який заснований на використанні
міжнародних стандартів про будову MIB – файлів та теорії графів. Результатом застосування
методу є дерево параметрів, які доступні для моніторингу по протоколу SNMP.
Зазначений метод є першим етапом побудови інформаційної моделі моніторингу
мережевого елементу та складається з двох етапів. Перший – етап виявлення залежностей
між MIB-файлами, який базується на аналізі описової частини файлу і дозволяє сформувати
граф файлових залежностей. На основі графу файлових залежностей будується дерево
доступних для моніторингу параметрів.
Таким чином, можна зробити такі висновки: по-перше при проектуванні підсистеми
моніторингу необхідно побудувати інформаційну модель кожного мережевого елементу
інформаційно-телекомунікаційної мережі, по-друге основним джерелом інформації при
побудові інформаційної моделі моніторингу є MIB – файли, будова яких чітко визначається
міжнародними стандартами, по-третє на першому етапі побудови інформаційної моделі
застосовується метод аналізу бази інформації управління на основі перебору MIB – файлів
мережевого елементу, по-четверте метод складається з двох етапів і результатом його
застосування є дерево доступних для моніторингу параметрів.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОНІВ ПУАССОНА ТА
БІНОМІАЛЬНОГО В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
У сучасних телекомунікаційних системах використання цифрових методів обробки та
передачі сигналів для підвищення швидкості та вірності обміну стало фактом однозначним,
але якісні показники різних ліній зв’язку можуть суттєво відрізнятись, що погіршує
характеристики обміну. Використовується ряд методів підвищення вірогідності, вибір яких
залежить від характеру помилок у лінії. Відомо [1], що кратності помилок в кодових
комбінаціях повідомлення характеризуються різною ймовірністю появи, тому слід оцінювати
найбільш ймовірні та небезпечні помилки, щоб вибрати раціональний метод боротьби з
ними. Відповідні дані можуть бути отримані на основі розрахунків з використанням певної
математичної моделі дискретного каналу зв’язку, уточнені моделюванням тракту обробки й
передачі сигналу та перевірені експериментально, якщо це можливо. Широке застосування
отримала біноміальна модель дискретного каналу зв’язку [2].
Мета досліджень: визначити і перевірити умови еквівалентності формул біноміального закону формулам закону Пуассона для використання в розрахунках.
Відомо [3], що закон Пуассона є граничним для біноміального розподілу:
7 8, 
9&: ∙ <: ∙ 1 . < &3: , якщо одночасно направити n→∞, а p→0, при цьому їх
добуток np вважається постійним np = а.
Граничний перехід біноміального розподілу в розподіл Пуассона записується у вигляді:
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Формула Пуассона широко використовується в системах масового обслуговування
(СМО) для визначення ймовірності P(τ,m) надходження за час τ на вхід СМО m заявок на
обслуговування при інтенсивності заявок λ:
λτ E

7 τ, 8
∙ 2 3λτ .
:!
Приймемо, що добуток np є змінною величиною і використаємо формулу Пуассона для
розрахунків ймовірностей помилок у кодовій комбінації при передачі по лінії зв’язку,
динаміка функціонування якої характеризується саме змінністю np, при цьому вважається,
що помилки у кодовій комбінації незалежні. Це дає змогу представити формулу Пуассона в
наступному варіанті:
< ∙  G 3&∙D
< F
∙2
,
F!
де p(k) – ймовірність появи у кодовій комбінації довжини n помилок кратності k, що еквівалентно в системі масового обслуговування (СМО) надходженню m незалежних заявок на
обслуговування за час τ; у приведеній формулі довжина кодової комбінації n, яка може бути
різною, еквівалентна часу τ; p – ймовірність (інтенсивність) помилок у каналі, що
еквівалентно інтенсивності потоку заявок  для СМО [2].
Практична еквівалентність формул Пуассона та біноміальної моделі канала зв’язку
при незалежності помилок приведена у таблиці 1.
Порівняльний розрахунок, з використанням MathCad, за формулами е3 та б3 із таблиці
1 представлений у таблиці 2, а графічний варіант результатів ілюструється рис.1. Розрахунки
виконані для кодових комбінацій різної довжини при достатньо високих інтенсивностях p
помилок у каналах (канали низької якості), що відповідає практично значимим ситуаціям
функціонування систем військового радіозв’язку, для подавлення яких в екстремальних
умовах можуть бути використані ймовірним противником засоби РЕП.
Верхнє число під формулами е1,б1, е2,б2 у кожному стовпці таблиці 2 відповідає кратності помилок у кодовій комбінації k1=1, нижнє число – кратності k3=3.
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Таблиця 1
Ймовірність помилок у кодовій
комбінації довжини n
Ймовірність появи одного варіанту
помилок заданої кратності k
Ймовірність появи всіх варіантів
помилок заданої кратності k
Ймовірність появи помилок всіх
кратностей у межах кодової
комбінації
Ймовірність появи помилок
кратностей m+1 і вище
Ймовірність появи помилок до
кратності m

p=10–1

n1=31

n2=127

З використанням ф-ли
Пуассона

7HF <
7Hв <
7Hс <

D&

Згідно біноміальної моделі
дискретного каналу зв’язку
k
n-k
I ∙0 4J∙K
ф-ла (б1)
ф-ла (е1) 7бF < p (1-p)
I

G!∙LJ
D& I ∙0 4J∙K
G!

∑&AQ

ф-ла (е2) 7бв <

D& P ∙0 4J∙K
A!

7H8 <

∑&AQ:#

7Hм <

∑:
AQ

k

n-k

∑&AQ 9&A ∙ <A 1 . <

ф-ла (б2)
&3A

ф-ла (б3)

ф-ла (е3)

D& P ∙0 4J∙K
A!

ф-ла (е4)

D& P ∙0 4J∙K
A!

7бс <

9&G ∙ p (1-p)

7б8 <

∑&AQ:# 9&A ∙ <A 1 . <

7бм <

A
A
∑:
AQ 9& ∙ < 1 . <

&3A

&3A

ф-ла (е5)

p=10–2

ф-ла (б4)
ф-ла (б5)

Таблиця 2

p=10–3

ф. е1
4,505·10–3
4,976·10–5
ф. е2
0,14
0,224
ф. е3
0,955

ф. б1
4,239·10–3
5,233·10–5
ф. б2
0,131
0,235
ф. б3
0,962

ф. е1
7,334·10–3
8,102·10–7
ф. е2
0,227
3,642·10–3
ф. е3
0,267

ф. б1
7,397·10–3
7,547·10–7
ф. б2
0,229
3,392·10–3
ф. б3
0,268

ф. е1
9,695·10–4
1,071·10–9
ф. е2
0,03
4,814·10–6
ф. е3
0,031

ф. б1
9,704·10–4
9,72·10–10
ф. б2
0,03
4,371·10–6
ф. б3
0,031

ф. е1
3,051·10–7
3,125·10–9
ф. е2
3,875·10–5
1,042·10–3
ф. е3
≈1

ф. б1
1,716·10–7
2,119·10–9
ф. б2
2,180·10–5
7,063·10–4
ф. б3
≈1

ф. е1
2,808·10–3
2,876·10–7
ф. е2
0,357
0,096
ф. е3
0,719

ф. б1
2,819·10–3
2,876·10–7
ф. б2
0,358
0,096
ф. б3
0,721

ф. е1
8,807·10–4
9,019·10–10
ф. е2
0,112
3,007·10–4
ф. е3
0,119

ф. б1
8,816·10–4
9,833·10–10
ф. б2
0,112
2,945·10–4
ф. б3
0,119

У процесі розробки сучасних засобів електрозв’язку та систем АСУ вимоги щодо
забезпечення нормального їх функціонування при значеннях p>10–2 не задаються, хоча
область зміни p у межах 10–1 ≥ p>10–2 не може бути безпідставно проігнорована. Сучасні
засоби радіоелектронного подавлення (РЕП) радіотрактів можуть привести до таких значень
ймовірностей. Це стосується, у першу чергу, військових і спеціалізованих систем телекомунікацій. Можливе також погіршення ефективності функціонування систем стільникового зв’язку в екстремальних умовах, коли навантаження перевищує технічні
можливості систем, а зовнішні фактори неблагосприятливі. Тому у приведених розрахунках
здійснюється оцінка відповідних ймовірностей і для значень 10–1 ≥ p>10–2. Потребують
дослідження методи підвищення вірогідності в цих умовах і функціональні алгоритми їх реалізації. Ймовірність появи в кодових комбінаціях різної довжини помилок заданих
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кратностей k (F ∈ 1, 2, … представлена на рис.2. Питома вага помилок кратностей 1 – 3
стосовно помилок всіх кратностей при n1=31 і p=10–1 складає 60,7%, а кратностей 1 – 5 –
90,1%. При p=10–2 ці вагові показники наступні: 99,9% та 99,7%. Такий підхід дає змогу
виявити найбільш інтенсивні помилки і визначити дієві методи підвищення вірогідності
стосовно визначеної сукупності помилок, використовуючи ефективне завадостійке
кодування, зокрема, на основі турбокодів, а також принципи зворотного зв’язку та
повторення повідомлення чи його інформаційних елементів.

Як видно із таблиці 2 та графіків, формули Пуассона та біноміального закону дають
достатнє для практики співпадання, зокрема, при n=31, p=10–1відмінність між значеннями
складає 0,72%, при p=10–2 − 0,43%, при p=10–3 − 0,05%; із збільшенням n відмінність
зменшується.
Висновок. Таким чином, показана можливість заміни формул біноміального закону
еквівалентними формулами Пуассона, що в деяких випадках може дати спрощення в
розрахунках. Для ліній зв’язку із залежними помилками (пакетами помилок) можливість
використання формул Пуассона потребує досліджень.
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к.т.н. Гурський Т.Г. (ВІТІ ДУТ)
Хімяк Г.В. (ВІТІ ДУТ)
СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ РОЗБІРЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ МОВИ ДЛЯ
РАДІОЛІНІЙ З ППРЧ В УМОВАХ ЗАВАД У ВІДПОВІДЬ
Системи і засоби військового радіозв’язку функціонують в складній радіоелектронній
обстановці, що зумовлюється природними і навмисними завадами, які діють в каналі, та
завмираннями сигналів внаслідок багатопроменевого поширення радіохвиль. У сучасних
системах радіозв’язку (CРЗ) з метою підвищення надійності, розвід- і завадозахищеності
широкого розповсюдження отримують засоби, що використовують режим псевдовипадкової
перестройки робочої частоти (ППРЧ). Відповідно до нього передавач і приймач одночасно за
невідомим постановнику завад псевдовипадковим законом швидко переходять на нову
радіочастоту. При використанні режиму ППРЧ успішність функціонування радіоліній
залежить, значною мірою, від технічних можливостей засобів радіоелектронної боротьби
(РЕБ) противника, а також від швидкості перестройки частоти.
Якщо відстань від постановника завад до приймача невелика, а час визначення частоти
СРЗ та формування завади прямує до нуля (принаймні, він постійно зменшується з
розвитком електроніки та елементної бази), навіть високі швидкості перестройки можуть не
забезпечити задовільну якість передачі інформації.
Тому перспективним напрямком досліджень видається використання методів
завадостійкого кодування та перемежування з урахуванням тривалості уражених елементів
сигналу. З метою забезпечення в СРЗ з ППРЧ статистичної незалежності помилок при
прийомі символів на передавальній стороні здійснюється так зване перемежування, при
якому кожний символ кодового слова передається окреммим частотним каналом. Таким
чином, перемежування перетворює сигнал у часовій області у безструктурну форму, що
ускладнює створення оптимальных завад [1]. З метою відновлення вихідного порядку
слідування символів на приймальній стороні здійснюється зворотна операція. Застосування
перемежування символів в СРЗ як з повільною, так і з швидкою перестройкою частоти
дозволяє коригувати пакети помилок, спричинені імпульсними завадами на окремих
ділянках діапазону частот СРЗ.
Очевидно, що при раціональному перемежуванні символів можна досягнути зменшення
негативного впливу ретрансльованих завад, а реалізація схеми перемежування повинна
визначатися видом інформації, що передається.
Розглянемо передачу мови. Нехай для аналого-цифрового перетворення
використовується вокодерний метод. Тоді втрата різних бітів мовного кадру по-різному
впливає на розбірливість на прийомі. Біти, які відповідають за кодування параметра „тоншум”, параметрів формант є більш важливими за ті, що кодують тембральні складові мови,
міжформантні області спектра звуку, параметри шумового збудження або комфортного шуму
[2]. Ця питома вага і лежить в основі процедури ранжування бітів. Наприклад, у стандарті
стільникового зв’язку GSM символи на виході кодера мови RPE – LTP поділяються за
важливістю [3] (для відтворення мови на прийомі), від чого залежить ступінь їх
завадостійкого кодування – більш критичні символи підлягають більш потужному
кодуванню.
Тому на етапі проектування необхідно провести ранжування символів на виході кодера
мови за питомою вагою впливу їх втрати на розбірливість при відтворенні.
В процесі встановлення зв’язку на радіолінії на першому етапі слід оцінити сигнальну й
завадову обстановку в каналі. При цьому одним з основних завдань при проектуванні систем
і засобів радіозв’язку є вибір придатного алгоритму оцінювання стану каналу зв’язку [4].
У випадку дії в каналі завади у відповідь необхідно визначити часовий інтервал
протягом частотного елемента, який встигає „наздогнати” завада.
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В залежності від коефіцієнта перекриття відбираються найменш уразливі для
розбірливості символи і розташовуються в потенційно уражених часових ділянках (назвемо
цю процедуру перемежуванням джерела), інші зберігають порядок слідування і підлягають
канальному перемежуванню з урахуванням тривалості завмирань, яка також визначається на
першому етапі. Розглянемо приклад. Нехай, на виході мовного кодера формуються кадри
тривалістю n символів. Позначимо ці символи сі, де індекс і відповідає порядковому номеру
біта на виході кодера в кадрі. Символи, позначені зі штрихом с′і позначають відібрані
найменш важливі, які розташовуються наприкінці частотного елемента, де очікується прихід
завади. Візьмемо для прикладу мінімальну тривалість кадру – 2,5 мс. Щоб передавати рівно
один кадр на одному частотному елементі швидкість перестройки повинна бути
vпер = 1/0,0025 = 400 стр/с.
Задача полягає у тому, щоб забезпечити таку комбінацію швидкості перестройки та
схеми перемежування, при якій втрачена частина кадру не впливає суттєво на розбірливість
прийнятої мови.
Якщо такої швидкості недостатньо і якість мови на прийомі незадовільна – необхідно
підвищувати швидкість перестройки, причому так, щоб її величина була кратною тривалості
кадру, наприклад, вдвічі (vпер = 800 стр/с). Тоді перекодування повинне охоплювати два
частотні елементи – найважливіші біти розташовуються на початку частотних елементів
сигналу ППРЧ (f1, f2 і т.д.), найменш важливі – в кінці. Найпростіший варіант – попарно:
непарні – у першому (с1, с3, …, с′n-1), парні – у другому частому елементі (с2, с4, …, с′n). При
необхідності – швидкість перестройки потроюється і т.д. Очевидно, що ця ітераційна
процедура обмежується максимально можливою швидкістю перестройки.
Зрозуміло, що при подальшому застосуванні канального перемежування, потрібно
виключити позиції, де очікується прихід завади у відповідь, і де уже розташовані найменш
уразливі, з погляду розбірливості мови, символи. Слід враховувати, що ППРЧ сама по собі
частково реалізує канальне перемежування, оскільки перехід на нову частоту зменшує
ймовірність виникнення завмирань, що діють протягом значного інтервалу часу.
Таким чином, одним з найбільш ефективних методів боротьби з навмисними завадами
є псевдовипадкова перестройка робочої частоти. В статті запропоновано спосіб формування
сигналу при передачі мови багатопроменевими каналами зв’язку з навмисними завадами у
відповідь, що дозволяє підвищити її розбірливість при передачі засобами радіозв’язку з
ППРЧ. Суть способу зводиться до розосередження у часі сусідніх символів інформаційного
сигналу з урахуванням важливості цих символів, співвідношення часу дії завади, швидкості
передачі в каналі та тривалості інформаційного кадру або пакету.
Напрямком подальших досліджень є формалізація запропонованого способу для
програмної реалізації та оцінка його ефективності при застосуванні для різних типів мовних
кодеків, в залежності від відстані до станції завад, схем завадостійкого кодування та інших
вихідних даних.
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ПРОГРАМНИЙ ДОДАТОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВІЙСЬКОВОГО
МАЙНА З ВИКОРИСТАННЯМ QR-Code
Матеріально-технічне забезпечення військових частин Збройних Сил України,
належний контроль за умовами зберігання майна не можливі без якісного його обліку, що
передбачає вирішення задач: отримання даних про майно, його наявність, втрату, нестачу,
рух, вартість та якісний (технічний) стан. Облік майна у військових частинах ведеться
відповідними посадовими особами за допомогою записів до книг обліку майна.
Автоматизація обліку військового майна у військових частинах здійснюється за рахунок
застосування обчислювальної техніки та офісних додатків.
Покращити автоматизацію обліку військового майна можливо за рахунок використання
ідентифікації даних. Провівши аналізи методів ідентифікації був обраний метод
автоматичної ідентифікації. За його допомогою виконується створення засобів, які
забезпечують сприйняття (сканування), розпізнавання і обробку інформації про об’єкти.
Найбільшого поширення отримала ідентифікація об’єктів за допомогою використання
штрихового кодування. Матричний штрих-код QR-Code – це двомірний штрих-код,
дозволить прискорити процес обліку шляхом швидкої ідентифікації майна за допомогою не
дорогого скануючого обладнання (камери мобільного пристрою) та автоматичного занесення
інформації про майно до баз даних.
Розробка програмного додатку для роботи із QR-Code має ряд переваг порівняно зі
звичайним штрих-кодом, але в даному матричному штрих-коді є обмеження в об’ємі даних,
які можуть в ньому записуватись. Розглянувши дану проблему було обрано два напрямки для
її вирішення. Перший це структурування даних. Данну операцію можливо здійснити за
допомогою використання стандартів: xml, json та сереалізації. В первичному аналізі даних
було виключено стандарт xml, адже він є занадто громіздким в описі даних, а тому не
ефективним у швидкому доступі до даних через велику кількість надлишкової
службової інформації.
Стандарт структурування JSON текстовий формат обміну даними, в якому данні
можливо представити як ключ-значення, а отже описати будь-яку об’єктно-орієнтовану
структуру. Бінарна сереалізація – процес перекладу об’єктно-орієнтованої структури даних в
послідовність біт.
Другим напрямком вирішення даної проблеми є компресія даних за допомогою
алгоритмів стиснення. Для стиснення даних в QR-Code пропонується використовувати
стиснення з втратами, що не буде потребувати запису для відновлення вихідних даних, адже
в QR-Code вирішення даної проблеми є вбудованим.
Для розробки програмного додатку в подальшому буде проведений аналіз
використання стандартів структурування даних з відповідними алгоритмами для вибору
найкращого способу збільшення об’єму даних в QR-Code. Аналіз буде проведено між двома
методами стандартизації з відповідними алгоритмами стиснення. Структурування даних за
допомогою стандарту JSON з алгоритмом PPMd.
Даний алгоритм стиснення дозволяє зменшити архів за рахунок потенційного
збільшення часу стиснення і вилучення даних. Стандарт структурування бінарна сереалізація
з алгоритмом LZMA2. Перевагою даного алгоритму стиснення є краща ступінь стиснення для
даних, що погано піддаються компресії.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ
МОБІЛЬНИХ РОБОТОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ РОЗМІНУВАННЯ
Широке застосування мін та вибухонебезпечних пристроїв (ВНП) в збройних
протистояннях останніх десятиліть та зміна тактики їх застосування, призвело до зростання
ролі інженерного забезпечення бойових дій, підвищення актуальності питань знешкодження
ВНП як під час ведення бойових дій так і при гуманітарному розмінуванні. Ручний спосіб
розмінування та існуючі на сьогодні засоби розмінування не відповідають сучасним вимогам
з безпечності, оперативності та якості розмінування, що викликає необхідність пошуку
нових технічних рішень та розробці новітніх зразків даного типу.
Аналіз світових сучасних розробок у галузі розмінування показав, що найбільш
перспективними засобами є мобільні робототехнічні комплекси (МРТК) на базі
безекіпажних транспортних засобів, які в подальшому дозволять підвищити можливості
військових підрозділів та зменшити бойові втрати особового складу і техніки.
В доповіді запропоновано до розгляду питання обґрунтування вимог до інформаційноуправляючих систем (ІУС) та інших складових систем МРТК на підставі математичного
моделювання процесів їх функціонування в системі „шасі – ІУС МРТК – навколишнє
середовище” в недетермінованих умовах. При цьому складова „навколишнє середовище”
враховує вплив засобів ураження на шасі, ІУС, та можливість ефективного функціонування в
єдиному інформаційному просторі. Основними сучасними тенденціями розвитку ІУС
існуючих зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) є розширення функціональних
можливостей, підвищення технічної складності, поєднання в функціональні модулі
радіоелектронних пристроїв різного призначення та уніфікація базових апаратно-програмних
комплексів. Найбільшого застосування в ІУС МРТК на даний час знайшли системи
телекерування, але вони мають ряд недоліків: потреба дистанційного керування оператором,
обмеженість стійкого радіозв’язку, необхідність отримання якісного відеосигналу для
керування МРТК, вплив протидії противника засобами радіоелектронної боротьби,
електромагнітна сумісність та ін. Разом з тим, результати аналізу науково-виробничого
потенціалу України та досвіду закордонних країн з створення МРТК показали технічну
спроможність реалізації автономних ІУС безекіпажних зразків МРТК створених на шасі
існуючого ОВТ, за умови проведення ряду загальносистемних досліджень з обґрунтування
вимог до них. Встановлено що функціонування МРТК включає в себе вимірювальні,
контрольні і логічні дії, які виконуються МРТК та оператором для розмінування. Процес
функціонування МРТК можна розглядати як послідовно протікаючі, взаємодіючі процеси
збору інформації мультисенсорними системами про стан навколишнього середовища та
МРТК, перетворення інформації в електричні величини, якісне і кількісне їх оцінювання
шляхом порівнянь з моделями (еталонними значеннями) для прийняття рішення про
виконання наступних операцій. Показниками що дозволяють оцінювати ефективність дій
МРТК є: імовірність виявлення та знешкодження ВНП та час, необхідний для пошуку,
ідентифікації та знешкодження ВНП. Рішення проблеми формування вимог до зразків МРТК
досягається за допомогою застосування системного підходу, методів математичного та
імітаційного моделювання, теорії імовірності, теорії нечітких множин та ін.
У результаті проведених досліджень з обґрунтування вимог до ІУС розроблено:
адаптивний алгоритм процесів функціонування МРТК, інформаційна модель
функціонування МРТК, моделі функціонування окремих процесів розвідки і розмінування,
удосконалена структурна схема ІУС; запропоновано концепцію перспективного вітчизняного
зразка МРТК, варіанти компоновки спеціального обладнання, структурну схему підходу до
обґрунтування і формування вимог та визначення раціональних характеристик окремих
систем МРТК, що є основою для подальшого розроблення вітчизняних зразків.
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ОПТИЧНІ ВОЛОКНА З НАНО СТРУКТУРОЮ
Оптичне волокно вважається найдосконалішим фізичним середовищем для передачі
інформації, а також самим перспективним середовищем для передачі великих потоків
інформації на значні відстані.
Незважаючи на властивості оптоволоконного кабелю, при його монтажі в приміщенні
та впливу на нього переломів та накручувань негативно відображається на якості сигналу, що
передається. Незважаючи на даний недолік, сфера застосування оптоволокна лишається
надзвичайно широкою.
В результаті, з’являється можливість виробляти оптоволокно в 100 разів переважаюче
за гнучкістю традиційні кабелі. Новий продукт буде поєднувати гнучкість і захищеність
мідного кабелю з усіма перевагами оптоволокна. Не менш важливий і той факт, що
виробникам не доведеться що-небудь серйозно міняти в налагоджених процесах
виготовлення продукту. Точно так же залишається незмінною сумісність з усіма стандартами
і способи підключення нового кабелю.
До того ж, компанія CORNING давно оголосила про розробку нової оптоволоконної
технології, яка вирішить застарілу проблему, що стоїть перед провайдерами
телекомунікаційних послуг. Розробка ґрунтується на особливій структурі, яка отримала назву
nanostructures. Її особливість полягає в тому, що оптоволоконний кабель стає дуже і дуже
гнучким-настільки, що з нього можна формувати кути малого радіусу, скруглення без
негативних наслідків для сигналу. Таким чином, отримується економічний спосіб
прокладання високошвидкісного каналу для Internet, голосового зв’язку та HDTV у будьяких приміщеннях. Ще один важливий плюс оптико-волоконного кабелю – це постійно
знижується ціна на оптичні компоненти на відміну від міді, з якої виготовляються інші види
кабелів. Водночас термін служби оптоволокна неймовірно тривалий. Наприклад волокно
Corning® SMF-28e® це стандартне одномодове волокно, оптимальне для використання, що
допускає гнучкість при побудові мережі і розраховане на тривалий термін експлуатації;
волокно, яке функціонує по всьому спектру оптичної передачі одномодових волокон;
волокно, що відповідає або перевершує самі суворі галузеві стандарти. Вже розроблений
стандарт, який передбачає рівень втрат близько 0,5 дБ ( після виконання 100 вигинів при 37,5
мм радіусі вигину). Нове волокно серії Clear Curve значно перевершує стандарти, але після
обговорення характеристик волокна з фахівцями по прокладці було прийнято рішення йти
далі і тому були проведені випробування при радіусах вигину від 5 мм до 37,5 мм, останній
показник був прийнятий за стандарт. Споживачі, які вважають, що мідні кабелі зручніше в
обігу, ніж оптичні волокна, тепер можуть не турбуватися з приводу вигинів або перекручень
кабелів при прокладці – з новими багатомодовими волоконо-оптичними кабелями вони
можуть відчувати себе спокійніше, так як з такими кабелями можна працювати так само, як ї
з мідними. Нажаль точно не відома ціна данної розробки, але компанія розробник запевняє,
що вона буде адекватна та доступна до споживачів. Все це відкриває нові перспективи в
прокладці оптоволокна не тільки до будинку споживача, але і всередині приміщень,
безпосередньо до комп’ютера.
Таким чином, основними споживачами можуть стати абоненти мережі спеціального
зв’язку та мережі зв’язку ЗСУ, оскільки буде забезпечена велика швидкість передачі даних та
можливість монтажу даного кабелю в умовах, близьких до польових, без
пошкодження кабелю.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В
УМОВАХ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Складність інформаційної безпеки Збройних Сил України обумовлена багатогранністю
проявів інформації та інформаційних процесів. Це пов’язано зі змінами в галузі
інформаційних технологій та зростанням ролі інформації в сферах, які віднесені до
компетенції Міністерства оборони України. Належне виконання функцій і завдань
Міністерством оборони України та Збройними Силами України, як основними суб’єктами
забезпечення обороноздатності держави, котрі визначені законодавством, без досягнення
необхідного стану інформаційної безпеки у воєнній сфері є неможливим. Зазначене
питання на сьогодні є вкрай актуальним, адже лише в стані інформаційної безпеки, к оли
доступні та захищені необхідні інформаційні ресурси, можуть бути реалізовані процеси
управління за кожним із визначених завдань, які здійснюються виключно інформаційними
методами. Створити такі інформаційні можливості шляхом використання тільки власних
ресурсів Міністерство оборони та Збройні Сили України принципово не в змозі. Без
залучення потужностей держави сумнівною є можливість виконання у повному обсязі
такого завдання, як „інформаційна безпека Збройних Силах України”. Тому ця обставина
потребує глибокого аналізу умов створення та використання єдиного інформаційного
простору в інтересах забезпечення інформаційної безпеки у воєнній сфері та відповідного
загальнодержавного управління. Аналіз ведення інформаційних операцій Російської
Федерації [1, 2] проти Естонії, Грузії та України дозволяє з упевненістю сказати, що Росія
використовує всі напрямки ведення інформаційної операції проти своїх противників, однак
успішні дії їй вдаються не всюди. Там, де завданням є впровадження у свідомість особи чи
групи людей певної ідеї, модифікації їх поведінки, результати, досягнуті російськими
підрозділами інформаційної операції, не завжди прийнятні для них, а іноді їх можна назвати
провальними. Зокрема, загальні підсумки інформаційної війни навколо грузинськоросійського збройного конфлікту за більшістю складових є поразкою Росії. Це не означає,
що в певних напрямках дії російських підрозділів інформаційних операцій не можна визнати
винятково успішними. Насамперед, це технічні напрямки впливу, покликані зруйнувати або
придушити ворожі засоби розповсюдження інформації. Однак там, де йдеться про
модифікацію поведінки чи то естонців, чи грузин, чи навіть окремих державних діячів у цих
країнах, російські зусилля зазнали фіаско. В Грузії дії росіян навпаки призвели до
консолідації політиків навколо президента, усунення якого так прагнула Росія.
Мета доповіді полягає у визначенні негативних чинників, що впливають на розвиток
інформаційної безпеки Збройних Силах України в умовах ведення інформаційної операції.
Сьогодні провідні країни світу не можуть обійтися без існування підрозділів,
призначенням яких є участь в інформаційній операції. Першим підрозділом такого виду були
частини психологічних операцій (PSYOPS) у Сполучених Штатах Америки. В цій державі
підрозділи PSYOPS входять до складу сухопутних і військово-повітряних сил. Невеликі
частини планують і виконують обмежені операції у складі ВМФ. На відміну від інших
держав, підрозділам та службовцям PSYOPS усіх видів збройних сил заборонено
здійснювати операції на території США.
У Німеччині для аналогічних потреб створено Центр оперативної інформації (Zentrum
Operative Information), якому підпорядковано Батальйон оперативної інформації 950.
Батальйон і центр підпорядковані новоствореному Командуванню Об’єднаної Служби
Підтримки (Streitkraftebasis). Загалом, у цих підрозділах близько тисячі службовців. Німецькі
фахівці інформаційної війни керують операціями НАТО в Афганістані та Косові.
У Британських ЗС цими питаннями займається П’ятнадцята Група Психологічних
Операцій [3]. У Російській Федерації за інформаційну діяльність відповідає безпосередньо
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Адміністрація президента, на яку підпорядковуються підрозділи Федеральної служби
безпеки та Медіа Холдінг, завданням яких є інформаційна діяльність на території колишніх
республік Радянського Союзу, зокрема й України. Для впливу на соціальні мережі через
Інтернет створено два інформаційних центри: Ольгіно та Сколково. Загальна мета
зазначених інформаційних центрів полягає у створенні в Україні плацдарму для впливу на
українську політику шляхом просування відповідних політиків.
Аналізуючи перелік засобів, використаних сторонами в інформаційній операції, можна
зробити висновок про перевагу Росії в інформаційних засобах в українському
інформаційному просторі. Таке співвідношення у силах і засобах дає гарантовану перемогу
сильнішій стороні. Причиною того, що росіяни програли у 2014 році виборчу кампанію на
посаду Президента України, та й не змогли досягнути моральної капітуляції українців у
„газовій” війні, пояснюється дією в інформаційному протиборстві інших чинників.
Інформаційна операція росіян в українському інформаційному полі не була пристосована до
українського середовища. Тому ефективність використання російських інформаційних
розробок була низькою, а дії українських інформаційних партизанів – зокрема в полі СМС,
наліпок а також настінних гасел, – надзвичайно ефективною. Слід зазначити, що вплив на
широкі маси населення, про який йдеться у цій праці, не є єдиним завданням учасників
інформаційної боротьби. В ході інформаційних операцій плануються і здійснюються
операції проти окремих осіб і цілих відомств, зокрема Збройних Сил України. Як відомо,
Росія теж працює в цьому напрямку: „Малоефективне використання федеральними силами
методів спеціальних інформаційних операцій в Україні”, як результат, частковий виграш в
інформаційному плані, змусили Росію врахувати негативний досвід, зробити якісні
корективи в питаннях інформаційно-психологічної діяльності. Зараз вона координується на
державному рівні помічником президента РФ. У збройних силах ці функції покладено на
першого заступника начальника Генерального штабу ЗС Російської Федерації.
Останнім часом стали актуальними операції, спрямовані проти осіб, що ухвалюють
рішення. На думку керівництва, роль політичного лідера, державного діяча вважається
надзвичайно важливою, відтак потребує детального вивчення з метою впливу на його
свідомість. Тому зараз у Росії на базі Інституту світової економіки і міжнародних відносин
РАН відновлено діяльність центру створення психологічних портретів політичних лідерів.
Для цього аналізується інформація за такими напрямами: концепція лідерства, мотиваційна
сфера, система політичних переконань, стиль ухвалення політичних рішень, стиль
міжособистісних стосунків, стійкість об’єкту вивчення до стресу. Відповідно до цього
відпрацьовується алгоритм прийняття та реалізації рішення щодо конкретної особи.
Не викликає сумнівів, що в сьогоднішньому конфлікті з Україною російські підрозділи
інформаційних операцій намагатимуться створити в Україні вигідне для себе бачення,
наприклад, світової громадської думки, для зміни громадської думки в потрібному для себе
напрямку та впливу на рішення українських політиків. Частину цієї роботи виконують
бездумні редактори і журналісти, які просто й безкритично копіюють сервіс російських
інформагентств. Сьогодні об’єктом інформаційної атаки з боку Росії є Східні регіони
України. Росія, творчо осмисливши перебіг подій в Косові та Абхазії й Осетії, намагається
побудувати схему інформаційної операції за зразками подій, які відбувалися. В усіх згаданих
випадках процес відторгнення території починався зі скасування автономії. Проблема
сьогоднішніх подій на Сході України в тому, що росіяни мають схему розвитку подій,
знають, які чинники в яких вузлах цієї схеми дають потрібний їм результат, і коригують свої
дії відповідно до обставин, а українська сторона навіть не аналізує того, що відбувається.
Хоч варто було б провести свій порівняльний аналіз розвитку подій у згаданих регіонах та в
Криму і зробити власні висновки щодо українського способу вирішення згаданих проблем.
Відомий український фахівець з питань інформаційної боротьби професор Рось А.О.
давно зробив висновок про потребу створення в Україні спеціальних структур у цій галузі.
Інформаційний вплив в інтенсивному режимі сьогодні є суттєвою частиною професійної
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роботи низки відомств, серед яких МЗС, МВС, СБУ, МОУ, Держтелерадіо. Але ніхто не
займається методологією опрацювання інформаційної операції, в результаті чого Україна
програє свою „інформаційну війну” з Росією [4, 5].
Таким чином, існує нагальна потреба запровадження загальнодержавного механізму
управління процесом забезпечення інформаційної безпеки України у воєнній сфері. Цей
процес є складним і багатогранним, оскільки він може включати цільові програми, проекти
та окремі дії (заходи, роботи), які спрямовані на реалізацію певного порядку забезпечення
інформаційної безпеки держави у воєнній сфері. Виконавцями цього процесу повинні бути
як профільні структури у складі Міністерства оборони України та Збройних Сил України, так
і інших суб’єктів Сектору безпеки і оборони держави, а також задіяні підприємства і
установи України, що не відносяться до названих суб’єктів. Створення відповідних
структурних підрозділів в Збройних Силах України, спецслужбах і формування певних знань
з інформаційної безпеки на всіх рівнях у державних органах управління, місцевих структурах
влади є сьогодні першочерговим завданням. Але для успішної реалізації зазначеного
необхідно визначити основні чинники, що впливають на інформаційну безпеку Збройних
Сил України. Виходячи із умов функціонування Збройних Сил України та стану їх
оснащення можна визначити, що такими чинниками можуть бути:
прискорений розвиток в світі інформаційних технологій;
збільшення спроможностей сусідніх держав щодо проведення інформаційнопсихологічних операцій та операцій в кіберпросторі;
посилення чутливості суспільства до загибелі мирного населення та втрат особового
складу військових формувань у воєнних конфліктах;
недостатня готовність Збройних Сил України виконувати завдання за призначенням в
умовах деструктивного інформаційного впливу в мирний час та в особливий період;
діяльність Збройних Сил України в інформаційному просторі носить несистематичний,
фрагментарний характер;
координація роботи відповідних структурних підрозділів відсутня, система активної
протидії інформаційним загрозам до теперішнього часу не створена.
Отже, наведена сукупність чинників негативно впливає на стан реалізації практично
всіх функцій Збройних Сил України. Особливо це стосується функцій, пов’язаних з
формуванням та реалізацією інформаційної політики та здійсненням відповідної
інформаційної діяльності. Зазначене є причиною існуючої проблеми забезпечення
інформаційної безпеки Збройних Сил України. Ця проблема є дуже складною і, скоріш за
все, не може бути вирішена у повному обсязі, тим більше шляхом короткотермінових зусиль.
Це означає, що зазначена проблема буде існувати завжди, а тому її необхідно вирішувати
постійно, послідовно та методично у ході (в строки) реалізації заходів державних програм
розвитку Збройних Сил України.
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к.т.н. Жук О.Г. (ВІТІ ДУТ)
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
СИГНАЛІВ З ЦИФРОВИМИ ВИДАМИ МОДУЛЯЦІЇ
Ефективність роботи систем і засобів радіозв’язку значною мірою залежить від
точності оцінювання параметрів каналу зв’язку. Аналіз відомих методів обробки сигналів
показав, що на даний час ефективні алгоритми оцінки таких важливих параметрів
радіосигналів, як відношення сигнал-шум (ВСШ) і ймовірність помилкового приймання
(ЙПП), вимагають або наявності деяких еталонних сигналів, або є вузькоспеціалізованими
для конкретних видів модуляції.
Тому актуальною є розробка ефективних алгоритмів оцінки ВСШ і ймовірності
помилкового приймання для цифрових видів модуляції в режимі близькому до реального
часу, що дозволить швидко адаптувати засоби радіозв’язку до поточних характеристик
каналу зв’язку. Запропонована методика не еталонної оцінки відношення сигнал-шум і
ймовірності помилкового приймання для радіосигналів з квадратурними цифровими видами
модуляції. Алгоритм оцінювання ймовірності помилкового приймання заснований на
відомій функціональній залежності між ОСШ та ЙПП в умовах впливу шуму. Пропонується
модифікація алгоритму, що полягає у відновленні сигнального сузір’я на приймальному боці
не за даними детектора, а по даним декодера, що дозволить розширити діапазон оцінки. Для
цієї модифікації також не буде потрібно здійснювати принципові зміни в схемі
цифрового приймача.
Методика оцінки параметрів сигналів з цифровими видами модуляції складається з
наступних етапів.
1. Вимірювання коефіцієнта помилок модуляції по відновленому після оптимального
детектування сузір’ю. Оцінка середнього значення коефіцієнта помилок модуляції, яке
чисельно дорівнює відношенню сигнал-шум, базується на визначенні вектора помилок між
прийнятим символом і переданим символом (символом, відновленим на приймальному
боці).
2. Коректування зсуву сигнальних точок сузір’я.
3. Розрахунок значення ймовірності помилкового приймання до декодера за формулою:
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4. Розрахунок відношення сигнал-шум на виході декодера.
5. Коректування значення ймовірності помилкового приймання після декодера.
Головна перевага запропонованої методики полягає у відсутності необхідності
використання еталонної послідовності для визначення ймовірності помилкового приймання
сигналів з квадратурною модуляцією, а також у скороченні часу на оцінку, що дозволяє
здійснювати обробку сигналів в режимі реального часу.
Таким чином, запропонована методика оцінки ймовірності помилкового приймання
для, який дозволяє значно швидше при порівнянній погрішності в порівнянні із
традиційними алгоритмами визначити поточне значення ймовірності помилкового
приймання в приймачі без необхідності використання еталонних послідовностей.
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ З РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Аналіз ведення сучасних бойових дій силами НАТО свідчить про ефективність
застосування в системах прийняття рішень різнорідної інформації (з військових підрозділів,
з систем спеціального призначення, відкритих джерел інформації). Інтеграція та комплексне
використання даних, які отримуються з різних джерел дозволяє підвищити достовірність
інформації про стан об’єкту інтересу, особливо в умовах невизначеності ситуації навколо
нього та проведення заходів щодо дезінформації супротивником.
Традиційно, підходи до інтеграції даних для прийняття рішень базуються на методах
теорії ймовірності і математичної статистики [1]. Вони достатньо прості та мають багато
відомих програмних реалізацій. Однак такі методи дозволяють одержувати правильні
результати лише за умови наявності достатньої кількості апріорних даних про властивості
об’єктів, що не завжди можливо реалізувати на практиці. Крім того ці методи не дозволяють
обробляти суперечливі дані та дані, відносно яких відсутня повна інформація. Тому існує
потреба в інших підходах до інтеграції, які б вирішували проблему нечіткості ситуації
навколо об’єкту інтересу. В роботі проаналізовані підходи, що базуються на методах теорії
нечітких множин та теорії свідчень Демпстера-Шейфера [2, 3]. В результаті встановлено
наступне: в теорії нечітких множин має місце суб’єктивний фактор при використанні функції
належності, що потребує експертних оцінок; теорія свідчень є узагальненням статистичної
теорії і позбавлена зазначених вище недоліків. Тому для інтеграції даних пропонується
підхід, оснований на теорії свідчень, який дозволяє: обробляти інформацію в умовах
суперечливості даних від різних джерел; оцінювати сумарну достовірність інформації з
урахуванням достовірності; визначати границі інтервалу, де розташоване значення сумарної
достовірності інформації.
Реалізація зазначеного підходу передбачає побудову інформаційної моделі об’єкту
інтересу у вигляді набору стверджень (гіпотез), що характеризують об’єкт (стан об’єкту) з
розподілом значень їх можливостей. Пропонується оцінювати рівень невизначеності гіпотез
за допомогою нормалізованої функції нечіткості. Різниця між ступенями нечіткостей 2-ох
реалізацій інформаційної моделі об’єкта (апріорної та апостеріорної) може слугувати мірою
ефективності прийняття рішення. Аналіз інструментарію інтеграції даних теорії свідчень
(комбінаційного правила Демпстера) показав, що воно має обмеження в застосуванні:
використання правила при умові, що всі свідоцтва мають протиріччя, не є коректним; не
враховується інформація про конфліктність та надійність джерел. Альтернативні правила
(Сметса, Ягера та ін.) частково усувають ці недоліки, проте потребують подальшого
вдосконалення в напрямку врахування додаткових характеристик джерел: надійність,
релевантність та ін.. Результати проведених розрахунків показують, що при залученні 3-ох й
більше джерел нечіткість даних монотонно падає, а при застосуванні 5 джерел зменшення
інформаційної невизначеності щодо об’єкту складає 50%.
Таким чином розглянутий підхід дозволяє отримувати кількісні оцінки щодо стану
об’єкта інтересу. Підвищенню достовірності оцінок буде сприяти врахування показників
надійності джерел. Подальше удосконалення підходу потребує урахування додаткових
показників якості джерел та критеріїв оцінки ефективності прийняття рішень.
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ОЦІНКА МОЖЛИВИХ НАПРЯМІВ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ VPN
У СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
Віртуальна приватна мережа (VPN) – це зашифрований або інкапсульований процес
комунікації, який безпечним чином передає пакетовані дані з однієї точки мережі в іншу.
Оскільки ефективне застосування інформаційних технологій у поєднанні з технологіями в
області інформаційної безпеки є найважливішим стратегічним чинником підвищення
стійкості телекомунікаційних мереж. VPN – це логічна мережа, вона створюється поверх
іншої мережі, наприклад, Інтернет. VPN-пристрій розташовується між внутрішньою
мережею і мережі Інтернет на кожному кінці з’єднання. Коли інформація передається через
VPN, вона нібито зникає для всіх користувачів в точці відправлення та знову з’являється
тільки в точці призначення. Але для власників VPN вони є абсолютно прозорими, цей процес
прийнято називати „тунелюванням”. [1]. Технологія VPN включає в себе такі аспекти, як
шифрування, служби аутентифікації, ключі, криптографію і ступені захищеності. Безпека є
найважливішою частиною даної технології. [2].
Реалізація технології VPN можлива декількома шляхами, а саме: апаратним шляхом
(тобто,
використання
маршрутизаторів
відповідної
конфігурації);
програмним
забезпеченням. До того ж існує цілий ряд додаткових „інструментів”, які забезпечують
варіативність параметрів та можливостей проектуємої мережі (наприклад вибір механізму
аутентифікації, вибір ключів та алгоритму шифрування тощо). Таким чином, в доповіді
аналізується ступінь реалізації вимог щодо забезпечення безпеки інформації при мінімізації
матеріальних затрат, для різних варіантів реалізації технології VPN у спеціальних
телекомунікаційних мережах. Проаналізувавши ряд протоколів тунелювання, засобів
аутентифікації та конфіденційності інформації можемо довести, що найкращі показники:
високу продуктивність мережі, надійну безпеку передачі даних по публічним канал зв’язку,
малу вартість для впровадження технології на вже існуючу мережу можливо забезпечити при
реалізації даної технології апаратним шляхом. Вибір на користь даної технології для
забезпечення безпеки мережних рішень обумовлений наступними її перевагами: простота
використання; використання механізмів сповіщень і автореєстрації; відсутність будь-яких
обмежень на кількість одночасних з’єднань по VPN; мобільність; простота підключення
партнерів або клієнтів до своїх ресурсів; безперебійність роботи мережі VPN при наявності в
мережах NAT-пристроїв; забезпечення проходження між собою прямого трафіку при будьяких конфігураціях; менша вартість; підвищена надійність і безпека функціонування
інформаційних систем; можливість підтримки інфраструктури електронного цифрового
підпису. Однією з найбільших особливість використання VPN технології в спеціальних
телекомунікаційних мережах має два важливих аспекта: з одного боку це обмежує
можливість втручання адміністратора мережі щодо моніторингу трафіку, а з іншого –
збільшує перелік можливостей кінцевого користувача. [3]. Використання VPN у мережі
спеціального призначення дозволяє розширити функції та можливості діючих мережевих
засобів для забезпечення передачі даних та конфіденційності інформації у
телекомунікаційній мережі.
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БАГАТОПОЗИЦІЙНА ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ТА РАДІОЛОКАЦІЇ НА
ОСНОВІ БАГАТОСЕКЦІЙНИХ КОНФОРМНИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК
На протязі останніх років у розвитку телекомунікаційних та радіолокаційних систем
намітилися чітка тенденція до застосування технології МІМО (Multiple Input Multiple Output)
у якості основної для приймально-передавальних пристроїв. Теоретичні основи створення
таких систем доволі повно розробленні різними науковими школами. Новим кроком у
розвитку технології став перехід від розробки окремого приймально-передавального
пристрою до створення багатопозиційних систем. У кожній позиції яких застосовується
окрема станція зв’язку або радіолокації, що спирається на використання у якості
приймально-передавального пристрою цифрової антенної решітки. Роботи у цьому напрямку
почалися порівняно недавно як за кордоном [1 – 3], так і в Україні [4]. Поряд із тенденцією
до створення багатопозиційних систем, завдяки розвитку технічної бази, намітився напрямок
до інтеграції різних радіоелектронних пристроїв у межах одного пристрою. Тому у роботі [5]
авторами була запропонована ідея створення інтегрованої системи мобільних станцій зв’язку
та радіолокаційної розвідки (МСЗРЛ), саме у багатопозиційному варіанті. В якості
технологічної основи було запропоновано використовувати мультисегментні цифрові
антенні решітки (ЦАР), розташовані на засобах рухомості наземного і повітряного
базування. Основним варіантом функціонування приймально-передавальних ЦАР є режим
мультикористувальницького MIMO (мульти-MIMO), який застосовується для вирішення
завдань зв’язку та радіолокаційної розвідки. Передбачається використанням сигналів OFDM,
N-OFDM у якості інформаційних та імпульсних сигналів для виконання завдань
радіолокаційної розвідки. Спільна обробка сигналів усіх позицій буде здійснюватись на
центральному пункті збору і обробки сигналів або сукупності таких взаємозамінних пунктів.
Для функціонування багатопозиційної системи МСЗРЛ автором у ряді робіт були
запропоновано [6 – 8] сімейство моделей відгуку лінійних та плоских ЦАР в окремих
позиціях на випадок застосування одно або багаточастотних сигналів для роздільної селекції
імпульсних та інформаційних сигналів. Однак можливість використання багатосегментних
конформних антенних решіток у складі приймально-передавальних комплексів мобільних
базових станцій стимулює до подальшого розвитку такого підходу шляхом проведення
додаткових теоретичних досліджень, спрямованих на врахування особливостей
конструктивної побудови багатопозиційних антенних систем. У роботі авторами було
формалізовано відгук окремої багатосегментної конформної ЦАР. Подальшим розвитком
відповідної теорії вбачається узагальнення розроблених моделей на багатопозиційну
інтегровану систему зв’язку та радіолокації з використанням багатосегментних конформних
ЦАР у кожній позиції. Метою доповіді є формування матричних моделей відгуків
багатосегментних цифрових антенних решіток багатопозиційної інтегрованої системи
зв’язку та радіолокації для роздільної селекції імпульсних та інформаційних сигналів, що
надходять на приймальну підсистему радарно-комунікаційних комплексів.
Конструктивно конформні антенні системи є багатоантенні споруди, в яких решітки
антенних елементів розташовані в окремо взятих сегментах. У найбільш простому випадку
такі решітки мають вигляд лінійки елементів, тоді як у технічно просунутих конструкціях
решітки будуть плоскими. При багатопозиційному варіанті розміщення таких ЦАР у
окремих позиціях доцільно ввести іншу, відміну від систему індексів для опису сигнальної
матриці Р. Таким чином, при формалізації відгуку багатопозиційної системи МСЗРЛ
доцільно оперувати ієрархічною градацією конструктивних фрагментів ЦАР за схемою
“позиція–сегмент”, що зручно відобразити у системі індексів, які залучаються для опису
координат антенних елементів у структурі розподіленої у просторі багатопозиційної ЦАР.
Крім того, подальше узагальнення наведених у попередніх підрозділах тексту виразів має
врахувати можливість розташування позицій МСЗРЛ одночасно у різних середовищах,
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наприклад, на землі, на водній поверхні та у повітрі, зокрема шляхом розміщення
відповідного апаратурного обладнання на борту безпілотних літальних апаратів (БПЛА),
безекіпажних наземних (Unmanned Ground Vehicles, UGV) та надводних платформ
(Unmanned Surface Vehicles, USV). Присвоївши кожному з зазначених середовищ
порядковий номер, введемо відповідний додатковий індекс i =1,…, I до номера позиції
МСЗРЛ (Ti) в блокових матрицях, що входять до складу сигнальної матриці. Аналогічно
можливо здійснити і нумерацію джерел сигналів, розділивши їх по середовищах
функціонування, однак через ускладнення відповідних матричних записів в подальшому
будемо дотримуватись глобальної нумерації джерел випромінювання.
Розглянута модель може бути ускладнена за рахунок припущення наявності у кожній з
позицій або різної кількості сегментів ЦАР Gt (ti – порядковий номер позиції), або
i

неоднакової кількості антенних елементів Rt g у наявних сегментах (індекс g характеризує
i
поточний номер сегменту). Індекс St g у матриці АЧХ описує можливість застосування
i
різної розмірності операції швидкого перетворення Фур’є для синтезу частотних фільтрів по
виходах антенних решіток різних сегментів конформних антен в тій чи іншій позиції
МСЗРЛ. Висновок. За наведеним принципом можливо провести формалізацію матричних
моделей відгуків багатосегментних цифрових антенних решіток у складі багатопозиційної
інтегрованої системи зв’язку та радіолокації (ІСЗРЛ) для роздільної селекції імпульсних та
інформаційних сигналів на випадки застосування одно та багаточастотних сигналів,
використання лінійних та плоских антенних решіток у сегментах та ефекту Допплеру.
Запропоновані моделі відгуку ЦАР ІСЗРЛ дозволить отримати нижню межу Крамера-Рао для
дисперсій оцінок параметрів сигналів і здійснити аналіз її достовірності шляхом
математичного моделювання процедур обробки сигналів в приймальному сегменті ІСЗРЛ.
Метою подальших досліджень є удосконалення запропонованих моделей на випадок
режиму роботи багатопозиційної ІСЗРЛ мульті-МІМО та моделювання окремих аспектів
функціонування і обробки сигналів вказаної ІСЗРЛ.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ВИДІЛЕНОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ MPLS
Аналізуючи досвід попередніх років, розвиток системи зв’язку Збройних сил України
планується здійснювати на основі створення єдиного інформаційно-телекомунікаційного
середовища, із впровадженням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій,
протоколів обміну інформацією (ІР, VPN MPLS), комплексів і систем зв’язку спеціального
призначення, що забезпечить обмін усією інформацією (голос, дані, відео) між органами й
пунктами управління (всіх ланок) з відповідною пропускною спроможністю, достовірністю
та надійністю. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 850-р від
17.09.2014 р. до 1.10. 2014 р. повинна пройти передача у державну власність виділеної
телекомунікаційної мережі спеціального призначення (далі – ТМСП) та передбачається у
Державному бюджеті України на 2015 рік виділення коштів для її технічної експлуатації та
обслуговування.
Формально Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації одержує у
своє розпорядження досить потужну транспортну мережу з гарантованою пропускною
здатністю 10 Гбіт/с. Вона підключається до захищеного встаткування з обмеженим фізичним
доступом, яке було закуплено в 2012-2013 роках й знаходиться у всіх районних відділеннях
ПАТ „Укртелеком” у закритих стійках або в замкнених приміщеннях. Державні органі будьякого району можуть тягти до цих стійок останню милю та встановлювати в себе
абонентське обладнання із шифруванням.
ТМСП являє собою саме виділену ємність (фактично виділені порти комутаторів
загального користування) у мережах передачі даних ПАТ „Укртелеком”.
Доступ до кінцевого обладнання абонентів у державних органах має відбуватися
каналами Ethernet. Для магістральної передачі даних у ТМСП використовується технологія
MPLS. Дані надходять у систему зашифрованим абонентським обладнанням з
використанням стійких алгоритмів української розробки. У такий спосіб формується
захищена мережа.
ТМСП складається з двох сегментів – SDH та ІР транспорту, які мають різне сервісне і
функціональне призначення, що забезпечує захист і швидке відновлення при аваріях на
відповідних кільцевих сегментах. Широке поширення Інтернету, використання Ipорієнтованих додатків та технології передачі голосу й відео по мережах даних сприяли
потужному розвитку мультисервісних операторських Ip-мереж. Надання тільки послуги
каналу зв’язку першого й другого рівнів (виділені, frame relay, ATM (Asynchronous Transfer
Mode) та ін.) суттєво обмежує набір послуг які б надавалися ТМСП в умовах
висококонкурентного ринку телекомунікацій.
Наразі, послуги різних Ip-сервісів є свого роду стандартом, причому провідні оператори
крім доступу в Інтернет уже забезпечують функції пакетної телефонії, телемовлення й відео
по запиту, віртуальних приватних мереж (Virtual Private Network, VPN).
Мережі IP не залежать від протоколів другого рівня й фізичних каналів, що дозволяє
застосовувати різні технології для побудови магістралі мережі й для підключення клієнтів.
Наприклад, для їхньої побудови використовуються технології GE, POS, SRP/DPT (Spatial
Reuse Protocol/Dynamic Packet Transport) на рівні магістралі й 10/100/1000 Ethernet/DSL
/ATM/FR на рівні доступу. Маршрутизація Ip-пакетів здійснюється на виборі найкоротшого
шляху. Тобто кожний маршрутизатор на всьому шляху проходження пакета аналізує його
заголовок і визначає оптимальний напрямок. Однак в Ip-мережі відсутні засоби ефективного
управління трафіком і ефективного використання альтернативних маршрутів. Крім цього, у
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них не допускається перетинання адресного плану й поділ трафіка клієнтів для побудови
віртуальних приватних мереж, що виключає можливість підключення клієнтів з однаковою
адресацією. Для розв’язку безлічі подібних завдань розроблена архітектура MPLS
(Multiprotocol Label Switching) – технологія багатопротокольної комутації міток.
Використовуючи технологію MPLS при побудові магістральних мереж, можливо
значно розширити наявні перспективи масштабування, підвищити швидкість обробки
трафіка й надати величезні можливості для організації додаткових послуг. Головна
особливість технології MPLS – відділення процесу комутації пакета від аналізу Ip-адреси в
його заголовку, що дозволяє здійснювати комутацію пакетів значно швидше.
При використанні магістральної MPLS мережі доступно безліч маршрутів, за рахунок
цього підвищується надійність мереж – при виході з ладу маршрутизатора автоматично
перешикується MPLS мережа, відбудеться вибір оптимальних маршрутів, у результаті цього
відмова передачі даних у мережі споживача відсутня.
Використовуючи технологію MPLS в ТМСП можливо також здійснити балансування
навантаження в мережі – рівномірно розподіляючи трафік між маршрутизаторами, у
результаті цього не виникає перевантажень устаткування, не виходять із ладу
маршрутизатори – ефективність мережі не знижується.
В магістральній MPLS мережі можна організувати технологію VPLS (Virtual Private
LAN Service – технологія організації віртуальної приватної мережі) – створити віртуальний
комутатор, що працює на рівні L2 моделі OSI, а в якості граничного встаткування
використовувати звичайні комутатори з наданням послуг віртуальних приватних мереж
нового покоління – VPN MPLS.
При використанні технології VPN MPLS можливо ефективно забезпечити якісну
передачу інформації по Iр-мережам, передачу чутливого до затримок трафіка й тим самим
впровадити в виділеній ТМСП такі телекомунікаційні послуги як передача в реальному
масштабі часу голосу й відеозображення, з забезпеченням повноцінного використання таких
сервісів, як відеотелефонія, відеоконференцзв’язок, віддалене відеоспостереження та інші.
Завдяки тому, що VPN будуються на базі архітектури MPLS, додавання нових вузлів
віртуальної мережі не привносить складностей з масштабуванням.
Регіональний сегмент ІР в ТМСП будується з використанням технології Ethernet з
урахуванням можливості застосування у майбутньому технології ІР/МРLS без заміни
обладнання. При побудові MPLS мережі існує складність в захисті інформації – якщо не
працює один протокол, то вся мережа не функціонує.
Основний недолік MPLS мережі – це дороге встаткування та значні витрати на
проектування й обслуговування мережі та необхідність в професійно підготовлених
інженерних кадрах, що мають досвід роботи в побудові таких мереж. Однак переваг MPLS
мережі значно більше, головними з яких є висока продуктивність, висока надійність,
гарантована пропускна здатність каналу споживача й спільне використання із протоколами
канального й мережевого рівнів. Аналізуючи побудову виділеної ТМСП слід відмітити, що вона
є свого роду надбудовою над інфраструктурою оператора ПАТ «Укртелеком». Але навіть
якщо припустити, що фізичні оптичні волокна перейдуть у державну власність, колодязі та
інші об'єкти кабельного господарства все одно залишаться в приватних руках. У такому
випадку знову ж таки не можна виключати можливості несанкціонованого знімання
інформації. Зав’язування лише на одну ТМСП з вузлами зв’язку розташованими на ПАТ
«Укртелеком» значно знижує живучість проводової мережі зв’язку ЗСУ, що було
підтверджено на практиці під час анексії АРК Крим Російською Федерацією.
Окрім того, управління мережею залишається за Державною службою спеціального
зв’язку та захисту інформації, внаслідок чого ЗСУ майже втрачають можливість не тільки
здійснювати управління своєю проводовою мережею, а навіть зводить до мінімуму
проведення моніторингу мережі та мережеметрії.
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МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОГО ПІДВИЩЕННЯ СТРУКТУРНОЇ
ЖИВУЧОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Тенденції розвитку сучасних мереж передачі даних передбачають вирішення двох
протилежних задач: підвищення структурної живучості мережі та мінімізування витрат на їх
реалізацію. Результатом постійного намагання одночасного задоволення цих вимог стала
реалізація більшості корпоративних та глобальних мереж у вигляді кільцевих структур. Така
структура мережі дозволяє використовувати принаймні два незалежні шляхи передачі
інформації між кожною парою вузлів мережі, що суттєво підвищує їх структурну живучість.
Як правило, аналогічні механізми підвищення структурної живучості передбачаються
всіма сучасними телекомунікаційними технологіями, тобто майже всі вони здатні ефективно
функціонувати у кільцевій структурі. Більш того, для корпоративних мереж спеціального
призначення втілюються також додаткові заходи підвищення надійності функціонування,
резервування лінійного обладнання (лінійних трактів передачі), динамічні способи
маршрутизації з використанням обхідних шляхів передачі інформації.
Проте слід зазначити, що всі наведені заходи мають високій рівень ефективності тільки
у випадках негативного впливу від природних чинників, тобто випадках відсутності
цілеспрямованої діяльності на знищення існуючої інфраструктури. Однак досвід показує, що
корпоративна мережа спеціального призначення, цілком може бути об’єктом, на який
впливають з метою руйнування системи управління в цілому. У таких випадках різко
підвищується ймовірність подвійних пошкоджень в мережі або виведення з ладу цілих вузлів
мережі. Для систем управління, які мають важливе значення такі випадки непрацездатності
сегментів мережі передачі даних неприпустимі. Для їх попередження можливе нарощування
структурної надмірності, проте такий шлях пов’язаний із значними капіталовкладеннями, які
важко обґрунтувати в ситуаціях відсутності безпосередніх загроз. В таких умовах більш
раціональним виявляється метод оперативного підвищення живучості додатковими
резервними засобами на ділянках мережі, де виникає відповідна потреба. Такі резервні
засоби можуть зосереджуватися у попередніх районах, рівномірно розподілених на території
розгортання мережі. Їх кількість має бути розрахована виходячи з розмірів та пропускної
здатності мережі, що підлягає резервуванню. Враховуючи оперативний характер усунення
можливих пошкоджень мережі, доцільним буде використання у вигляді зазначених засобів
рухомих станцій цифрового радіорелейного та тропосферного зв’язку. Застосування таких
станцій може забезпечити, як необхідний рівень оперативності, так і задоволення вимог
щодо пропускної здатності та якості обслуговування.
Тому основними етапами цієї методики є:
– визначення кількості техніки та місць розташування оперативного резервування
– визначення раціонального місця оперативного розгортання
– визначення типу необхідної техніки для забезпечення заданої пропускної здатності
– забезпечення синхронізації резервного та основного обладнання;
– створення режиму спільної маршрутизації та адресування;
– встановлення режиму дисципліни обслуговування для забезпечення заданої якості в
умовах обмеженої пропускної здатності.
Таким чином, виконання даної методики дасть змогу оперативно підвищити живучість
корпоративної мережі спеціального призначення.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СПОТВОРЕННЯ ШИРОКОСМУГОВИХ
СИГНАЛІВ В УМОВАХ НАВМИСНИХ ЗАВАД
В сучасних системах радіозв’язку (СРЗ) широке застосування знаходить метод
багатостанційного доступу з кодовим розділенням сигналів (CDMA – Code-Division Multiple
Access). В таких системах передача інформації різними абонентами здійснюється
широкосмуговими сигналами, які перекриваються за спектром і в часі, але розрізняються
за формою.
Ефективність СРЗ CDMA обмежена рядом факторів, основними з яких є вплив
природних та навмисних завад, нестійкість і різноманіття імовірнісних розподілів завадового
комплексу, нестаціонарність каналу, випадкові флуктуації комплексних множників каналу,
завмирання радіосигналів тощо.
Проведений аналіз літератури показав, що завади які можуть бути використані для
подавлення радіозасобів з ШСС, мають складний характер аналізу та розглянуто
недостатньо.
Для подавлення засобів радіозв’язку (ЗРЗ) можуть застосовуватися різні види
організованих завад. Основними видами завад, що порівняно просто реалізуються в системах
радіоелектронного подавлення, є: шумова загороджувальна завада; гармонічна
(вузькосмугова) завада та імпульсна завада.
Негативний вплив навмисних завад в системах і засобах радіозв’язку може бути значно
послаблений за рахунок застосування адаптивних алгоритмів формування та обробки
широкосмугових сигналів, які дозволяють підвищити енергетичну ефективність засобів
радіозв’язку. При цьому, важливим є завдання оцінки рівня спотворення широкосмугових
сигналів в системах CDMA в умовах навмисних завад.
Тому перспективним напрямком досліджень є дослідження впливу навмисних завад на
завадозахищеність засобів радіозв’язку при передачі широкосмугових сигналів методом
фазової маніпуляції (ФМ).
Запропонована математична модель, яка дозволяє здійснити оцінку завадостійкості СРЗ
з двійковими ФМ широкосмуговими сигналами в залежності параметру завади від
розстроювання по частоті між сигналом та завадою, а також відношення ширини смуги
завади до ширини смуги частот сигналу.
Проведена оцінка показала, що при збільшенні значення частотного розстроювання
ефективність загороджувальної завади практично мінімально змінюється в значному
діапазоні, в той час, як ефективність шумової завади в частині смуги зменшується в силу
зменшення перекриття завадою діапазону частот сигналу.
Імпульсна завада на частотній осі являє собою реалізації широкосмугового гаусівського
шуму, спектральна щільність потужності якої перекриває або всю, або частину смуги частот,
займаної СРЗ. На часовій осі імпульсна завада перекриває деяке число символів. В разі
присутності такої завади на вході приймача спектральна щільність потужності сукупної
завади дорівнює сумі спектральної щільності потужності завади і власного шуму приймача
при відсутності завади – спектральної щільності потужності тільки власного шуму приймача.
Таким чином, запропонована математична модель визначає залежність спотворень
широкосмугових сигналів від параметру завади для загороджувальної завади, шумової
завади, гармонічної завади; шпаруватості для імпульсної завади; коефіцієнту розширення
спектру сигналу та енергетичних параметрів сигналу й завади. Модель дозволяє розрахувати
вплив вказаних завад на завадозахищеність прийому широкосмугових сигналів.
Напрямком подальших досліджень є розробка методики проектування мережі
радіозв’язку з кодовим розподілом каналів при впливі навмисних завад.
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АЛГОРИТМ КОНТРОЛЮ ЧАСУ НАПРАЦЮВАННЯ
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ПІДРОЗДІЛУ
На теперішній час проходить постійне вдосконалення та оновлення обчислювальної
техніки (ОТ) та впровадження інформаційних технологій у всі сфери діяльності ЗС України.
Це все обумовлює великий об’єм роботи відповідної посадової особи при вирішенні задач
обліку та супроводження ОТ і програмного забезпечення.
Оскільки головне завдання військових підрозділів – виконання задач за призначенням,
то потребують автоматизації процеси обліку техніки і озброєння, в тому числі і ОТ згідно
Наказу МОУ № 203 від 04.10.95 „Керівництво щодо технічного забезпечення Збройних Сил
України засобами обчислювальної техніки”.
На теперішній час ці питання вирішуються в основному вручну з мінімальним
використанням комп’ютерної техніки, сучасного програмного забезпечення і, як правило, в
автономному режимі. Особливо трудомісткими є формування балансової вартості та
своєчасної підготовки документів для категорування та списання. Це пояснюється, в першу
чергу, відсутністю ефективних засобів визначення часу напрацювання техніки, тому
актуальною є розробка алгоритму контролю часу напрацювання ОТ підрозділу, який
дозволить мінімізувати витрати робочого часу, а також підвищити продуктивність роботи
відповідальної особи за облік, категорування та списання ОТ.
В доповіді проводиться аналіз існуючих алгоритмів, робиться висновок що вони не в
повній мірі враховують особливості обліку техніки у військах і не забезпечують
розподіленого доступу до вихідних даних,необхідних для обчислення часу напрацювання.
Пропонується алгоритм контролю часу напрацювання ОТ підрозділу, який забезпечує
обробку інформації бази даних за допомогою наступної послідовності кроків:
Крок 1: ініціалізація екранних форм.
Крок 2: перевірка правильності роботи та у разі помилок виведення відповідного
повідомлення.
Крок 3: контроль за наявністю відповідних компонент ОТ та розрахунок часу
напрацювання.
Крок 4: передача результатів за допомогою FTP-клієнта на сервер.
Функціонування алгоритму забезпечує отримання інформації про склад і стан ОТ, час її
напрацювання, зберігання даних у файловій системі комп’ютера і відправку файлу звіту на
сервер частини за допомогою FTP-з’єднання для запису в базу даних.
База даних виконує функцію збереження даних про склад і стан ОТ та час її
напрацювання, а також вміщує інформацію про рух засобів ОТ.
За допомогою даного алгоритму можливо проводити контроль за станом, безпекою і
вартістю техніки та її компонентів, а також виявляти зміни в складі зразків ОТ і
встановлювати терміни експлуатації.
Таким чином, реалізація запропонованого алгоритму дозволяє організувати
безпосередню участь начальника озброєння частини в процесах контролю та надання
допомоги в питаннях обліку, оцінки балансової вартості, інвентаризації, категорування та
списання ОТ, так як клієнтські частини додатку знаходяться на комп’ютерах підлеглих,
Враховуючи це, начальник озброєння частини має повну інформацію про стан
обчислювальної техніки в підрозділах за допомогою мережі на своєму персональному
комп’ютері. Виходячи з цього можливо відмовитись від рутинної роботи в заповненні
інвентаризаційних та балансових відомостей, актів категорування та списання техніки,
попередньо працюючи з електронними її копіями.
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ЗАСОБІВ
РАДІОРЕЛЕЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Актуальність. Розвиток технологій радіозв’язку та радіомовлення, збільшення обсягів
інформації, підвищення швидкостей передачі приводить до підвищеного використання
обмеженого радіочастотного ресурсу (РЧР). Це призводить до перевантаження
радіочастотного спектру засобами рухомих та фіксованих служб, засобами цивільного та
спеціального призначення. Тому постає актуальною задача забезпечення якісного
функціонування цих засобів у спільних та суміжних діапазонах радіочастот [1].
Сучасний стан розвитку технологій радіозв'язку вимагає вирішувати задачі аналізу
електромагнітної сумісності (ЕМС) РЕЗ не тільки в рамках окремих служб радіозв'язку, але й
між групами радіозасобів на територіях, де розміщено велику кількість РЕЗ при їх
одночасній роботі у спільних та суміжних смугах радіочастот [2].
Для вирішення задачі аналізу ЕМС в цих умовах постає актуальною задача розробки
комплексних методів і методик для моделювання реальних процесів функціонування груп
РЕЗ цивільного та спеціального призначення з метою відпрацьовування методів та способів
забезпечення їх спільної роботи та прогнозування електромагнітної обстановки (ЕМО), в
першу чергу – фіксованої радіослужби, основу якої складають радіорелейні станції (РРС)
радіорелейних ліній (РРЛ) прямої видимості [3 – 5].
Загальні підходи та окремі методики вирішення задач даного класу викладені в
множині рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) [2]. Але запропоновані
рекомендації не дають комплексного рішення задачі аналізу електромагнітної сумісності
засобів зв’язку, дозволяють проводити окремі складні розрахунки для складових (часткових)
задач аналізу ЕМС та вимагають багато точних вихідних даних (щодо параметрів
устаткування, рельєфу, параметрів розповсюдження радіохвиль тощо).
При відсутності частини цих вихідних даних (або зниженні їх точності) складні
розрахунки за запропонованими МСЄ методиками можуть привести до неприйнятних
результатів. Крім того розроблені методики не враховують особливості функціонування
засобів зв’язку спеціального призначення, значна частина яких на даний час залишається
аналоговими.
Тому постає актуальною задача розробки методики аналізу електромагнітної сумісності
засобів радіорелейного зв’язку спеціального призначення (далі – Методика) на основі
рекомендацій МСЄ, яка дозволить розробити відповідні алгоритми та програмне
забезпечення для вирішення задачі забезпечення виконання умов електромагнітної
сумісності для РРС спеціального призначення.
Запропонована методика передбачає використання моделі розрахунку, що містить
парну і групову оцінку взаємного впливу РЕЗ в угрупованні, яка заснована на імовірностному
(статистичному) підході до оцінки [1]. Проста логіка припускає, що кожен з пристроїв у
групі можна розглядати як функціонально незалежний від інших засобів.
При побудові методики та відповідного алгоритму були враховані наступні фактори:
практичне призначення методики і відповідного алгоритму розрахунків ЕМС РЕЗ та
необхідність проведення великої кількості розрахунків. В запропонованій методиці для
зменшення часу аналізу (розрахунків) в алгоритмі використано кілька етапів відбору
потенційно завадових випромінювань (по частоті, по відстані, по попередньо визначеному
рівню сигналу) і виключення з аналізу джерел завад, які не представляють небезпеки
функціонуванню приймачу.
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Методика включає в себе декілька етапів, з яких будується відповідний алгоритм
(рис.1).
1. Введення вихідних даних.
2. Визначається рівень корисного сигналу.
3. Проводиться відбір РЕЗ, які потенційно можуть створювати завади, за критерієм
максимального частотно-територіального рознесення.
4. Для оцінки рівня завад на вході приймача організується проведення почергового
аналізу впливу завад окремих випромінювачів (завад) на кожний приймач в угрупованні РЕЗ.
5-7. Проводиться енергетичний відбір для обраної пари передавач-приймач. Після
порівняння рівнів завад з порогом, виключаються з розгляду випромінювачі, сигнали яких
лежать нижче порогу.
8 – 10. На етапі частотного відбору встановлюються можливі канали проникнення
завади (основний або суміщений канали), розраховується рівень завади на вході приймача і
знову виконується порівняння з порогом.
11 – 12. Сигнали, які заважають і пройшли цей етап відбору, підлягають додатковому
аналізу і їхній рівень корегується з урахуванням наявних у приймачі засобів подавлення або
захисту від завад.
13 – 15. Після завершення аналізу впливу окремих випромінювачів по основному і
побічному каналах прийому, у разі необхідності, проводиться розрахунок параметрів
нелінійних ефектів, які можуть виникнути в приймачі від сигналів, що заважають, виділених
на першому етапі аналізу.
16. Несприятливі результати аналізу, у тому числі й аналізу взаємодії сигналів, що
заважають, зберігається для подальшого використання з зазначенням виду нелінійного
ефекту і джерел завад, які їх породжують. Інформація про небезпечний випромінювач, канал
проникнення завади і необхідне її ослаблення надається посадовій особі, що приймає
рішення про надання висновку щодо електромагнітної сумісності РЕЗ. Останній етап
методики закінчується після завершення аналізу якості роботи всіх приймачів угруповання
РЕЗ, інакше здійснюється перехід до пункту 2.
Висновок
Запропонована методика базується на сучасних рекомендаціях Міжнародного союзу
електрозв’язку. Особливістю методики є її орієнтація на практичну реалізацію для
отримання комплексного рішення задачі аналізу електромагнітної сумісності засобів зв’язку
спеціального призначення.
Методика передбачає зменшення обсягу складних розрахунків для окремих складових
(часткових) задач аналізу ЕМС, які вимагають надлишок точних вихідних даних (щодо
параметрів устаткування, рельєфу, параметрів розповсюдження радіохвиль тощо), при
відсутності частини яких (або зниженні їх точності) складні розрахунки за запропонованими
МСЄ методиками можуть привести до неприйнятних результатів.
Крім того розроблена методика враховує особливості функціонування засобів зв’язку
спеціального призначення, значна частина яких на даний час залишається аналоговими.
На основі запропонованої методики були розроблені алгоритми та спеціальне
програмне забезпечення (ПЗ) аналізу ЕМС РЕЗ, яке успішно використовується спеціальними
користувачами РЧР України [6]. Розроблене ПЗ дозволило підвищити ефективність
виконання задач аналізу ЕМС засобів радіорелейного зв’язку спеціального призначення.
Відповідність реалізації методик умовам реального розповсюдження радіохвиль
підтверджується результатами практичного застосування розробленого ПЗ.
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Рис. 1. – Загальний алгоритм аналізу ЕМС РР РЕЗ

В подальших дослідженнях пропонується удосконалити методику та відповідні
алгоритми для врахування особливостей та характеристик окремих РЕЗ спеціального
призначення.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО
МУЛЬТИАГЕНТНОГО УПРАВЛІННЯ ГРУПОЮ
БПЛА ДЛЯ ДОСТАВКИ ВАНТАЖУ
В роботі розглядається рішення завдання забезпечення доставки вантажу з одного
пункту в другий за мінімальний час. Вантаж неможливо доставити одним транспортним
засобом, але є можливість рівномірного розподілу його між транспортними засобами одного
класу. Доставка виконується транспортними засобами з дистанційним керуванням,
наприклад у випадках, що пов’язані з ризиком для життя персоналу. В якості транспортних
засобів використовуються безпілотні літальні апарати (БПЛА).
Це завдання відноситься до організації мультиагентної взаємодії в групах
інтелектуальних роботів (управління колективною поведінкою). Зазвичай колективне
управління притаманне групам людей – колективам. Однак, принципи колективного
управління ефективно використовуються і в системах управління роботами, а також і БПЛА
[1 – 3]. Тому запропонований метод колективного управління роботами найбільш
ефективний при реалізації в розподілених мультиагентних системах.
Згідно з сучасними уявленнями про колективне управління як агентне управління в
даній постановці завдання будемо трактувати транспортні засоби як агенти.
Рішення завдання, як правило, приводить до вибору оптимальних маршрутів руху та
спостереження за рухом групи [4 – 6].
Будемо вважати, що втрати вантажу пов’язані тільки з скороченням елементів групи. У
цьому випадку основним завданням колективного управління будемо вважати мінімальний
час доставки вантажу і подолання несприятливої зони прольоту.
Це завдання є не складним для дослідників, які займаються дистанційним керуванням
рухомої транспортної платформи. При цьому головна увага приділялася визначенню
математичної моделі при дистанційному керуванні та побудова для цієї моделі оптимального
управління для одиничної платформи. Але останнім часом все частіше з’являються розробки,
орієнтовані на колективне (групове) управління, що не передбачає наявність жорстких
зв’язків між окремими членами групи і є складними. До таких робіт належать роботи,
наприклад, [1, 3], де пропонується, можливість ієрархічного представлення структури у
вигляді „ведучий-відомий” і розділення системи управління на підсистеми програмного і
позиційного управління. При цьому „ведучий” (лідер) визначає цілі руху і порядок
прямування, „відомий” прямує за „ведучим”.
Для визначення вимог до розробки системи управління необхідна інформація про
потенційні можливості системи, яка буде забезпечувати безпеку руху за маршрутом
прямування.
Будемо вважати основними показниками ефективності даного завдання час доставки і
виключення втрат вантажу в процесі руху.
Метою роботи є забезпечення доставки вантажу за кількома оптимальними
маршрутами з групою n-агентів (БПЛА).
Завдання доставки вантажу ставиться так, що допускається його розподіл між
окремими транспортними засобами в рівних частках. Таким чином, вибір кількості
транспортних засобів визначається об'ємом вантажу. Вантаж окремого транспортного засобу
повністю визначається вантажопідйомністю окремо взятого БПЛА.
Рух групи здійснюється за траєкторією довільної форми. Траса складається з ділянок
прямолінійного і криволінійного руху. Транспортні засоби рухаються ланкою з n-агентів.
При цьому „ведучий” БПЛА виконує роль лідера групи, тобто володіє повною інформацією
про кінцеве завдання проходження групи, а також має засоби навігації та зв’язку, як з
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членами групи, так і з оператором, що має можливість пропонувати певні дії в процесі
рішення завдання. Динаміка маршруту описується диференціальними рівняннями виду,
відповідно до [1, 3]
(1)
xi yi , y i ui ( x, y, z ) ,
де x={x1,…, xn}, y={y1,…, yn}, z={z1,…, zn} – координати, швидкість і прискорення центру мас
n БПЛА в декартовій системі координат, а ui (x, y, z) – керуючий вплив, що має сенс
прискорення i-ого засобу.
Будемо вважати, що в системі існує обмін інформацією і кожному БПЛА доступна
інформація про параметри руху сусіднього засобу, тобто j-ій засіб має інформацію про j-1 і
j+1 засоби, n-й засіб має інформацію про (n-1).
Тоді закон керування, що забезпечує проходження траєкторії, може бути описаний у
вигляді
ui ckVi
,
(2)
де сk 0, k=1, 2, 3,
Vi

( xi

xi 1, yi

yi 1, zi

zi 1 ) ,

(3)

а i=1…n.
Закон управління (2), (3) є гладкою функцію за координатами x, y, z, що дозволяє
реалізувати керування із зворотним зв’язком, та його ефективність визначається відповідним
вибором сk. При виконанні закону (2), (3) кожний БПЛА рухається строго за маршрутом, що
визначається ведучим.
Для моделювання закону управління (2), (3) була розроблена модель з 3-х агентів,
виконуючих завдання, що представлене пилкоподібним сигналом з лінійно-наростаючим та
лінійно-спадаючим фронтами, який формується генератором. Даний сигнал поступає на
входи агентів. Кожний агент є подвійним інтегратором зі стабілізуючими зворотними
зв’язками. Всі агенти мають однакові параметри, вони відрізняються тільки початковими
умовами, що визначаються вихідними координатами.
В роботі обґрунтовуються вимоги до параметрів руху групи БПЛА, умови виконання
руху, виходячи з уявлень про фізичні закони руху транспортних засобів. Реальна динаміка
маршруту визначається математичною моделлю системи, що описується системою
диференціальних рівнянь другого порядку. Подальші дослідження слід спрямувати на
оптимізацію закону управління.
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ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ
В епоху стрімкого розвитку технологій для підвищення оперативності,
обґрунтованості підготовки пропозицій та безпосередньо ухвалення стратегічних рішень
критично важливим стає створення для керівників різного рівня сучасного науковотехнологічного середовища, що надає максимально точної інформації в режимі реального
часу та сприяє оперативному інформаційно-аналітичному забезпеченню прийняття рішень
при надзвичайних (нештатних), кризових ситуаціях. Одним із найважливіших елементів
цього середовища є геоінформаційна система (далі – ГІС). Зараз не існує чіткого визначень
поняття „геоінформаційна система”. За одним із джерел, ГІС – географічна система збору,
зберігання, аналізу, графічної візуалізації просторових географічних даних та пов’язаної з
ними інформації про необхідні об’єкти. ГІС включає в себе можливості систем управління
базами даних, редакторів растрової, векторної графіки та аналітичних засобів, що
застосовуються в картографії, геології, метеорології, екології, муніципальному управлінні,
транспорті, економіці, обороні та інших сферах. Будь-яка ГІС складається з 5 основних
структурних компонентів: апаратного комплексу; програмного комплексу (операційна
система, спеціалізоване програмне забезпечення); інформаційного блоку (бази даних –
картографічні, військові, метеорологічні тощо); експлуатаційного персоналу (люди, здатні
застосовувати ГІС); методи (успішність та ефективність застосування ГІС багато в чому
залежить від правильно складеного плану і вироблення правил використання, які
складаються відповідно до специфіки завдань і роботи). Лідерами з використання ГІС у
збройних силах та споріднених з ними відомствах є США, Великобританія, Німеччина,
Швеція. У цих відомствах ГІС використовуються як прикладні програмні системи на всіх
рівнях. Підсумовуючи вищесказане, треба відзначити що світовий ринок ГІС насичений
сім’єю високотехнологічних програмних продуктів, їх виробниками і постачальниками є
провідні міжнародні компанії, переважно недержавні. Більшість продуктів мають
універсальний базовий характер і розраховані на широкий спектр завдань. Разом з тим
сучасні базові ГІС здатні доволі легко адаптуватися під конкретного користувача з колом
його завдань. Тому сьогодні у світі практично зійшов нанівець підхід, за яким нові ГІС
проектувались кожен раз з „нуля” відповідно до технічного завдання. Потреби у нових ГІС
реалізуються переважно з використанням принципу кастомізації, суть якого полягає в тому,
що при створенні необхідної ГІС як прототип обирається, виходячи із заданих критеріїв,
деякий готовий базовий програмний продукт, і далі він доробляється (адаптується) до вимог
замовника. Такий підхід має низку переваг, серед яких – точне настроювання на потреби
користувача, мінімальні затрати часу та коштів на реалізацію ГІС. Що стосується МОУ, то
використання ГІС дозволить вирішити ряд важливих завдань в секторі безпеки та оборони
держави: здійснення аналізу воєнно-політичної обстановки та визначення рівня воєнних
загроз національним інтересам України у воєнній сфері; проведення розвідувальної та
інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони держави;
здійснення постійного моніторингу інформаційного середовища, виявлення потенційних та
реальних інформаційних загроз, проведення попереджувальних заходів; розроблення
концептуальних основ державної космічної політики в частині, пов’язаній зі створенням та
використанням космічної техніки військового призначення, а також космічної техніки
подвійного призначення; розробки порядку залучення ЗСУ до ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Таким чином, практичне
застосування ГІС із залученням інших джерел інформації дозволить підвищити ефективність
та зменшити час прийняття рішень керівним складом МОУ; заощадити моральні та
матеріальні ресурси; забезпечить високий рівень залучення засобів автоматизації.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ АДАПТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЗРАЗКІВ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО ОЗБРОЄННЯ
Актуальність задачі обумовлена особливостями організації експлуатації та технічного
забезпечення зенітного ракетного озброєння (ЗРО) при впровадженні адаптивних стратегій
технічної експлуатації, що потребує виконання комплексу заходів, у тому числі, проведення
технічного діагностування зразків озброєння та військової техніки, основними складовими
якого є контроль та прогнозування технічного стану виробів.
Для вирішення завдань контролю та прогнозування технічного стану радіоелектронних
засобів (РЕЗ) зразків ЗРО фахівцями використовуються параметричні або непараметричні
методи оцінки показників надійності, але на практиці оцінка показників надійності
відповідних зразків за результатами експлуатаційних спостережень ускладнена через
неможливість обліку умов і режимів експлуатації певних комплектуючих виробів у складі
РЕЗ, відсутність статистики моментів переходів зразків ЗРО і їх РЕЗ до граничного стану та,
як наслідок, відсутність вибірки значень ресурсів (термінів служби) РЕЗ зразків ЗРО, що не
дозволяє визначати закони розподілу цих випадкових величин.
Таким чином, ситуація, що склалася, вимагає використання удосконаленого науковометодичного апарату та програмно-апаратних комплексів для формування обґрунтованих
рішень щодо організації експлуатації та технічного забезпечення ЗРО на визначений період.
В доповіді наведена архітектура системи підтримки прийняття рішень, що забезпечує
обробку результатів технічного діагностування та оцінку показників надійності РЕЗ парку
ЗРО при переведенні на експлуатацію за технічним станом. В якості прототипу
розглядається комп’ютеризована система, що призначена для забезпечення особи, яка
приймає рішення, відповідної ланки управління інформацією, отриманою під час вирішення
покладених завдань за допомогою комплексу програмно-апаратних засобів, призначених для
збору, обробки та отримання на підставі вхідної інформації узагальнених даних з метою
планування експлуатації та прогнозування показників надійності і розрахунок можливостей
системи технічного забезпечення відповідної ланки на визначений період.
Проведена порівняльна оцінка формалізованих методів для індивідуального вирішення
завдання прогнозування показників надійності зразків ЗРО з урахуванням їх фактичного
технічного стану та умов експлуатації, яка виявила факт відсутності єдиного універсального
методу для моделювання вхідних статистичних даних. В якості програмного засобу
запропоновано використовувати набір процедур та функцій побудови моделей і прогнозів
часових наборів даних, у якому реалізовані методи: експертних оцінок, експоненційного
згладжування, Бокса-Дженкінса, апроксимації функцій, ковзаючого середнього, методу
групового урахування аргументів та регресійні моделі – лінійна, гіперболічна та
поліноміальна регресії.
Таким чином, запропонований склад архітектури системи підтримки прийняття рішень,
що дозволяє провести обробку результатів технічного діагностування та оцінку показників
надійності зразків ЗРО при переведенні на експлуатацію за технічним станом в умовах
часових обмежень.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ АНТИВІРУСНОГО ЗАХИСТУ В ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Актуальність питання вдосконалення антивірусного захисту в інформаційно–
телекомунікаційних системах військового призначення (ІТС ВП) полягає в тому, що
противник постійно застосовує нові зразки шкідливого програмного забезпечення (ШПЗ).
Тому постійно стає питання оперативного реагування, мобільного та ефективного захисту
вузлів ІТС ВП (АРМ, серверів, маршрутизаторів та інших засобів, які знаходяться у
кіберпросторі ІТС ВП).
Сучасний стан кібернетичної безпеки засобів ІТС ВП є досить небезпечним. Фахівцями
кібернетичних підрозділів постійно фіксуються інциденти різного ступеню загрози.
Причиною такого стану є велика складність оперативного антивірусного захисту засобів ІТС
ВП. Кібернетичні підрозділи ЗСУ діють згідно інструкції про порядок організації
антивірусного захисту в ІТС ВП, яка визначає правила та вимоги до застосування
антивірусних програмних засобів (АВПЗ). Антивірусний захист організовано за рахунок
використання антивірусів типу ESET, Dr Web, Kasperskу та ін.
Велику загрозу ІТС МО та ЗСУ становлять сучасні зразки ШПЗ типу Stuxnet, Dugu, iper,
Mahdi, Червоний жовтень та ін. нові, таємні та удосконалені зразки ШПЗ. Майже кожного
місяця виявляються наслідки діяльності такого ШПЗ, яке тільки після аналізу стають
відомими сигнатурами та додаються в перелік антивірусних баз. Прикладом таких
інцидентів є несанкціоноване втручання в діяльність держустанов, що привело до суттєвих
проблем у державі в 2014 році.
Пропонуємо додати до перевірки на вузлах ІТС ВП пошук руткітів, троянів, бекдурів та
ін. ШПЗ, яке оперативно не визначається звичайним АВПЗ та потребує застосування
спеціалізованого програмного забезпечення з довірених спеціалізованих сайтів.
Також дуже суттєвим недоліком існуючого антивірусного захисту є застосування АВПЗ
в режимі самоперевірки самого вузла на себе, що є найголовнішою помилкою при
антивірусній перевірці ІТС ВП. Для усунення таких недоліків пропонуємо додати можливість
оперативної перевірки вузлів за допомогою мобільного комплексу антивірусного
захисту (МКАЗ).
Мета застосування МКАЗ полягає в оперативному знищенні ШПЗ на вузлах ІТС ВП.
Завданнями застосування МКАЗ має бути:
надійне, зручне та безпечне зовнішнє під’єднання до всіх можливих вузлів ІТС ВП
(АРМ, серверів маршрутизаторів та ін.) за допомогою сучасних інтерфейсів типу COM1COM1, USB, Network, WiFi, IDE, SATA та ін.;
внесення до МКАЗ спеціального АВПЗ наданого ДССЗЗІ та АВПЗ з довірених
спеціалізованих сайтів;
швидке та ефективне знешкодження ШПЗ на засобах ІТС ВП;
архівація подій та формування журналу перевірок ІТС ВП.
Висновки.
Додавання до встановленого порядку антивірусного захисту перевірки з використанням
МКАЗ розширить можливість якісного кібернетичного захисту ІТС ВП.
Підключення МКАЗ до вузлів ІТС ВП за допомогою різноманітних інтерфейсів типу
COM1-COM1, USB, Network, WiFi, IDE, SATА надасть гнучкості та зручності при
з’єднуванні з вузлом при проведенні незалежної зовнішньої антивірусної перевірки.
Використання АВПЗ з довірених спеціалізованих сайтів вирішить питання захисту
вузлів від сучасного ШПЗ типу бекдорів, руткітів та троянів.
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ВДОСКОНАЛЕНА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ З
ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
Актуальність питання щодо кібернетичних загроз в інформаційно-телекомунікаційних
системах Міністерства оборони України та Збройних Сил України (ІТС МО та ЗСУ) полягає
в тому, що останнім часом у світі іде активна розробка, удосконалення та відпрацювання
нових методів несанкціонованого втручання та розповсюдження шкідливого програмного
забезпечення (ШПЗ). Для вирішення важливих завдань під час проведення кібернетичних
операцій в інтересах ІТС МО та ЗС України кібернетичним підрозділами також слід
розробляти та удосконалювати методики проведення кібернетичної операції з
використанням елементів соціальної інженерії. Соціальна інженерія – сукупність підходів,
які орієнтовані на цілеспрямовану зміну організаційних структур, що визначають людську
поведінку та забезпечують контроль над ними. Соціальна інженерія в кібернетичному
просторі спонукає „інсайдер – жертву” виконати дії, які неможливо або складно виконати на
віддаленому вузлі. Наприклад виконати на віддаленому вузлі замасковане ШПЗ типу шелл
коду. До відомих елементів соціально інженерії пропонуємо додати наступні: використання
втоми, неуважності та ритмічності в роботі обраної „інсайдер – жертви”.
Пропонуємо вдосконалену методику проведення кібернетичної операції з
використанням психологічних елементів соціальної інженерії:
1. Широкомасштабний пошук „інсайдер–жертви” за допомогою спеціальних
веб-сайтів;
2. Проведення аналізу психологічного стану потенційної „інсайдер – жертви” та
виявлення фактів його неуважності та втомленості;
3. Визначення переліку обраних „інсайдер – жертв” для створення таблиці майбутніх
зомбі”;
4. Застосування спеціального алгоритму дій для психологічно замаскованого
підбурювання жертви до виконання підкладеного до нього ШПЗ;
5. Маскування ШПЗ типу троян, бекдор (програмного засобу для таємного
проникнення до комп’ютера користувача) та руткіту (програмного засобу для приховування
дії ШПЗ) під цікаві ігри або популярні веб-сайти;
6. Підкладання „інсайдер – жертві” замаскованого ШПЗ (наприклад трояна
chess.exe/delete.exe) саме в той час, коли є ознаки його втоми та неуважності;
7. Використання втоми та неуважності „інсайдер – жертви” для добровільного
виконання ним, впровадженого ШПЗ;
8. Використання психологічного ритму праці в діях „інсайдер – жертви” для
випадкового виконання ним впровадженого нами ШПЗ на віддаленому вузлі;
9. Визначення результатів дії ШПЗ на відповідність результатам запланованим в ході
проведення кібернетичної операції;
10. Знищення ознак факту проведення кібернетичної операції.
Висновок. Використання психологічних елементів соціальної інженерії для планування
кібернетичних операцій дозволить проводити більш ефективні дії в кібернетичному просторі
під час ведення інформаційної війни. Використання ефекту ритмічності в діяльності
„інсайдер – жертв” надає можливість задіяти неуважність і втомленість, що дозволить
застосувати ШПЗ на віддаленому вузлі противника. Та навпаки використання психологічних
елементів соціальної інженерії дозволить адміністраторам вузлів ІТС МО та ЗСУ і
керівництву кібернетичних підрозділів бути напоготові до використання противником
аналогічних елементів соціальної інженерії та більш якісно планувати дії кібернетичних
підрозділів в ході інформаційної війни.
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ШЛЯХИ БЛОКУВАННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ
ПЕОМ ТА USB FLASH НАКОПИЧУВАЧАМИ
Доповідь присвячена проблемі несанкціонованого обміну інформацією між ПЕОМ та
USB Flash накопичувачами. Найслабкішим місцем систем захисту електронної інформації є
внутрішні загрози організації, а саме дії персоналу, який має безпосередній легальний доступ
до ПЕОМ. Зовнішні пристрої зберігання даних є головним засобом здійснення
несанкціонованого доступу до інформації шляхом її копіювання самим користувачем для
подальших неправомірних дій із нею. На практиці, захист інформації здійснюється
шляхом використання організаційних та технічних заходів. В умовах, коли
потенційний зловмисник може обійти організаційні вимоги, рівень захищеності ПЕОМ від
несанкціонованого доступу до інформації безпосередньо залежить від надійності роботи
технічних засобів інформації. Здебільшого такими засобами є програмне забезпечення, що
виконує функції блокування або обмеження доступу.
Для здійснення попередження неправомірних дій з інформаційними ресурсами
необхідно обмежувати дії користувача ПЕОМ у разі підключення незареєстрованих
пристроїв, а також контролювати обмін інформації, що знаходиться на його змінних носіях.
Їх використання регламентується забороною підключення, редагуванням налаштувань
операційної системи. Але посадові обов’язки користувача зазвичай потребують можливості
швидкого копіювання документів на знімні носії.
Таким чином, актуальним постає завдання розробки програмного комплексу, що
обмежуватиме використання запам’ятовуючих пристроїв. При цьому користувачеві можна
виділити пристрої, робота з якими буде дозволена.
Було визначено орієнтований склад програмного комплексу. Пропонується визначити
такі основні модулі:
– фільтр-драйвер. Передбачається, що це буде системне програмне забезпечення,
основною функцією якого буде перехоплення усіх запитів до файлової системи та
блокування будь-яких операцій із файловою системою зовнішнього носія на
системному рівні;
– системна служба. Програмний додаток, що здійснює керування драйвером та ведення
аудиту подій в файловій системі. Завдяки тому, що у запам’ятовуючих пристроях міститься
унікальний ідентифікатор, служба може проводити перевірку пристрою, що підключається
до комп’ютера, та відповідно до списку дозволених носіїв надавати доступ;
– спеціальний файловий менеджер. Програмне забезпечення для здійснення обміну
даними з жорстким диском та дозволеними зовнішніми носіями. Передбачається, що обмін
інформацією буде здійснюватися лише за допомогою казаного програмного забезпечення;
– адміністративний модуль. Це спеціальний додаток для редагування списку
дозволених носіїв, а також надання різних прав доступу для них;
– модуль перегляду аудиту. З його допомогою можливо буде здійснити зручний
перегляду журналу, а також здійснення його фільтрування.
Отже, використання такого програмного комплексу на ПЕОМ дозволить унеможливити
здійснення несанкціонованого доступу до інформації через її копіювання самим
користувачем на USB Flash накопичувачі. Враховуючи модульну структуру, передбачається
подальше удосконалення складу програмних компонентів розробленого програмного
комплексу.
Напрямком подальших досліджень вважається:
- програмна реалізація запропонованого програмного комплексу;
- розробка додаткових модулів захисту сумісних із розробленим програмним
комплексом.
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ВТІЛЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК
Досвід показує, що на етапі підготовки бойових дій військовими частинами зенітних
ракетних військ (ЗРВ) в сучасних умовах необхідне використання методик, які базуються на
наукових методах якісної та кількісної оцінки очікуваної ефективності бойових дій ЗРВ і
складних систем з використанням методів математичного моделювання.
На теперішній час, для оцінки ефективності бойових дій ЗРВ та побудови
раціонального варіанту бойового порядку, в роботі органів управління військових частин
ЗРВ, відповідно до системи тактичних розрахунків, можливо використання наступного
комплексу моделей і задач:
геоінформаційної системи „Аргумент – 2011” (ГІС);
штабних математичних моделей типу „Модель інформаційної системи”, „ППО-95”,
„Ешелон”, „Протиповітряний бій” (ШММ);
інформаційно-розрахункової задачі типу „Поле” (ІРЗ);
інформаційних задач (ІНФ) з використанням графічних, текстових, табличних форм.
В навчальному процесі Національного університету оборони України кафедрою
зенітних ракетних військ проводиться певна робота щодо застосування зазначеного
комплексу моделей під час відпрацювання тактичних задач, проведення групових вправ,
практичних занять та на командно-штабних навчаннях.
Але, відсутність єдиної бази даних для всіх моделей та універсального інтерфейсу
обміну даними між ними, необхідність значного обсягу часу для підготовки та введення
вхідних даних, значно затрудняють застосування всього комплексу моделей в
начальному процесі.
Виникла негайна проблема розробки та втілення Єдиного комплексу моделей і задач
для використання під час підготовки та ведення бойових дій.
Такій Єдиний комплекс моделей і задач повинен забезпечувати:
планування й оцінку ефективності системи зенітного ракетного прикриття об’єктів
і військ;
прогноз динаміки розвитку та очікуваної ефективності бойових дій військових частин
ЗРВ, з урахуванням можливих змін найбільш суттєвих факторів (у тому числі випадкових),
умов виконання бойових завдань;
визначення основних даних для замислу бойових дій (рішення на відбиття удару
засобів повітряного нападу (ЗПН) противника, рішення на відновлення боєздатності та
подальше ведення бойових дій);
розробку й обґрунтовування пропозиції щодо зосередження основних зусиль військ для
прикриття об’єктів і військ, а також щодо визначення способів і варіантів бойових дій
військових частин ЗРВ;
проведення детальної оцінки бойових можливостей військових частинах ЗРВ і
ефективності зенітного ракетного прикриття з урахуванням рельєфу місцевості за
цифровими картами геоінформаційної системи;
визначення та вибір раціонального варіанту бойового порядку військових частин ЗРВ
для прикриття об’єктів і військ, варіанту маневру (з розрахунком часу перебування на
бойовій позиції), варіанту відновлення порушеної системи зенітного ракетного прикриття з
використанням геоінформаційної системи;
визначення та вибір раціонального порядку роботи командира й штабу військової
частини ЗРВ на основі формування сітьових моделей підготовки та ведення бойових дій з
111

урахуванням людських, часових і матеріальних ресурсів (бази знань).
Єдиний комплекс математичних моделей бойових дій та інформаційно-розрахункових
задач, має бути побудований за модульним принципом і заснований на використанні
геоінформаційної системи, функціонувати в єдиній базі даних з універсальним інтерфейсом
обміну даними між собою.
Це дозволить робити послідовне нарощування можливостей моделюючої системи,
додавати до неї нові моделі та задачі без істотних змін наявного спеціального програмного
забезпечення.
Застосування узгоджених між собою моделей та задач для комплексної оцінки бойових
можливостей військових частин ЗРВ та ефективності зенітного ракетного прикриття,
дозволить одержати більш усебічні та адекватні оцінки якості системи прикриття, знизити
витрати часу на проведення оперативно-тактичних розрахунків.
Розроблені моделі забезпечать урахування рельєфу місцевості та інших найбільш
суттєвих факторів зенітного ракетного прикриття об’єктів і військ в рамках
геоінформаційної системи для побудови системи бойових порядків відповідно до умов
очікуваної динаміки процесу підготовки та ведення бойових дій.
Це дозволить на основі урахування розширеної кількості значущих факторів підвищити
достовірність прогнозу очікуваних результатів бойових дій військових частин ЗРВ та
оперативно формувати дані для обґрунтування замислу бойових дій, а також визначати
доцільний варіант системи зенітного ракетного прикриття відповідно до стану підрозділів та
умов бойових дій.
Втілення такого Єдиного комплексу моделей і задач в навчальний процес підготовки
офіцерів зенітних ракетних військ дозволить значно підвищити рівень підготовки
офіцерського складу, надасть навики швидко та правильно приймати рішення під час
підготовки та ведення бойових дій в сучасних умовах обстановки.
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СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
Організація управління військами полягає в створенні системи управління військами,
підтриманні її високої бойової готовності, розвитку і нарощуванні її при веденні операції, а
також в підготовці і здійсненні заходів по забезпеченню її безперервної роботи. Тому
формування необхідної інформаційної бази Сухопутних військ (СВ) Збройних Сил України
(ЗСУ) важливо як для прийняття управлінських рішень, так і для побудови автоматизованої
системи управління СВ ЗСУ [1, 2].
Інформаційне відображення фізичних об’єктів або процесів називають інформаційним
об’єктом, а їх сукупність, що інформаційно відображає властивості системи і процеси, які
протікають у ній, утворює інформаційний простір [3]. Цей простір складається з інформації,
яку можна розглядати як експліцитні знання в межах предметної області (ПО), а, для її
подання та опрацювання найкраще використовувати онтології [4], як спосіб детальної
формалізації деякої області знань за допомогою концептуальної схеми.
Формування інформаційного простору СВ ЗСУ вимагає отримання інформації з
наперед визначених джерел, її перевірки й аналізу; інформації про прийняті рішення;
формування баз знань, а також розвитку інформаційної системи. Інформаційний простір СВ
ЗСУ тісно пов’язаний з інформаційними потоками в системі управління СВ ЗСУ. Розглянуто
взаємодію основних об’єктів СВ ЗСУ, для чого їх ізоморфно відображено на систему
множин { Qi }, i 1,2,..., n і визначено на цій системі множину відношень між елементами цих
множин. Для розроблення теоретико-множинної моделі процесу управління СВ ЗСУ
застосований онтологічний підхід, теорія множин і теорія графів.
Для задання знань СВ ЗСУ використано онтологічну модель, яка задається у вигляді
триплету: O C , R, F , де С – скінченна множина понять (концептів, термінів) ПО, яку
задає онтологія О; R : C C – скінченна множина відношень між поняттями (термінами,
концептами) заданої ПО; F – скінченна множина функцій інтерпретації (аксіоматизація,
обмеження), заданих на поняттях чи відношеннях онтології O.
Для побудови онтологічної моделі визначена ієрархія понять (множина С) СВ ЗСУ,
подана за допомогою діаграми класів UML.
Побудовано формальну структурну модель інформаційного простору СВ ЗСУ на основі
онтологічного підходу, що дає змогу досліджувати та аналізувати як структуру СВ ЗСУ, так і
ефективність задач, які розв’язують їх окремі підрозділи. Ядром такого інформаційного
простору є онтологія, яка задає експліцитні знання (нормативні документи, ієрархія військ,
тактико-технічні показники озброєння і військової техніки тощо). Мета побудови онтології
полягає у виробленні рекомендацій щодо підвищення ефективності управління СВ ЗСУ.
Пропонована модель інформаційного простору слугуватиме базою для розроблення
прикладного програмного забезпечення автоматизованої системи управління СВ ЗСУ.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ПІДРОЗДІЛАМИ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗСУ
На сьогоднішній день у тактичній ланці управління (ТЛУ) Сухопутних військ (СВ)
Збройних Сил України (ЗСУ) управління військами здійснюється переважно у „ручному”
режимі. Використання службовими особами персональних електронних обчислювальних
машин та інформаційних систем автоматизує лише незначний обсяг функціональних
обов’язків, примушуючи органи управління використовувати технології минулого сторіччя,
внаслідок чого на прийняття рішення витрачається неприпустимо велика кількість часу.
Створення АСУ ТЛУ СВ ЗС України пов’язане з певними технічними проблемами. Це
викликано здебільш такими об’єктивними чинниками:
на сьогодні ще відсутні загальносистемні проектні рішення стосовно створення АСУ
ТЛУ СВ;
сучасна система зв’язку ЗС України не має достатньої кількості сучасних
високошвидкісних цифрових засобів для передачі великого обсягу даних, що потребують
своєчасного оброблення, особливо це стосується мобільного компонента системи зв’язку;
на сьогодні система зв’язку ЗС України неспроможна забезпечити зв’язок всіх
абонентів, що повинні входити до складу АСУ ТЛУ СВ ЗС України, на озброєнні стоять як
старі аналогові засоби, так і нові цифрові, що не спроможні забезпечити спільну узгоджену
роботу посадових осіб в реальному режимі часу в повному обсязі;
на відміну від Глобальної інформаційно-управлінської мережі США робота окремих
посадових осіб ЗС України, особливо на різних рівнях управління, на цей час є не
узгодженою, спільних алгоритмів покрокової сумісної роботи в різних ланках управління ЗС
України, які потрібні для роботи в автоматизованому режимі, не існує;
окремі системи автоматизації управління бойовими діями нижчого рівня або посадових
осіб конкретних штабів ще не створені;
єдиного інформаційного простору і спільних баз даних не створено, цілковитої
взаємосумісності обміну між окремими комплексами не забезпечено;
не існує юридичного забезпечення і технічної реалізації цифрового підпису
електронних документів бойового управління;
відсутній системний підхід до створення комплексної системи захисту інформації
елементів АСУ ТЛУ СВ ЗС України;
в Збройних Силах України відсутній центр сертифікації ключів.
У цілому можна стверджувати, що в Україні існують достатні підстави для успішної
реалізації програм зі створення автоматизованої системи ТЛУ СВ ЗСУ. Вказані проблеми
серед інших організаційних, технічних, нормативно-правових проблем є, на наш погляд,
визначальними, а їх найшвидше вирішення сприятиме скорішому створенню АСУ ТЛУ СВ
ЗС України. Основними кроками до вирішення зазначених проблем є: створення сучасної
цифрової інтегрованої системи зв’язку ЗС України на всіх рівнях (починаючи з нижчого),
включаючи мобільний компонент; впровадження конкретних АСУ бойових дій і
автоматизованих та інформаційних систем конкретного призначення на умовах їх спільного
функціонування; інтеграція створених систем в єдину, організація вертикальних та
горизонтальних зв’язків між окремими системами, створення єдиного інформаційного
простору бойових частин, Генерального штабу і Міністерства оборони України; створення
єдиного інформаційного простору та забезпечення абсолютної (глобальної) взаємосумісності
на основі цілковитої цифровізації обміну інформацією в усіх ланках управління; проведення
організаційних заходів щодо науково-технічного співробітництва з країнами, що
розробляють подібні національні системи управління.
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ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ
СИСТЕМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Складні системи, а інформаційно-управляючі системи спеціального призначення
(ІУССпП) є саме такими, мають різноманітні властивості. Але серед них є такі, якими можна
нехтувати при дослідженні їх функціонування та прогнозі розвитку та взаємодії з зовнішнім
середовищем. Однією з найважливіших із них, безумовно, являється живучість.
В останній час спостерігається значне підвищення інтересів до цієї характеристики як в
теоретичному, так і в практичному відношенні. Це можна пояснити наступним обставинами:
зростанням трудомісткості та складності відновлювальних операцій даних систем;
значним зростанням масштабу та вартості інформаційно-управляючих систем
спеціального призначення призводить до значного зростання збитків від значної тривалості
відключення навіть частини системи, зростання ролі технологічно пов’язаних порушень
працездатності й, відповідно, масштабів ураження системи;
Діалектичне протиріччя, що досягнуто розвитком ІУССпП та рівня способів та засобів
забезпечення стійкості в не розрахункових умовах, вимагає свого рішення раціональним
способом. В цьому й полягає філософський аспект актуальності зусиль, які на розробку
теоретичних основ ІУССпП різноманітного рівня, масштабу та призначення, способів
реалізації на практиці знань, що здобуті в ході наукового пошуку. Процес створення та
модернізації сучасних ІУССпП характеризується насиченням їх засобами автоматизації,
широким застосуванням неконтактної та обчислювальної техніки й інше. Усе це неминуче
сприяє розширенню переліку факторів зовнішнього впливу різноманітної природи (вогневе
ураження, радіоелектронне придушення, ураження ядерною зброєю, температурний вплив,
природні та техногенні катаклізми та інші), що здатні впливати на основні ІУССпП та їх
уразливість. Пошук шляхів забезпечення живучості інформаційно-управляючих систем
вимагає постановки та рішення ряду завдань синтезу живучих систем науково-технічних
задач на етапах створення, модернізації та застосування даних систем.
На розробку теорії живучості різноманітних інформаційних та інформаційноуправляючих систем різного призначення значний вплив зробили Рябінін І.А. [1], Дадонов
А.Г. [2], Черкесов Г.Н.[3], Барабаш О.В. [4], Флейшман Б.С. [5], Шестобітов Б.І. [6], Крапівін
В.Ф. [7], Гуляев В.А. [8], Мельников Ю.Е. [9,10] та інші.
Однак, на сьогоднішній день, теорія живучості знаходиться на стадії розвитку, коли
основні поняття визначення та припущення не сформовані й не існує єдиного розуміння що
таке живучість та область застосування цього поняття. Не існує по справжньому
апробованих практичним застосуванням на протязі тривалого періоду часу.
Усі існуючі на сьогоднішній день методи забезпечення живучості стосуються окремо
структурної або функціональної живучості та не передбачають інтелектуальної протидії
зовнішньому негативному впливу.
На підставі усього перерахованого пропонується сформулювати постановку завдання
на обґрунтування методу протидії несанкціонованому доступу ІУССпП.
Обґрунтування методу протидії включає в себе наступні завдання:
– виявлення та класифікація несанкціонованих дій в ІУССпП;
– вибір стратегії протидії противнику в ІУССпП.
Таким чином завдання вибору виду протидії НСД до ІУССпП можна сформулювати
наступним чином.
Вихідні дані.
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Індикатор несанкціонованого доступу до ІУССпП

ind

1, у випадку, коли системою контролю
доступу зафіксовано НСД до ІУССпП ;
0, в іншому випадку.

Множина Z Z i можливих специфікацій НСД.
Множина М { 1,... іМ ,...пМ } типів стратегій противника.
Множина L {1, ... іL , ...п L } типів стратегій протидії НСД.
Вектор Z  Z і управляючих впливів системи управління.
Час вибору типу стратегії протидії TСS визначається наступним чином
TСS

Т KL

Т CA

де Т KL – час класифікації типу НСД;
Т CA – час вибору стратегії протидії НСД.
При цьому Т КL  Т CA тоді, відповідно, TСS визначається FC - функцією побудови та
реалізації системи класифікації S КL .
TCA

FКL ( S КL ) ,

де FКL ( FКL ) – функція, яка визначається способом побудови та реалізації системи
класифікації S КL .
Необхідно розробити метод вибору виду протидії, який дозволить на підставі вихідних
даних задачі визначити тип іL стратегії протидій за мінімальний термін TСS
TСS

min( FКL ( S КL )) .

Враховуючи те, що на сьогоднішній день протидії НСД можлива лише за допомогою
кваліфікованого фахівця (експерта), це обумовлює наступні недоліки:
– неприйнятно великий термін класифікації НСД та вибору виду протидії;
– підлягання різного виду впливу експертом-людиною, що значно впливає на її вибір
навіть в однакових ситуаціях;
– руйнування системи протидії у випадку заміни людини-експерта.
Все вище перераховане спонукає до необхідності звернення до методів штучного
інтелекту.
ІУССпП можуть бути представлені як мережеві структури, або, так звані, динамічні
мережі [11]. Поточний стан інформаційно-управляючої системи може бути представлене у
вигляді графа, < M, L >, де M – це множина компонент (наприклад, вузлів) інформаційноуправляючої системи, а L – множина ребер, наприклад, зв’язків між ними. Властивість
живучості безпосередньо пов'язана з такими властивостями графів, як зв'язність,
кластерність, середній найкоротший шлях між вершинами і тому подібне.
На сьогоднішній день, разом з традиційною теоріями графів, систем і мереж масового
обслуговування активно розвивається теорія складних мереж (англ. – Complex Networks)[12],
у рамках якої пропонуються підходи до рішення складних в обчислені завдань, які
характерні для сучасних мереж.
Головною причиною актуальності теорії складних мереж являються результати
сучасних робіт з опису реальних комп’ютерних, біологічних та соціальних мереж. Такі
116

мережі мають характеристики, не властиві мережам з рівноімовірною зв’язністю вузлів, та
будуються на основі зв’зних структур, степеневих розподілів та вузлів-концентраторів.
Мережі, що представляють інтерес, найчастіше розріджені – присутня лише мала
частина можливих ребер, що сполучають окремі вузли. Тому сьогодні особливу актуальність
становлять методи роботи з розрідженими матрицями.
Дійсно, практично усі сучасні мережі можна вважати складними. Наприклад, відома
задача синтезу топології мережі допускає комбінаторний підхід, що спирається на
представлення мережі у вигляді кінцевого графа без петель та кратних ребер, вершини якого
відповідають вузлам мережі, а ребра – лініям зв’язку.
В той же час, використання методів перерахування графів для вирішення завдання
топологічної оптимізації вважається неперспективним, оскільки необхідно досліджувати
величезну кількість можливих варіантів з’єднання вузлів лініями зв’язку. Наприклад, в
мережі з 10 вузлів існує 245 варіантів розміщення ліній, й кожна з цих можливих ліній зв’язку
може реально існувати
Складні мережі, зазвичай, розглядаються в абстрактному просторі, в якому
розташування вершин не має значення. Для деяких реальних типів мереж такий підхід
виправданий. Проте, існує багато систем, в яких розташування компонент дуже важливе,
оскільки впливає на еволюцію мережі. Такі мережі називаються географічними або
просторовими. У географічних мережах існування прямого з’єднання між вершинами може
залежати від багатьох обмежень, таких як відстань між ними, географічний рельєф,
територіальні обмеження й тому подібне.
Тому моделі, що призначені для представлення таких мереж, повинні враховувати ці
обмеження.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
Розвиток світової спільноти наочно демонструє, що останнім часом критично
важливим державним ресурсом, що робить найбільший вплив на національну безпеку, стає
інформація, циркулююча в автоматизованих системах управління і зв’язку. Дані системи є
невід’ємним компонентом структури управління державою, економікою, фінансами і
обороною. Прискорений розвиток комп’ютерних технологій не тільки значною мірою
сприяв підвищенню ефективності їх функціонування, але і відкрив додаткові можливості для
навмисної деструктивної дії на них протилежної сторони.
У основу концепції інформаційного протиборства закладена спільна залежність
(уразливість) держави і їх потенційних супротивників від інформації і інформаційних
систем. У зв’язку з цим при її реалізації розглядаються два аспекти діяльності – дія на
інформаційну інфраструктуру супротивника і захист свого власного інформаційного
середовища.
Підготовка і проведення інформаційних операцій пов’язані з узгодженням і дозволом
на рівні національного військово-політичного керівництва країни комплексу питань
законодавчого і політичного характеру. Інформаційні операції проводяться на всіх рівнях
військових дій, межі між якими часто носять умовний характер.
На стратегічному рівні такі операції проводяться за рішенням військово-політичного
керівництва країни і покликані забезпечити досягнення національних стратегічних цілей. В
ході їх здійснюється дія на всі елементи державного устрою потенційних супротивників
(політичні, військові, економічні і інформаційні) при одночасному захисті своїх державних
структур. Для досягнення цілей інформаційні операції на цьому рівні повинні забезпечувати
високий ступінь координації між військовими органами і урядовими установами і
відомствами, а також союзниками і партнерами по коаліції.
На оперативному рівні інформаційні операції проводяться для забезпечення успішного
ходу операції або кампанії в цілому або рішення головних задач операції. Їх мета – дія на
лінії зв’язку, системи тилового забезпечення і бойового управління озброєнням сил
противника при одночасному захисті аналогічних систем, як своїх ЗС, так і союзників.
Інформаційні операції (ІО), що проводяться на цьому рівні, можуть сприяти досягненню
стратегічних цілей.
Інформаційні операції на тактичному рівні проводяться з метою забезпечення рішення
тактичних задач. Вони зосереджені на дії на інформацію і інформаційні системи, такі, як
системи зв’язку, бойового управління, розвідки і інші, що безпосередньо забезпечують
ведення бойових дій з’єднань і частин противника, при одночасному захисті своїх систем, та
союзників.
Відповідно всі інформаційні операції підрозділяються на наступальні і оборонні.
Наступальні інформаційні операції є комплексним проведенням по єдиному задуму і
плану заходів щодо оперативного маскування, радіоелектронної боротьби, програмноматематичної дії на ІУС, фізичному знищенню (виведення з ладу) об’єктів інформаційної
інфраструктури, а також психологічних і спеціальних ІО. В ході таких операцій вживаються
заходи, що надають дію на свідомість людей і направлені на зрив процесу ухвалення рішень,
а також дії з метою порушення роботи або знищення елементів інформаційної
інфраструктури. Новим елементом наступальних інформаційних операцій порівняно з
концепцією боротьби з системами управління є спеціальні ІО та заходи щодо програмноматематичної дії на комп'ютерні мережі супротивника.
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Оборонні інформаційні операції є взаємозв’язаними процесами по захисту
інформаційного середовища, розкриттю ознак нападу, відновленню боєздатності і організації
у відповідь дій на агресію (напад). Їх основними елементами є: забезпечення фізичної
безпеки інформаційної інфраструктури, безпеки інформації і скритності дій військ (сил);
розкриття заходів щодо оперативного маскування супротивника; контрпропаганда;
контррозвідка; радіоелектронний захист і спеціальні інформаційні дії.
Оборонні інформаційні операції повинні забезпечувати своєчасність і точність передачі
даних, гарантований доступ до них користувачів в умовах інформаційної дії противника. В
ході їх передбачається проведення заходів щодо відновлення боєздатності інформаційних
систем.
Наступальні і оборонні інформаційні операції можуть проводитися по єдиному задуму і
плану і взаємно доповнювати один одного. Вони орієнтовані на одні і ті ж об'єкти дії, якими
можуть виступити:
– органи управління держави та збройних сил;
– ІУС цивільної інфраструктури (телекомунікаційні, включаючи засоби масової
інформації, транспортні, енергетичного комплексу, фінансового і промислового секторів);
– управляючі елементи військової інфраструктури (системи зв’язку, розвідки, бойового
управління, тилового забезпечення, управління зброєю);
– лінії, канали зв’язку і передачі даних;
– інформація, що циркулює або зберігається в системах управління;
– суспільство в цілому (як цивільне населення, так і особовий склад збройних сил),
його державні, економічні і соціальні інститути;
– керівний склад і персонал автоматизованих систем управління, що бере участь в
процесі ухвалення рішень.
В період проведення миротворчих операцій об’єктами дії можуть бути також
воєнізовані, партизанські і політичні організації, релігійні і соціальні групи, окремі особи,
які відкрито чи таємно виступають проти збройних сил і перешкоджають виконанню
завдань. За оцінкою американських експертів, ефект цільової інформаційної дії на
противника можна порівняти із застосуванням ЗМУ і загроза піддатися такій дії може стати
важливим чинником при впливі на потенційного агресора. На їх думку, ефективність цієї
загрози прямо пропорційна рівню технологічного розвитку і масштабам використання
комп’ютерної техніки в системах управління державою. Будучи по своєму характеру
комплексним процесом, інформаційна операція є інтегрованим, узгодженим за часом
використання різних засобів і методів, орієнтованих на досягнення певної загальної мети.
Програмно-математична дія на комп'ютерні мережі (комп’ютерна атака) визначається як дії
із застосуванням апаратно-програмних засобів, направлених на використання, спотворення,
підміну або знищення інформації, що міститься в базах даних комп’ютерів і інформаційних
мереж. Тому, на підставі викладеного, можна сказати, що питання безпеки інформації –
важлива частина концепції впровадження нових інформаційних технологій в військову
справу. „Той, хто володіє достовірною і повною інформацією, – той володіє ситуацією, а той,
хто володіє ситуацією, – той здатен управляти нею у своїх інтересах, а той, хто здатен
управляти,– той здатен перемагати”. Тому захист інформації у системах управління
військами (СУВ) на теперішній час є дуже актуальною проблемою, яка потребує свого
вирішення.
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Макарчук В.І. (ВІТІ ДУТ)
МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ СИГНАЛІВ З ПСЕВДОВИПАДКОВИМ
ПЕРЕСТРОЮВАННЯМ РОБОЧОЇ ЧАСТОТИ
У зв’язку з розвитком засобів радіозв’язку техніка РЕБ по постановці прицільних
завад у відповідь розвивається шляхом підвищення швидкісних характеристик (час реакції,
час контролю в смузі огляду та смуга одночасного огляду) за рахунок застосування більш
технологічних апаратних засобів. Однак у цей час апаратний ресурс по підвищенню
ефективності подавлення радіоліній з псевдовипадковим перестроюванням робочої
частоти (ППРЧ) практично вичерпаний, у зв’язку із чим актуальність здобуває розробка
алгоритмів обробки сигналів і прийняття рішень на основі сучасних математичних
методів, у тому числі послідовних статистичних рішень, що дозволяють істотно підвищити
ефективність подавлення. Загальне рішення задачі синтезу і аналізу оптимальних алгоритмів
спільного виявлення та оцінювання параметрів сигналів в умовах апріорної невизначеності є
відомим. Однак реалізація оптимального алгоритму пов’язана з більшими обчислювальними
витратами, що утрудняє його використання в реальному масштабі часу. Тому на основі теорії
багатоальтернативного спільного виявлення й оцінювання розроблений субоптимальний
алгоритм, що дозволяє визначити частоту стрибка сигналу із ППРЧ та оцінити напрямок
його приходу на основі швидкого перетворення Фур’є.
Багатоканальна за простором система спостереження містить у собі L приймальнопеленгаційних каналів з діаграмами спрямованості Dl ( ), l 1,2,..., L і здійснює прийом на
фоні шумів вузькосмуговихих сигналів у загальному випадку від K джерел. Сигнал від k го
джерела може бути записаний:
uk (t ) {Re vk( t)e j k (t ) j k t} , k 1,2,..., K ,
де Re дійсна частина, vk t і k t
закони амплітудної і фазової модуляції, k ( t ) несуча
частота k го джерела.
Апаратурна реалізація алгоритмів на основі швидкого перетворення Фур’є накладає
обмеження на форму подання сигналів. У зв’язку із цим від часового подання необхідно
перейти до спектрального, для чого інтервал спостереження розділюжється на вибірки
однакової тривалості, у межах кожної з яких суміш сигналу та шуму представлено
дискретним рядом Фур’є з коефіцієнтами
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коефіцієнти Фур’є шуму.

Для випадку амплітудних пеленгаційних систем у явному виді одержано аналітичні
вирази для оцінок амплітуди і фази сигналу з псевдовипадковим перестроюванням робочої
частоти, що дозволяє виключити їх з остаточного виразу для відношення правдоподібності,
істотно спростивши тим самим структуру алгоритму.
Отриманий явний аналітичний вираз для оцінки напрямку приходу сигналу дозволяє
скоротити обчислювальні витрати, що спрощує його реалізацію в реальному
масштабі часу.
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ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ ВЕБ 2.0
У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що використання технологій Веб
2.0 набуло широкого поширення в сфері освіти, зокрема для організації дистанційного
навчання. Технології Веб 2.0 справедливо називають соціальними сервісами мережі Інтернет,
оскільки їх використання зазвичай здійснюється спільно в межах відповідної групи
користувачів. Групи користувачів можуть утворювати цілі мережні співтовариства, які
об’єднують свої зусилля для досягнення відповідної мети.
Принциповою відмінністю технології Веб 2.0 від технологій Веб 1.0 (першого
покоління сервісів мережі Інтернет), є те, що її використання дає змогу не лише переглядати
веб-ресурси мережі, а й завантажувати власні, здійснювати обмін цими ресурсами з іншими
користувачами, діяти спільно з метою їхнього накопичення, брати участь в обговореннях та
ін. Використання соціальних сервісів підштовхує педагогів до участі у спільній діяльності.
Сервіси надають прості рішення для повсякденних задач – розповсюдження фотографій,
публікація матеріалів, ведення щоденників, оформлення електронних портфоліо, пошук
потрібних відомостей.
Беручи участь у спільній діяльності з використанням соціальних сервісів, педагоги
змінюють свою позицію зі споживчої на творчу.
Соціальні сервіси допомагають педагогам і слухачам взаємодіяти між собою,
обумовлюючи прості правила такої взаємодії.
Соціальні сервіси відкривають перед педагогами такі можливості у дистанційному
навчанні:
1. Використання відкритих, безкоштовних і вільних електронних ресурсів. В
результаті розповсюдження соціальних сервісів в мережевому доступі опиняється велика
кількість матеріалів, які можна використати у навчальних цілях.
2. Самостійне створення мережевого навчального змісту і персонального
навчального середовища для слухачів. Нові сервіси соціального програмного забезпечення
радикально спростили процес створення матеріалів та публікацій в мережі. Тепер кожен не
тільки може отримати доступ до мережевих колекцій, але й взяти участь у формуванні
власного мережевого змісту.
3. Опанування інформаційних концепцій, знань та навиків. Середовище
інформаційних додатків відкриває принципово нові можливості для діяльності, до якої
надзвичайно легко долучаються люди, що не мають ніяких спеціальних знань з галузі
інформатики. Нові форми діяльності пов’язані як з пошуком інформації в мережі, так і зі
створенням і редагуванням власних об’єктів – текстів, фотографій, відеофрагментів.
4. Спостереження за діяльністю учасників об’єднання. Спілкування між
користувачами все частіше відбувається ні за формою прямого обміну повідомленнями, а за
формою взаємного спостереження за мережевою діяльністю.
Використовуючи цей сервіс, користувач не лише економить на офісному пакеті, а
повністю перебудовує свою роботу з документами. Всі важливі документи, які бажано мати
„під рукою”, можна тепер зберігати в мережі, редагувати з будь-якого комп’ютера і легко і
швидко відправляти електронною поштою. Але головне – це можливість спільної роботи з
документами. Для зберігання документів надається мережевий дисковий простір об’ємом 15
Гбайт.
ЛІТЕРАТУРА
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ВЕРХНЬОЇ МЕЖІ MRP
ВУЗЛІВ В МЕРЕЖАХ MANET
Протокол OLSR, один з найпоширеніших протоколів маршрутизації в мережах
MANET, тому оптимізація його роботи є першочерговим завданням. Оптимізації можна
досягти шляхом зменшення кількості службової інформації, яка на пряму залежить від
кількості MRP вузлів.
В роботах [1, 2, 3] проведено аналітичне дослідження протоколу OLSR. Показано, що
верхня межа кількості MPR вузлів для кутів
для кутів

, згідно [2], складає:

, згідно [2, 3], складає

,а

, а згідно [3], складає:

.
Метою моделювання була перевірка адекватності наведених вище аналітичних
залежностей та порівняння отриманих результатів з результатами моделювання за
допомогою NS-2 для мереж з різною топологією та різною кількістю вузлів. Було показано,
що для топологій „сітка”, „стрічка” і „випадкова” при кількості вузлів від 5 до 81 на площі 80
м2 верхня межа кількості MPR вузлів для кутів
, може розраховуватись згідно
,а
для кутів

, згідно

.

Моделювання також показало, що наведені вище залежності не універсальні і не
завжди працюють. Одна з експериментальних топологій (рис. 1), давала в результаті більшу
кількість MPR вузлів, ніж це було знайдено аналітично. Так для
даної топології моделювання в NS-2 визначило, що кількість MPR
вузлів становить 8, в той час, як згідно розрахунків вона не повинна
перевищувати значення 7:
Рис. 1. Експериментальна топологія
Результати моделювання показують, що існують межі
застосування аналітичних виразів для верхньої межі кількості MPR
вузлів. В зв’язку з цим необхідні подальші дослідження з метою виявлення меж
працездатності даних аналітичних виразів для різних топологій мереж, причин виникнення
розбіжностей між аналітичними дослідженнями і практичними результатами та пошуку
засобів їх зменшення.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ВЕРХНЬОЇ МЕЖІ MRP
ВУЗЛІВ В МЕРЕЖАХ MANET
Протокол OLSR, один з найпоширеніших протоколів маршрутизації в мережах
MANET, тому оптимізація його роботи є першочерговим завданням. Оптимізації можна
досягти шляхом зменшення кількості службової інформації, яка на пряму залежить від
кількості MRP вузлів.
В роботах [1, 2, 3] проведено аналітичне дослідження протоколу OLSR. Показано, що
верхня межа кількості MPR вузлів для кутів θ 
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Метою моделювання була перевірка адекватності наведених вище аналітичних
залежностей та порівняння отриманих результатів з результатами моделювання за
допомогою NS-2 для мереж з різною топологією та різною кількістю вузлів. Було показано,
що для топологій „сітка”, „стрічка” і „випадкова” при кількості вузлів від 5 до 81 на площі 80
V
м2 верхня межа кількості MPR вузлів для кутів θ  , може розраховуватись згідно DY , а
W
V

для кутів θ ^ , згідно DYW .
W
Моделювання також показало, що наведені вище залежності не універсальні і не
завжди працюють. Одна з експериментальних топологій (рис. 1), давала в результаті більшу
кількість MPR вузлів, ніж це було знайдено аналітично. Так для
даної топології моделювання в NS-2 визначило, що кількість MPR
вузлів становить 8, в той час, як згідно розрахунків вона не повинна
перевищувати значення 7: DY 

5
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Рис. 1. Експериментальна топологія
Результати моделювання показують, що існують межі
застосування аналітичних виразів для верхньої межі кількості MPR
вузлів. В зв’язку з цим необхідні подальші дослідження з метою виявлення меж
працездатності даних аналітичних виразів для різних топологій мереж, причин виникнення
розбіжностей між аналітичними дослідженнями і практичними результатами та пошуку
засобів їх зменшення.
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КЛАСИФІКАЦІЯ АЛГОРИТМІВ
БОРОТЬБИ З ПЕРЕВАНТАЖЕННЯМИ
Алгоритми боротьби з перевантаженнями відіграють значну роль у питанні збільшення
ефективності використання мереж зв’язку, яке з кожним роком стає все більш актуальним.
Сьогодні існує велика кількість алгоритмів, які задовольняють ті чи інші потреби
користувачів. В зв’язку з цим є необхідність в їх класифікації, з метою визначення переваг та
недоліків застосування в певних умовах роботи мереж [1, 2]. В основі розробленої
класифікації лежить існуюча класифікація алгоритмів RED [3] для маршрутизаторів мережі,
яку було розширено та доповнено реалізаціями алгоритмів боротьби з перевантаженнями, які
використовуються на вузлах мережі. Класифікація (див. рис. 1) проведена за наступними
характеристиками:
− кількість модулів RED – клас М (Module):
− вид функції втрати пакетів – клас L (Loss);
− вид функції черги затримки – клас QD (Queue Delay);
− вид функції скидання – клас D (Dropping);
− вид функції втрат та затримок – клас B (Both).

Рис. 1. Класифікація алгоритмів боротьби з перевантаженнями

Дана класифікація дозволить більш чітко визначити контрольовані і керуючі параметри
алгоритмів захисту, можливі критерії перемикання режимів їх роботи, що дасть змогу
забезпечити більш ефективне їх використання в TCP/IP мережах і, в кінцевому рахунку,
збільшити пропускну здатність цих мереж. В подальшому планується детально описати
принцип побудови класифікації, віднесення алгоритмів до того чи іншого класу, а також
запропонувати спосіб вдосконалення деяких алгоритмів.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛОВІЗОРІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ
ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОБ’ЄКТАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Під час проведення робіт зі створення та атестації комплексів технічного захисту
інформації (КТЗІ) на об’єктах інформаційної діяльності (ОІД) здійснюється виявлення
закладних пристроїв (ЗП) в приміщеннях об’єктів та технічних засобах. Крім планових робіт
пошук ЗП може здійснюватись при виникненні підозри щодо їх застосування.
Складність проведення даних робіт полягає в тому, що зростають технічні можливості
закладних пристроїв (оброблення сигналів, збільшення часу функціонування джерел
живлення, мінімізація розмірів), удосконалюються протоколи та стандарти цифрової
передачі даних. Тому, зазначене потребує достатнього розуміння характеристик і
можливостей сучасних (перспективних) ЗП (організації технічного каналу витоку та передачі
інформації), а також знання варіантів застосування (комбінування) сучасної апаратури для
проведення пошукових заходів [1, 2]. Враховуючи, що в сучасних ЗП, як правило,
реалізовуються функції дистанційного включення/виключення, недостатньо проводити їх
пошук лише за фактом виявлення випромінювань (за демаскуючими ознаками), тому будьяка „Методика виявлення закладних пристроїв” повинна містити не тільки інструментальну
перевірку, а і фізичний пошук (огляд). Знаючи стремління зловмисників до маскування ЗП на
об’єктах їх інтересу (або використання камуфльованих ЗП) є велика ймовірність їх
„пропуску” при здійсненні пошукових заходів. Альтернативним рішенням для пошуку ЗП,
що знаходяться в черговому режимі роботи, може бути використання тепловізорів. Ознакою
виявлення ЗП є тепловий контраст, який спостерігається на екрані тепловізора. Адже,
тепловізор це фактично відеокамера, приймальна ПЗС-матриця якої виконана з матеріалів
чутливих до інфрачервоних променів. На екрані тепловізора, предмети, що мають різну
температуру, відображаються різним кольором (рис. 1). Ефективність пошуку ЗП за
допомогою тепловізорів ґрунтується на тому, що і в черговому режимі ЗП споживають
електроенергію. Відповідно, їх температура хоч і не набагато, але вище температури
навколишнього середовища. Нагріті тіла (в даному випадку ЗП) випромінюють
електромагнітні хвилі в широкому діапазоні частот, причому, максимальна інтенсивність
випромінювання відповідає довжині хвилі [3, 4]:
λmax = 2898/T [μm]
Цей вираз відображає візуальну зміну кольору від червоного до оранжевого (або
жовтого) при підвищенні температури теплового випромінювача. Однак, для того, щоб
виявити випромінювання у видимому діапазоні частот,
необхідно предмет нагріти до дуже високої температури. При
кімнатній температурі (300К) пік значення випромінювальної
здатності досягається при 9,7 мкм (в дальньому
інфрачервоному діапазоні).
Зрозуміло, що ЗП не встановлюються відкрито. Предмети, в
які їх маскують, також екранують випромінювання в
інфрачервоному діапазоні. В оптичному діапазоні навіть аркуш
паперу повністю маскує пристрій, тоді як в інфрачервоному
Рис. 1 Зображення об’єкту діапазоні (теплове випромінювання) більшість матеріалів
стають напівпрозорими. Тому, ЗП можуть бути виявлені за
на екрані теплові зору
допомогою тепловізора, хоча контури предметів спотворюються.
Знімки, які отримані під час здійснення перевірок на ОІД та в ході проведення
досліджень показують, що в деяких випадках навколишні предмети можуть повністю
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екранувати випромінювання ЗП, хоча в більшості випадків, повного екранування не
відбувається.
Наприклад,
ефективно
екранують
інфрачервоне
випромінювання
теплоізоляційні матеріали, в тому числі і ті, що використовуються для виготовлення
верхнього одягу. Але при розміщенні ЗП в кишені пухового пальто (рис. 2 праворуч) матеріал
одягу ускладнює природне охолодження пристрою і призводить до ще більшого нагрівання,
ніж якби він був встановлений відкрито.

Рис.2. Розміщення ЗП в кишені пухового пальто

На знімку (рис. 2 ліворуч)
видно не лише пристрій, але і всю
нагріту порожнину кишені. Дещо
по-іншому виглядають пристрої,
інфрачервоне
випромінювання
яких
екранується
твердими
предметами. Крім того, що
інфрачервоні
промені
з
ослабленням
проходять
екранований об’єкт, тепло від ЗП
також
нагріває
поверхню
предмета, який його маскує. Тому,
в місці розташування такого
пристрою екрануюча поверхня

також має підвищену температуру.
Наприклад, ЗП на рис. 3 праворуч, було замасковано аркушем паперу. В інфрачервоних
променях (на екрані тепловізора) в місці розташування транзистора вихідного каскаду
пристрою з’явилася яскрава світла область (рис. 3 ліворуч). Без особливих спотворень
відображені зовнішні контури основних елементів ЗП, на відміну від попереднього прикладу.

Рис.3 Маскування ЗП за допомогою аркушу паперу

З огляду на результати
практичних робіт, тепловізори
крім зазначеного, також доцільно
використовувати для виявлення
елементів
огороджуючих
конструкцій приміщень ОІД, які
можуть
сприяти
створенню
технічних каналів витоку мовної
інформації
(наприклад,
повітроводи, що були заглушені
в ході проведення ремонтних
робіт та в даний час на схемах
відсутні).
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АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ІНТЕРНЕТ:
АКТИВНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
Зараз ми живемо в епоху онлайнових соціальних мереж, що створені на основі
соціальних сервісів Інтернет. Як правило, такі сервіси являють собою веб-сайти, на яких
користувачі (агенти, соціальні об’єкти), що унікально ідентифікуються, можуть вступати
один з одним в різні стосунки, найчастіше, симетричні стосунки „дружби”.
Під соціальною мережею на якісному рівні розуміється соціальна структура, що
складається з безліч агентів (суб’єктів: індивідуальних або колективних; наприклад,
індивідів, сімей, груп, організацій) і визначеної на ній безлічі стосунків (сукупності зв’язків
між агентами; наприклад, знайомства, дружби, співпраці, комунікації), що умовно
відображається соціальним графом G(N, E), в якому N= {1,2, ...,n} – кінцева безліч вершин
(агентів) і Е – безліч ребер, що відображає взаємодію агентів.
Важливим напрямком діяльності забезпечення достовірності ознакової інформації в
глобальній мережі Інтернет є проведення моніторингу її складових. Зважаючи на
безпрецедентний масштаб соціальних сервісів, і, як наслідок, велику кількість інформації,
внесеної в соціальні графи (дані профілів користувачів, співтовариства, медіа-контент),
завдання аналізу таких графів входить до інтересів розвідки. Процес ідентифікації агентів
необхідний для об’єднання різних соціальних мереж і отримання повнішої картини про
соціальну поведінку цього агента в Інтернет (може мати різні профілі в різних мережах).
Основуючись на онлайнових соціальних мережах, що складаються з взаємозв’язаних
персональних сторінок користувачів, проведено „обхід” таких соціальних мереж та аналіз
найбільш відомих з них (Facebook, Tweeter, Вконтакте та ін.).
На прикладі соціальної мережі Tweeter розроблена методика автоматизованого пошуку
та відбору інформації в глобальній мережі Інтернет за цільовими ознаками (геолокаційні дані
про агента, його активність, взаємозв’язки). Побудова графа зв’язків обраного кола агентів
(уряду
Російської
Федерації
@Pravitelstvo_RF) соціальної мережі
надає можливість для їх опису в
просторі інших чинників: структури
взаємозв’язків
і
інформаційної
взаємодії (рис.). Ранжування вершин
дозволяє
виявити
неоднорідний
характер їхньої участі в інформаційних
потоках мережі. Виділення із загальної
маси
хабів
(вузлів),
значення
центральності яких явно переважає
серед решти, говорить про їх
потенційне лідерство в мережі.
Рис. Структура взаємозв’язків соціальних об’єктів
Аналіз соціальної активності та намірів користувачів в мережі дозволяє сформувати
коло їх інтересів за тематичною спрямованістю, що в подальших перспективах можливо
використовувати для організації цілеспрямованого впливу на них.
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АНАЛИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ МСЭ-Т, НОРМИРУЮЩИХ КАЧЕСТВО
ЦИФРОВЫХ ТРАКТОВ СВЯЗИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ,
РАЗВЕРТЫВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕТЕЙ СВЯЗИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Основным направлением развития инфраструктуры телекоммуникаций специальных
пользователей является интеграция с сетями связи операторов Украины. Закон Украины „О
телекоммуникациях” обязывает операторов Украины создавать свои сегменты
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих взаимодействие с телефонной сетью общего
пользования Украины и международными сетями связи. Обязательным условием такой
интеграции является нормирование и контроль качества передачи в сегментах сетей всех
операторов согласно действующим в настоящее время рекомендациям Международного
Союза Электросвязи (МСЭ-Т), которые устанавливают общие правила и методики оценки
качества передачи информации по линиям и трактам.
КНД 45-074-97 „Системи передавання цифрові. Норми на параметри основного
цифрового каналу і цифрових трактів первинної мережі зв’язку України”, определяющие
технические характеристики действующего оборудования, охватывают только часть ТФоП:
магистральную и внутризоновые первичные сети в составе общегосударственной сети
общего пользования. Содержание этого документа основывается на уже устаревших версиях
международных рекомендаций, а правила распределения установленных в нем норм по
сетевым элементам – на трехступенчатой модели построения транспортной сети
(магистральная, внутризоновые и местные первичные сети).
Последние версии рекомендаций МСЭ-Т основываются на новой двухуровневой
модели построения сети связи.
Контроль и оценка качества передачи информации осуществляется по следующим
видам показателей:
– показатели готовности (надежности);
– показатели дрожаний и дрейфа (джиттер и вондер) фазы (ДДФ);
– показатели ошибок (оперативные и долговременные).
В течение 2001-2004 гг. МСЭ-Т провел кардинальную переработку всего комплекса
рекомендаций, относящихся к определению номенклатуры критериев качества, разработке
требований на сквозные показатели гипотетического эталонного тракта (соединения) по
отдельным элементам сети. Сведения о рекомендациях МСЭ-Т по времени действия и
области применения приведены в табл. 1.
В переработанных версиях рекомендации G.823 и G.825 большое внимание уделено
техническому обоснованию методов получения установленных пределов и допусков, чего
практически не было в прежних текстах.
Эволюция рекомендаций МСЭ-Т к показателям ошибок в цифровых трактах довольно
подробно рассмотрена в [2], поэтому следует акцентировать внимание на те проблемы,
которые не отражены в данной публикации.
Международные рекомендации не имеют общего подхода к вопросу о распределении
сквозных нормативов, которые установлены едиными для всех методов цифровой передачи,
по составным элементам международной сети.
В последних версиях рекомендаций МСЭ-Т уже не упоминается о событии ошибок
„период с серьезными нарушениями SDP”, определенном как период длительностью в
четыре смежных блока, в котором коэффициент ошибок превышает 10 -2 или наблюдается
потеря сигнальной информации.
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Таблица 1
Применимость рекомендаций МСЭ-Т, нормирующих качество передачи
Показатели
готовности

Показатели
ДДФ

Интерфейс
синхронизации
Транспортны
интерфейс
Секции

Показатели
ошибок

Понятие определено в G.82x/M.2xxx,
но не нормируется

Виды оборудования

Тракты на
первичной
скорости и
выше

SD

G.823

PD

G.823

SD

G.825

G.823

PD

G.823

SD

─

G.829

OT

─

G.820

─

SD
PD

G.821

G.826
G.821с
прил. D

Соединения на
ниже первичной

Период действия,
г.г

G.827

G.826
G.826

G.821
1980-1988

1988-

G.828

1993-

2000-

2002-

1988

Следует отметить, что и в новых версиях рекомендаций остались некоторые
несогласованности. Рекомендации серии G.82x в основном ориентированы на пользователя,
которого мало интересует, какими средствами достигается нужное ему качество каналов и
предоставляемых трактов. Рекомендации серии М.xxx, предназначены для оператора,
имеющего дело с вводом оборудования в эксплуатацию и его техническим обслуживанием.
В G.829 принято новое, отличное от использованного в других рекомендациях,
обобщенное определение события SES: односекундный интервал, который содержит более
X% ошибочных блоков или, по крайней мере, один дефект.
Из материалов обзора следует, что действующая отечественная нормативная база стала
определенным препятствием для создания благоприятных условий развития
телекоммуникационной инфраструктуры операторов телекоммуникаций Украины и
обеспечения ее интеграции с сетями специальных пользователей.
Нормативная база, характеризующая качество интеграции в сетях связи и
определяющая методику введения в строй нового поколения оборудования связи, подлежит
оперативной переработке, иначе развертывание цифровых телекоммуникационных сетей
специальных пользователей может быть затянуто на неопределенный срок.
Указанные обстоятельства, вынуждают использовать рекомендации МСЭ-Т при
планировании развертывания и эксплуатации цифровых сетей специальных пользователей
ввиду отсутствия современной нормативной базы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Закон Украины „Про телекоммуникації”.
2. Мельникова Н.Ф. Эволюция рекомендаций МСЭ-Т по показателям ошибок
цифровых каналов и трактов // Метрология и измерительная техника в связи. 2004. № 5.
3. Рекомендации МСТ-Э 1995 – 2012 гг.

128

к.в.н. Микусь С.А. (НУОУ ім. І. Черняховського)
НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Аналіз показав, що існуючі підходи до побудови та експлуатації телекомунікаційних
систем військового призначення не повною мірою забезпечують сучасним вимогам, які
обумовлені високою динамічністю, зміною характеру та змісту операцій (бойових дій),
застосуванням нових способів впливу на противника, підвищенням технічної оснащеності
військ (сил). Для розробки концепції побудови перспективної телекомунікаційної системи
військового призначення проаналізуємо підходи до побудови не тільки телекомунікаційних
систем, а також інших складних систем військового та подвійного призначення. Це
дозволить визначити найбільш перспективні напрямки розвитку телекомунікаційних систем
військового призначення.
Зміни технічних характеристик обладнання телекомунікаційних систем військового
призначення, розвиток інформаційних технологій характеризуються розширенням
можливостей системи з одночасним підвищенням надійності, стійкості; мобільності;
пропускної
спроможності;
розвідзахищеності,
що вимагає
при
проектуванні
телекомунікаційних систем військового призначення нового підходу. Характерною рисою
такого підходу є комплексна розробка, що дозволяє спочатку проектувати структуру системи
в цілому, а потім уже виконувати технічне проектування окремих складових елементів і
пристроїв, параметри яких повинні задовольняти вимогам до системи [3]. Складність
системи, наявність багатьох перехресних зв'язків між підсистемами породжує такі
властивості системи в цілому, які не визначаються відомими властивостями окремих
елементів. Тому відомо, що складна система, створена з окремих елементів, можливо, навіть
оптимально побудованих, може бути неоптимальною в цілому й навпаки [3 – 8].
Склад телекомунікаційних систем військового призначення повинен оптимізуватися за
єдиним критерієм або комплексом критеріїв, що характеризують і показують якість
функціонування по виконанню основних поставлених перед комплексом (системою) задач і
техніко-економічних та експлуатаційних вимог до неї. Відомо, що особливістю розвитку
сучасних телекомунікаційних систем військового призначення є оптимізація їх
характеристик за критерієм ефективності. За визначенням оптимізація означає відшукання
найкращого варіанта, а для її здійснення необхідно мати критерій, який характеризує ефект
від створення і використання техніки. Цей критерій повинен дозволяти оцінити і порівняти
всі наслідки створення і використання техніки, які проявляються в тактико-технікоекономічних характеристиках комплексів (систем). Вибір критерію оцінки оптимальності
набуває особливої актуальності при застосуванні такої складної системи, як
телекомунікаційна система військового призначення.
Складність телекомунікаційних систем військового призначення, насиченість
різноманітними за призначенням, принципом дії і конструктивним виконанням
комплектуючих підсистем, пристроїв та елементів з різними показниками якості викликають
серйозні труднощі в оцінці її ефективності. Система і всі її складові частини
характеризуються станом в просторі та часі. Стан системи в цей момент визначається
множиною значень істотних змінних: параметрів і характеристик, які має система.
Параметри або аргументи – це незалежні змінні. Характеристики або функції залежать від
параметрів і взаємозв’язків. Властивості визначаються через відносини, за якими можна
встановити стан системи. Кожній конкретній системі, у тому числі й телекомунікаційній
системі військового призначення, властивий певний набір параметрів і характеристик, що
визначає її поводження та функціонування у взаємодії із зовнішнім середовищем і
внутрішніми змінами. Природно, що при математичному описі, а, отже, і при моделюванні, з
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метою спрощення виділяються тільки основні властивості системи, відкидаються
другорядні, що не здійснюють значного впливу на процес її функціонування [5].
Кількісно критерії порівняння варіантів технічних рішень, що застосовуються в процесі
створення та експлуатації, визначають через показники ефективності. Ці показники,
зазвичай, виражають як позитивні, так і негативні властивості і дозволяють якоюсь мірою
судити про ефективність техніки в широкому змісті. Поряд із широким тлумаченням терміна
„ефективність” застосовується і більш вузьке, коли під ефективністю розуміється тільки
позитивний, зазвичай, технічний результат. В ряді робіт при порівнянні варіантів технічних
рішень застосовуються комплексні показники, наприклад, „ефективність – вартість” або
„ефективність – вартість – час” [3 – 8].
Аналіз показав, що структура комплексних показників досить різноманітна і вони
можуть містити в собі, крім міри відповідності своєму призначенню, вартість та інші, різні за
своїм змістом показники, то найбільш часто ефективність визначається як міра доцільності
вибору того або іншого технічного рішення, що визначає характеристики технічної системи
при проектуванні, або методу її застосування при експлуатації. Інакше кажучи, під
ефективністю складної системи, як правило, розуміють ступінь її пристосованості
виконувати ті функції, заради яких вона створена [5]. Показниками ефективності можуть
служити різні за характером величини. Вибір показника визначається пріоритетом цілей
створення системи. При створенні системи намагаються врахувати, за можливістю, всі
критерії ефективності. Розмаїття критеріїв часто приводить до протиріччя між ними. У
цьому випадку рішення, що задовольняє всім критеріям, є компромісним варіантом.
З метою розробки концепції створення перспективної телекомунікаційних систем
військового призначення розглянемо основні властивості, як критерії ефективності складних
технічних комплексів (систем), які можуть бути застосовані до телекомунікаційних систем
військового призначення.
Для телекомунікаційних систем військового призначення, чиє функціонування
пов'язане з передачею інформації, найбільш важними є показники критерію „пропускна
спроможність”, які характеризують її функціонування за призначенням. Для інших складних
систем ці показники об’єднуються в так званні тактико-технічні характеристики.
Ці показники безпосередньо характеризують якість функціонування без урахування
можливих позаштатних ситуацій. В інші групи виділимо показники, які традиційно
характеризують телекомунікаційну систему військового призначення в процесі експлуатації
під впливом потоку відмов, протидії противника та інших факторів. Ці показники
характеризують такі властивості, як постійна готовність, мобільність, розвідзахищеність та
стійкість [6]. Бажання зберегти систему функціонуючою, нехай з погіршенням деяких
характеристик, в результаті локальних відмов, привело до формування ще одної групи
показників показників відмовостійкості [6].
До нової групи показників ефективності телекомунікаційних систем військового
призначення віднесемо показники, що характеризують властивість функціональної стійкості
системи. Професором Машковим О.А. вперше введено поняття функціональної стійкості
динамічної системи [4], „як властивості системи, що полягає в здатності виконувати хоча б
установлений мінімальний об’єм своїх функцій при відмовах в інформаційній,
обчислювальній та енергетичній частинах системи, а так само впливів зовнішніх дій, які
передбачені умовами експлуатації”. Аналізуючи заходи забезпечення відповідних
властивостей систем функціональна стійкість складної технічної системи різного
призначення поєднує властивості надійності (безвідмовності), відмовостійкості та живучості.
Показники функціональної стійкості відображують результат стратегії її забезпечення
шляхом перерозподілу існуючої надмірності або ресурсів у позаштатних ситуаціях і
безпосередньо впливають на побудову та експлуатацію системи.
Здатність телекомунікаційних систем військового призначення виконувати необхідні
функції при зовнішніх і внутрішніх впливах, здійснювати вибір оптимального режиму
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функціонування за рахунок власних внутрішніх ресурсів, перебудови структури, зміни
функцій окремих підсистем та їх поводження характеризується властивістю функціональної
стійкості. Основною особливістю функціонально стійкої телекомунікаційних систем
військового призначення є здатність деградувати на структурному рівні до повної відмови
системи, тобто виключати зі структури елементи, що відмовили, перебудовувати структуру,
налагоджувати параметри системи для пристосування до нових умов експлуатації.
Таким чином, забезпечення телекомунікаційних систем військового призначення
властивості функціональної стійкості є актуальним. Аналіз наукових праць показав, що
теорія синтезу функціонально стійких складних технічних систем розроблена та розвинута
для динамічних [2], розподілених інформаційних систем [4], псевдосупутникових
радіонавігаційних [5, 6], автоматизованих систем управління повітряним рухом [3]. Але
існуюча теорія не може бути застосована з ряду причин для забезпечення функціональної
стійкості телекомунікаційних систем військового призначення, тому, що її принцип дії
істотно відрізняється від досліджуваних раніше складних технічних систем.
Аналіз наукових положень існуючої теорії функціональної стійкості дозволяє зробити
висновок про відсутність публікацій у явному вигляді щодо вирішення проблеми побудови
функціонально стійкої інформаційної технології підтримки прийняття рішень в процесі
експлуатації складних систем, а саме, телекомунікаційних систем військового призначення.
Очікується, що створення функціонально стійких інформаційних технологій підтримки
прийняття рішень дасть можливість успішно вирішити багато проблем побудови та освоєння
нових поколінь складних систем, так як ці системи дозволяють: істотно розширити
діапазони умов застосування; забезпечити комплексну оптимізацію виконання покладених
на систему функцій; підвищити ефективність систем, в тому числі і на граничних режимах; в
значній мірі знизити часові та матеріальні витрати на розробку і освоєння окремих зразків
техніки як за рахунок високого рівня уніфікації елементної бази систем управління, так і за
рахунок зниження вимог до натурних випробувань складних систем на початкових стадіях їх
освоєння; скоротити терміни відпрацювання навичок застосування та обслуговування
завдяки можливості реалізації оптимальних з точки зору ергономіки характеристик
управляємості систем.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
В настоящее время спутниковый сегмент в телекоммуникациях занимает важное место
и обеспечивает позиционирование системы связи глобального покрытия. Однако развитие
спутниковых технологий, по сравнению с наземными беспроводными технологиями,
происходит невысокими темпами. Например, новый стандарт спутникового телевещания
DVB-S2 (Digital Video Broadcasting via Satellite) содержит небольшое число улучшений и
доработок по отношению к предыдущему стандарту DVB-S. Основным улучшением является
внедрение кодов с малой плотностью проверок на четность LDPC (Low Density Parity Check)
и введение возможности использования адаптивной модуляции и кодирования. В то же
время, в области наземных беспроводных технологий происходят достаточно радикальные
изменения. К важнейшим из них относятся развитие и внедрение
технологии
мультиплексирования с ортогональным разделением сигналов OFDM (Orthogonal Frequency
Division
Multiplexing),
систем
MIMO
(Multiple
Input – Multiple
Output)
и
сверхширокополосных сигналов UWB (Ultra Wideband).
Одной из основных причин разницы в интенсивности развития между спутниковыми и
наземными беспроводными технологиями связи является разный уровень надежности,
необходимый для развертывания и функционирования наземных и спутниковых систем.
Высокая стоимость, невозможность модернизации и ремонта спутниковых систем приводят
к тому, что для минимизации рисков в них используются только хорошо изученные и
испытанные технологии. Однако следует отметить, что такие параметры оборудования,
размещенного на спутнике, как количество вычислительных и энергетических ресурсов
значительно выше, чем у наземного мобильного терминала, что позволяет спутниковой
системе использовать значительно более широкий спектр технологий.
Целью данной работы является анализ возможности применения ряда эффективных
технологий современных беспроводных систем, таких как OFDM, UWB и MIMO, в системах
фиксированной спутниковой связи. Рассмотрим особенности их применения для изучения
возможности адаптации данных технологий в системах спутниковой связи.
Сверхширокополосные сигналы могут быть использованы в нелицензированных
спутниковых системах при использовании разрешения на передачу в некотором диапазоне с
ограничениями по излучению, которые будут заложены в соответствующих нормативных
актах. При этом необходимо исследовать влияние помех и ограничения по мощности на
эффективность таких спутниковых систем. Также сверхширокополосные сигналы могут
быть использованы в лицензированных спутниковых системах без ограничения по
мощности. Это не приведет к оптимальному использованию спектра, но может уменьшить
сложность аппаратной базы и чувствительность к радиочастотным искажениям, и,
следовательно, увеличить пропускную способность канала.
Объединение сверхширокополосных сигналов с технологией MIMO (UWB – MIMO)
может быть наиболее перспективным при использовании в высокоскоростных наземных и
спутниковых системах связи.
Использование технологии OFDM в системах спутниковой связи может быть
эффективным по трем основным причинам: увеличение спектральной эффективности
фиксированных спутниковых систем связи, уменьшение общей сложности спутникового
приемника, уменьшения сложности интеграции спутниковых и наземных мобильных систем
связи. Однако, системы SC-FDE могут предоставить такие же преимущества, как и системы с
несколькими несущими, при этом, не имея их недостатков при использовании на спутниках.
Следовательно, внедрение технологии SC – FDE в системы спутниковой связи является
перспективным направлением для дальнейших исследований.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ
ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ В МІСТІ
Останні події, що відбуваються у де-яких регіонах України засвідчують про
застосування незаконними збройними формуваннями (далі – НЗФ) нових форм і способів
ведення бойових дій. Застосування нових форм і способів вимагають внести зміни та
удосконалити всю систему оперативного, бойового забезпечення військ (сил) Збройних Сил
України з метою збереження та підвищення їх живучості і удосконалення організації
управління військами під час ведення бойових дій у містах (населених пунктах) з
використанням сучасної техніки зв’язку. Найважливішим родом зв’язку при веденні бойових
дій у містах (населених пунктах) є радіозв’язок. Застосування радіозасобів в місті (особливо
в УКХ-діапазоні) має свої особливості. Вони обумовлені, насамперед, архітектурою забудови
цього міста. Як правило, у великих населених пунктах багато висотних будівель і споруд, які
негативно впливають на роботу радіостанцій за рахунок поглинання, інтерференції і
віддзеркалення радіохвиль. На дальність і якість зв’язку також негативно впливає і ряд таких
штучних перешкод, як лінії електропередач, контактні мережі залізничного та громадського
транспорту, тощо. Їх потужність в УКХ-діапазоні може перевищувати рівень атмосферних
перешкод у 100 – 300 разів. Становище ускладнюється ще й тим, що в бойових порядках як
наших військ, так і НЗФ знаходиться велика кількість одночасно працюючих
радіоелектронних засобів, що створює складну електромагнітну обстановку. Досвід
забезпечення радіозв’язку в населеному пункті показує, що негативний вплив зазначених
вище джерел перешкод можна значно знизити, а в ряді випадків і повністю виключити.
Це досягається за рахунок: враховування характеру поширення радіохвиль та
ретельного підбору робочих і запасних частот; використання антен спрямованої дії;
застосовування станцій з автоматичною перебудовою частот спільно з пристроями
гарантованого засекречування повідомлень; створення ретрансляційних пунктів на базі
наземних і повітряних засобів.
За досвідом ведення бойових дій в містах (населених пунктах) виявлено недостатню
ефективність УКХ-радіостанцій. Бойові підрозділи знаходились в умовах, при яких
дальність радіозв’язку між ними різко скорочувалася нерідко до декількох сотень метрів. В
той же час добре проявили себе такі види радіозв’язку, як сотові і транкінгові. В умовах
бойових дій позитивно зарекомендували себе станції супутникового зв’язку невійськового
виробництва, які були надані військовим частинам (підрозділам). Це дозволило забезпечити
своєчасність, надійність, достовірність, скритність змісту переданої інформації військовим
підрозділам з метою їх ефективного управління. Однак у міських умовах застосування
даного виду зв’язку також обмежено рядом причин: недостатнє взаємне радіобачення
супутників зв’язку і наземних станцій; супутникова антена (рефлектор) має демаскуючий
колір, що її виявляє при візуальному спостереженні супротивника (також з безпілотних
літальних апаратів – БПЛА);наявне кріплення не забезпечує розміщення та надійне
кріплення антени (рефлектора) на поверхні землі. При великому вітрі та зливах, без
використання додаткового обладнання (наприклад – приладдя для кріплення маскувальної
сітки та інших) стабільний зв'язок не забезпечується (виникає необхідність постійно
настроювати антену); при значних та тривалих погіршеннях кліматичних умов (потужний
вітер, значне випадіння атмосферних опадів) виникає необхідність постійно проводити
точну настройку антени до максимального рівня сигналу; громіздкість станцій і
неможливість роботи в русі; висока вразливість від засобів ураження.
Також, актуальним питанням при веденні бойових дій в містах (населених пунктах, на
блокпостах) є енергозабезпечення різноманітних засобів зв’язку. Застосування сонячних
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електростанцій середньої потужності (рис. 1) для функціонування командно-штабних машин
(наприклад Р – 142), заряджання портативних радіостанцій, акумуляторних батарей та
телекомунікаційних засобів дозволяє ефективно використовувати їх під час стаціонарного
несення служби окремими підрозділами, в тому числі і на блокпостах.

Рис. 1. Сонячні електростанції середньої потужності

Що стосується можливостей застосування радіорелейних станцій військового зв’язку
під час ведення бойових дій в населених пунктах, містах, то на думку фахівців, вони також
невеликі. Це пояснюється тим, що ефективність роботи радіорелейних засобів зв’язку
залежить від рельєфу місцевості та наявності екрануючих споруд, громіздкості антен, а
також від високої ймовірності перехоплення передач і радіопридушення засобами
радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника. Важливу роль при управлінні підрозділами в
умовах бойових дій у містах, населених пунктах відіграє такий рід військового зв’язку, як
проводовий. Він забезпечує зручність переговорів, відносно високу скритність переданої
інформації, практично не піддається впливу навмисних завад і не залежить від пори року і
часу доби. В окремих випадках при нестачі кабелю використовувються дроти зруйнованих
ліній зв’язку, високовольтних ліній електропередач, тощо. Тобто бойовим підрозділам у
великих населених пунктах доцільно використовувати лінії внутрішньо-міського
телефонного зв’язку, а пункт управління, за можливості, розміщувати поблизу АТС. Разом з
тим проводовий зв’язок має ряд істотних недоліків: його неможливо встановити між
рухомими об’єктами; він уразливий від вогню артилерії та ударів авіації противника;
кабельні лінії досить складно прокладати (знімати) на зараженій і важкодоступній
місцевості, в міських нетрях. Крім того, під час бою в місті пункти управління довго
знаходяться на одному місці, що дає можливість противнику розвідати і розкрити по трасах
проводових ліній їх оперативно-тактичну належність, організувати підслуховування і
введення неправдивої інформації. Тому виникає необхідність в охороні та обороні ліній
зв’язку. Аналіз можливостей розглянутих засобів зв’язку під час ведення бойових дій в
містах (населених пунктах, на блокпостах) показує, що тільки комплексне застосування
дублюючих одне-одного засобів та видів військового зв’язку дозволить успішно вирішувати
поставлені завдання щодо управління військами. Основними напрямками щодо підвищення
ефективності системи управління військами під час ведення бойових дій в містах (населених
пунктах, на блокпостах) є: ретельна організація зв’язку (розміщення ретрансляторів, базових
станцій, антенно-фідерних пристроїв тощо) з використанням електронних карт, які в
поєднанні з системою супутникової навігації забезпечать надійне орієнтування бойових
підрозділів в міських умовах;внесення змін до існуючих нормативних документів військ
зв’язку Збройних Сил України щодо особливостей організації зв’язку при управлінні
військами під час ведення бойових дій в містах (населених пунктах, на блокпостах);
розробка та прийняття на озброєння Збройних Сил України сучасних засобів супутникового
зв’язку та сонячних електростанцій середньої потужності.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВЕБ- СЕРВІСУ ВІД DDOS АТАК
В наш час, набули широкого застосування та постійно удосконалюються, мережеві
атаки, щодо блокування та збоїв роботи основних мережевих служб. Згідно офіційної
статистики, зафіксовано велику кількість масштабних (Distributed Denial Of Service Attack)
DDoS-атак, яким важко протистояти навіть сучасним системам захисту інформації.
Американська компанія Arbor Networks, яка проводить дослідження з питання захисту від
загроз інформаційній безпеки, опублікувала звіт Q2 ATLAS згідно з яким, число DDoS-атак зі
швидкістю 20 Гбіт/с, в порівнянні з аналогічним періодом 2013, збільшилася вдвічі.
Особливої уваги заслуговують DDoS-атаки, які використовуються для дестабілізації та
відмови в роботі web-серверів. На теперішній час, фахівці з інформаційної безпеки,
виділяють такі види DDoS-атак:
– UDP flood – відправка на адресу вузлу-мішені безлічі пакетів UDP (User Datagram
Protocol). Програми, що використовують цей тип атаки, легко виявляються, так як
використовують нешифровані протоколи. Захиститись від UDP flood можливо за рахунок
відрізання таких UDP – сервісів від зовнішнього світу і установки ліміту на кількість
з'єднань в одиницю часу до DNS-сервера на стороні шлюзу за допомогою утиліти iptables;
– TCP SYN flood – посилка великої кількості запитів на ініціалізацію TCP-з’єднань з
вузлом-мішенню, якому в результаті, доводиться витрачати всі свої ресурси на те, щоб
відслідковувати ці частково відкриті з’єднання. Методи захисту включають в себе:
збільшення черги „напіввідкритих” TCP-з’єднань, зменшення часу утримання
„напіввідкритих” з’єднань, включення механізму TCP syncookies (використання
криптографічних алгоритмів), обмеження максимального числа „напіввідкритих” з'єднань з
одного IP- адресу до конкретного порту;
– ICMP flood – найбільш поширеним метод DDoS-атак. Принцип його роботи полягає в
підміні адреси джерела на адресу вузла-мішені перед відправкою ICMP-пакету ping-запиту
(Echo Request) в широкомовному режимі. В результаті чого, вузли мережі відповідають
ICMP-пакетом (Echo Reply), відправляючи його на вказану хакером IP-адресу вузла-мішені.
Виявляється за допомогою аналізу потоків трафіку в обидві сторони: під час атаки типу
ICMP-flood вони практично ідентичні. Спосіб захисту заснований на блокуванні відповідей
на запити ICMP Echo;
– HTTP flood – механізм заснований на відправці максимального числа запитів для
відображення документів, розміщених на web-сервері для припинення надання
інформаційних послуг. Метод захисту від HTTP flood полягає в збільшенні максимального
числа одночасних з’єднань до бази даних, методом nginx-модуля, який обмежує кількість
одночасних підключень з однієї адреси.
Для зменшення ймовірності проведення таких типів атак, можна віднести такі заходи,
як грамотна конфігурація функцій анти-спуфінга (заходи по боротьбі з вторгненнями,
заснованими на підробці вихідного IP-адресу) та анти-DoS (фільтрація при багатократному
виконанні одних і тих же дій одним клієнтом на маршрутизаторах і міжмережевих екранах),
тобто ці функції не дозволяють перевантажувати систему. Також існують такі методи, що
полягають в переадресації DNS-запитів з наступним проксінгом або з подальшою передачею
по GRE-тунелях (для захисту HTTPS-трафіку), а також фільтрації трафіку за номером
автономної виділеної системи ASN та інші. Таким чином, для комплексного захисту
інформаційних ресурсів на базі веб-сервісу пропонується комбінація вищеперерахованих
методів захисту та механізму динамічної перемаршрутизації, а саме метод Black hole („чорної
діри”). Цей метод дозволяє повністю припинити потік нелегітимного трафіку до серверу на
який здійснюється DDoS-атака та зняти навантаження з каналів провайдера, за рахунок
перенаправлення вхідного трафіка з атакуємого ресурсу на неіснуючий сервер.
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МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ IP- МЕРЕЖАМИ НА БАЗІ СУЧАСНИХ
ПРОТОКОЛІВ МОНІТОРИНГУ
На теперішній час, управління сучасними гібридними телекомунікаційними мережами і
сервісами виявляється непростим завданням. Потрібен постійний контроль за роботою
елементів мережі, а саме виявлення та відстеження аварійних станів, нештатних ситуацій,
вузьких місць, генерація звітів, попередження перевантажень та збоїв всієї мережі.
Виходячи із зазначеного, актуальною задачею щодо підвищення ефективності та
надійності роботи мережі є розгортання системи управління на основі універсальних
стандартних протоколів. Це в свою чергу дозволить проводити постійний моніторинг
працездатності елементів мережі, визначати навантаження при передачі трафіку та приймати
рішення щодо нормалізації роботи мережі. Найбільш поширеним протоколом управління IP–
мережами є протокол SNMP (Simple Network Management Protocol), його підтримують
практично всі виробники. Головні переваги протоколу SNMP − простота, доступність,
незалежність від виробників. При використанні даного протоколу, SNMP-менеджер (NNM)
здійснює віртуальні з’єднання з SNMP-агентами для отримання від мережевих пристроїв
інформації про їх статус, продуктивність та інші характеристики, які зберігаються в базі
даних інформації управління MIB (Management Information Base). А саме, програма SNMP–
агента встановлена на елементі мережі, і надає менеджеру мережі інформацію про стан
даного активного мережевого пристрою. В свою чергу, бази MIB мають ієрархічну структуру
та містять ідентифікатори об’єктів (OID). При цьому, кожен OID складається з текстового
імені та SNMP адреси в цифровому вигляді.
Для здійснення віддаленого моніторингу сегментів мережі з мінімізацією керуючого
трафіку використовується стандарт RMON. Апаратурою, що підтримує RMON, можливо
більш ефективно здійснювати експлуатацію мережі, виявлення несправностей, оптимізацію
використання пропускної здатності каналів, планування розширення мережі. Ключовим
моментом в ефективності моніторингу RMON є збереження статистичних вибірок даних в
різні моменти часу та здійснення часткової обробки статистичних даних на RMON – зондах.
Однак, протокол RMON набув широкого застосування лише в локальних мережах, а
також зонд RMON вимагає значно більших апаратно-розрахункових витрат так, як основна
обробка управляючої інформації відбувається в ньому. Особливої уваги заслуговують
системи управління на базі SNMP, що використовують MIB-вирази. Основна ідея полягає в
автоматизації збору інформації управління в потрібному форматі за заздалегідь вказаними
ідентифікаторами об’єктів OID та проведення відповідних розрахунків. А саме, NNM
забезпечує можливість створювати аналітичні моделі, складені з MIB-значень. Ці аналітичні
залежності називаються MIB – виразами, на базі яких можна здійснювати оперативне
управління, шляхом встановлення порогових значень необхідних параметрів. На теперішній
час розроблені наступні MIB – вирази: avgBusy5 (оцінка заванаження CPU мережевого
пристрою), if%util (сумарне навантаження на інтерфейс), if%inErrors (процентне
співвідношення спотворених пакетів на вхідному інтерфейсі), if%outErrors (процентне
співвідношення спотворених пакетів на вихідному інтерфейсі), IP%PacetLoss (процентне
співвідношення втрачених пакетів із-за переповнення буфера). Необхідно відмітити, що
процес отримання порогових значень, згідно приведених MIB – виразів, вимагає додаткового
вивчення так, як на даний момент значення встановлюються за допомогою емпіричних
правил, а це не завжди гарантує об’єктивну оцінку ситуації на мережі.
На основі вище приведеного, можна зробити висновки, що використання MIB-виразів
дозволяє більш гнучко налаштовувати систему управління шляхом введення аналітичних
моделей для оцінки основних параметрів мережі.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ
УПРАВЛІННІ ЕРГАТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ
Прийняття рішень при управлінні ергатичними системами є складним процесом, який
важко, а в багатьох випадках і неможливо формалізувати. Для вирішення цих задач
застосовують інформаційні технології: експертні системи, нечіткі системи, нечіткі нейронні
мережі або гібридні мережі, інтелектуальні системи.
Експертні системи дозволяють вирішувати задачі створення експертних методів та
моделей підтримки прийняття рішень (ППР) щодо удосконалення роботи ергатичних систем
[1], розробки та формування бази знань. При використанні методів експертних систем для
ППР при управлінні ергатичними системами виникають проблеми обробки знань отриманих
від експертів, оскільки останні характеризуються невизначеністю, неповнотою, неточністю,
неоднозначністю. Методи нечітких систем дозволяють вирішувати задачі інформаційної
технології для ППР при управління ергатичними системами, які характеризуються
лінгвістичною неточністю, включають методи визначення достовірності висновків щодо
вибору раціонального рішення на основі нечітких знань, дозволяють досліджувати та
реалізовувати методи ППР на основі апарату нечіткої логіки. Нечіткий вивід займає
центральне місце в системах нечіткого управління. Процес нечіткого виводу являє собою
деяку процедуру або алгоритм отримання нечітких висновків на основі нечітких умов або
передумов з використанням розглянутих понять нечіткої логіки. Системи нечіткого виводу
[2] дозволяють вирішувати задачі автоматизованого управління, класифікації даних,
ефективного прийняття рішень та управління, коли вони здійснюються в умовах
невизначеності, обумовленої неточності, неповноти вихідних даних.
Методи нечітких нейронних мереж або гібридних мереж ППР при управлінні
ергатичними системами об’єднують у собі переваги нейронних мереж і систем нечіткого
виводу [3]. Вони дозволяють отримувати інформацію щодо критеріїв оцінки прийняття
оптимальних рішень у формі деякого прогнозу; побудова нейронної мережі для ППР при
управлінні ергатичними системами здійснюється за допомогою їх навчання на основі наявної
і доступної інформації. Методи інтелектуальних систем для ППР при управлінні
ергатичними системами об’єднують у собі можливості системи управління базою даних,
включають у свій склад ряд механізмів і технологій, що підвищують інтелектуальні
можливості. Відомішими засобами, що використовуються у сучасних базах даних для
отримання змістовної інформації є системи на основі оперативної аналітичної обробки даних
та інтелектуального аналізу даних. Головна задача здобуття знань полягає у виявленні у
великих наборах даних прихованих закономірностей, залежностей і взаємозв’язків, які є
корисними під час прийняття рішень при управлінні розвитком.
Запропонована інформаційна технологія базується на комбінованому методі, що
об’єднує методи нечітких та експертних систем і забезпечує ефективне вирішення задачі
підтримки прийняття рішень при управлінні ергатичними системами.
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МЕТОД ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛІВ З ПСЕВДОВИПАДКОВИМ
ПЕРЕСТРОЮВАННЯМ РОБОЧОЇ ЧАСТОТИ
Одним з ефективних методів підвищення завадозахищеності систем і засобів
радіозв’язку при впливі навмисних завад є застосування псевдовипадкового перестроювання
робочої частоти (ППРЧ). Поряд з використанням сигналів ППРЧ в перспективних засобах
зв’язку можуть використовуватися просторово-кодовані сигнали. Слід зазначити, що спільне
використання частотного та просторового кодування в системах радіозв’язку не тільки
підвищує завадозахищеність і пропускну здатність, але й істотно ускладнює радіоконтроль
даних систем.
Зокрема оцінку просторових параметрів сигналів в даному випадку доводиться
здійснювати в умовах завад, які співпадають за частотою і співставні за рівнем. Крім того, в
даному випадку кожен із сукупності прийнятих сигналів послідовно виступає в ролі
корисного, а решта розглядаються як завади. У цьому зв’язку виникає задача оцінки
просторових параметрів багатовимірних за частотою і простором сигналів.
Аналіз останніх робіт свідчіть, що на даний час розроблено достатньо методів оцінки
просторових параметрів багаточастотних сигналів з використанням багатоканальних за
частотою приймачів.
Однак вони непрацездатні за наявності на вході антенної системи сигналів тотожних за
частотним спектром. Відомі методи просторового спектрального аналізу сигналів з
псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти не дозволяють проводити оцінку
параметрів джерел радіосигналів в умовах реальної електромагнітної обстановки при впливі
різного роду завад та завмирань сигналів.
Запропонований метод оцінки параметрів сигналів з ППРЧ в каналі зв'язку з
навмисними завадами. Для оцінки використовується N-елементна антенна решітка довільної
конфігурації (N-вимірний просторовий фільтр), що здійснює приймання L (L ≤ N)
незалежних вузькосмугових в просторово-часовому сенсі сигналів.
Сумарний N-вимірний вектор сигналів і шумів на виході АР можна подати у вигляді



X (t ) НАL (t ) В(t ) ,

де AL (t ) [a1(t )a2 (t )...aL (t )] т
L-вимірний вектор; ai(t) комплексна обвідна сигналу i-го




т
(N L)-матриця; hi [c1i e j 1i , c2i e j 2i , ..., cNi e j Ni ] Nджерела; H [h1 (t ), h2 (t ), ..., hL (t )]
вимірний вектор, що характеризує просторову структуру i-го сигналу; сki – нормований
коефіцієнт посилення k-го антенного елементу у напрямку приходу Θi i-го сигналу; φki
фазовий зсув, обумовлений запізненням i-го сигналу на виході k-го антенного елементу по

відношенню до точки, прийнятої за фазовий центр АР; B (t) N-вимірний вектор шумів, т
позначення операції транспонування.
Для антенних елементів розраховується вектор вагових коефіцієнтів, що оптимізує


вихідне відношення сигнал/завада W
тривалість f-ої
h1 ( t f ), h1 ( t f ) ha ( t f ) , де t f
частотної позиції.
Відмінною особливістю методу є те, що формування кореляційної матриці прийнятих
сигналів і обчислення вектора вагових коефіцієнтів здійснюється на кожній частотній
позиції виявленого широкосмугового сигналу.
Запропонований метод дозволяє оцінювати просторові параметри джерел
радіовипромінювань з псевдослучайним перестроюванням робочої частоти в реальній
електромагнітній обстановці.
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АЛГОРИТМ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТОДУ КООРДИНАЦІЇ ЦІЛЬОВИХ
ФУНКЦІЙ ВУЗЛІВ МОБІЛЬНОЇ РАДІОМЕРЕЖІ З
ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
На відміну від більшості існуючих методів, які приймають рішення з координації до
прийняття рішення нижчестоящими елементами або після прийняття рішення ними
(корекція), запропонований в [1] метод координації передбачає узгодження рішень, що
приймаються вузловими інтелектуальної системи управління (ІСУ), в процесі оперативного
управління мобільною радіомережею (МР).
Відповідно до запропонованого методу координації система управління МР може бути
представлена у вигляді сукупності вузлових інтелектуальних систем управління двох рівнів,
схема яких представлена на (рис. 1). Як видно з (рис. 1), вузол-координатор і підлеглі вузли
другого рівня пов'язані між собою двома видами сигналів:
1) сигнал D ( w2i ) – нечітке оптимальне рішення підлеглих вузлів другого рівня, що
посилається наверх вузлу-координатору і містить інформацію про допустимість та
ефективності режимів роботи вузлів другого рівня;
2) сигнал w1i – йде від вузла-координатора вниз, до підлеглих вузлів другого рівня, і
визначає їх стратегію поведінки (вибір режиму роботи), зміни у структурі та значеннях
параметрів вузлів другого рівня, а також координуючий вплив при фіксованій структурі і
параметрах.
Вузлова ІСУ
База знань
C
Вузол-координатор n11
(мобільна базова станція)

C11 , x11
D

( w21 )

w11

w1N

D

( w2 N )
2

2

Мобільний вузол n21

Мобільний вузол n2 N

C21 , x21

C 2 N , x2 N
2

Вузлова ІСУ

2

2

Вузлова ІСУ

Рис. 1. Схема взаємодії вузлів у дворівневій системі управління МР

Відповідно до (рис. 1) алгоритм прийняття рішень вузлами МР, яка функціонує за
децентралізованим принципом, зводиться до наступного: разом з сигналом ( ) D 2i w вузолкоординатор отримує від підлеглих вузлів вектори показників їх стану i F2 у момент часуt,
допустимі з точки зору їх локальних обмежень. Вектори i F2 використовуються базоюзнань
вузла-координатора для корегування системної цільової функції, а їх структуразалежить від
поточної системної цільової функції управління (ЦФ), стану вузлів і зв'язківміж ними.
Після корегування системної цільової функції C11 вузол-координатор приймає рішення
щодо вибору критеріїв функціонування вузлів нижнього рівня, оптимальних з точки зору
всієї МР, і передає його у вигляді координуючого сигналу w1i підлеглим вузлам. Для
прийняття рішення вузлами МР запропоновано використовувати рекурентну процедуру, яка
відповідає принципу оптимальності Беллмана і дозволяє вирішити внутрішньорівневі та
міжрівневі конфлікти у системі управління СУ мобільною радіомережею.
Процедура передбачає два послідовні етапи для кожного рівня управління (вузлакоординатора та підлеглих йому вузлів):
1. Вирішується оптимізаційна задача на декартовому добутку множин w21 ... w2 N з
2

ЦФ для вузла-координатора, з урахуванням рівняння і обмежень на ресурс та вимог до якості
обслуговування ξ-го типу трафіка. Результатом вирішення даної оптимізаційної задачі є
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функція належності.
2. Знаходиться нечітке рішення вузлом-координатором

D ( w1 ) .

Для прийняття

чіткого рішення вузол-координатор повинен вибрати таке рішення w1 , для якого ступінь
належності до підмножини ефективних та допустимих рішень
тобто
max[ D ( w1 )] .
D ( w1 )

D ( w1 )

є максимальною,

w11

ПОЧАТОК

Чи є інформація для
передачі в МР

1

НІ

КІНЕЦЬ

ТАК
2
Введення
вихідних
даних

F11 , F2i ,

D

( w2i )

3
Визначення (корегування)
системної ЦФ

С

НІ
4

Системна ЦФ С
нялася?

помі-

ТАК
5
Вироблення управляючого рішення вузломкоординатором

w1

В залежності від ситуації в МР вибираються:
– критерії функціонування підлеглих вузлів другого рівня;
– режими функціонування підлеглих вузлів
другого рівня.

w1i

6
Реалізація управляючого рішення підлеглими вузлами другого
рівня

Використання рекурентної процедури, яка
відповідає принципу оптимальності Беллмана і дозволяє виявити і вирішити внутрішньо системні конфлікти в системі управління МР.

Рис. 2. Схема алгоритму координації у дворівневій ІСУ вузлом МР

Після прийняття чіткого рішення вузлом-координатором на основі вирішення
оптимізаційної задачі, з урахуванням обмежень та при

N2

w2i

w1 знаходяться чіткі рішення

i 1

підлеглими вузлами другого рівня w21 , ..., w2 N 2 .
Як зазначалося вище, вузли другого рівня, на відміну від вузла-координатора, не мають
координуючих функцій, тобто
K ( w2i ) 1, i 1, N 2 .
Їх функціонування полягає у формуванні нечітких рішень пов’язаних з реалізацією
управляючих впливів щодо розподілу вузлових та мережевих ресурсів, шляхом вибору
необхідних параметрів та режимів функціонування:
D( w2i ) C ( w2i )  ( w2i ), i 1, N 2 .
Взаємозв’язок вузлів другого рівня відбувається шляхом обміну службовими
повідомленнями під час пошуку маршрутів передачі та безпосередньо під час обміну
інформацією. Таким чином ЦФ вузла-координатора враховує ЦФ та можливості підлеглих
вузлів другого рівня через координуюче нечітке рішення K ( w1 ) . Ця функція належності
гарантує призначення підлеглим вузлам другого рівня таких параметрів функціонування та
режимів роботи, які найбільше відповідають ситуації, що склалася в МР, тим самим
враховуючи інтереси кожного вузла при прийнятті системного рішення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Метод координації цільових функцій інтелектуальних систем управління вузлами
тактичних мобільних радіомереж / Сова Я.О., Романюк В.А., Жук П.В., Ошурко В.М. //
Науковий журнал Національного Університету оборони України „Сучасні інформаційні
технології у сфері безпеки та оборони”.– 2014.– №3(21).– С. 214 – 223.
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АНАЛІЗ ТАКСОНОМІЇ СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ АТАК У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО
РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
В сучасних умовах розвитку інформаційних технологій і глобальної інформатизації
суспільства на перший план висуваються проблеми забезпечення високого рівня захищеності
інформаційних систем. Зі збільшенням числа комп’ютерних інцидентів, пов'язаних з
безпекою, почали стрімко розроблятися системи виявлення атак (СВА). Система виявлення
атак – це програмна або програмно-апаратна система, яка автоматизує процес аналізу подій в
інформаційнокомунікаційній системі, що впливають на її безпеку. СВА є необхідним
елементом інфраструктури безпеки мережі.
Для прийняття ефективних рішень при проектуванні системи захисту інформації,
необхідно постійно виконувати пошук оптимального варіанту побудови системи виявлення
атак. В наш час, при наявності широкого спектру технологій, збільшується кількість рішень
для СВА. Тому досить актуальною сьогодні постає розробка класифікації СВА яка б
відповідала сучасному рівню розвитку інформаційних систем. Авторами систематизовані
таксономічні ознаки СВА, що дозволяє класифікувати системи виявлення за десятьма
ознаками (рис. 1.).
СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК (СВА)
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Гібридні
За методом виявлення
На рівні додатків
Методи виявлення сигнатур

Статистичне
виявлення аномалій

Методи виявлення аномалій

інтелектуальний
аналізі даних

За характером відповіді

Активні

Пасивні

За парадигмою виявлення

Оцінюють
стан

Оцінюють
переходи

На основі існуючих
знаннь

За джерелом аудиту
Дані
журналів
аудиту

Мережеві пакети
Дані журналів додатків

Дані від
Сенсорів
СВА

Реального
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Пакетного
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За технологіями побудови

Бездротові
технології
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За режимом збору даних
Централізовано

Рис. 1. Класифікація систем виявлення атак систем захисту інформації
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В ході дослідження були проаналізовані різні погляди на таксономію систем виявлення
атак, і визначено, що традиційно СВА класифікують відповідно до двох характеристик:
методу виявлення і рівня системи на якому здійснюється захист. І не дивлячись на те, що ці
дві класифікаційні ознаки є найважливішими при виборі систем виявлення атак, все ж
існують й інші характеристики які відіграють не менш важливу роль у проектуванні СВА.
Адже найбезпечніше рішення не може бути досягнуто при розгляді одного чи двох аспектів
таксономії. Аналізуючи більшість існуючих класифікації, стає зрозуміло, що вони
видозмінювались відповідно до розвитку інформаційних технологій. В більшості випадків
СВА класифікуються по п'яти ознакам: методу виявлення, поведінці при виявленні, аудиту
місцеположення джерела, парадигмі виявлення і частоті використання.
В роботах [1, 2] запропоновано дванадцять класифікаційних ознак СВА, проте вони
дуже абстрактні, не є повними, і у них значні важливі характеристики (елементи) потребують
доповнень та узагальнень. Щоб зробити класифікацію всеосяжною і повною окрім чіткої
систематизації класифікаційних ознак слід приділити увагу до детального вивчення
кожної ознаки.
Результатом проробленої роботи є систематизація таксономічних ознак та розробка
класифікації для систем виявлення атак, у якій класифікаційні ознаки підібрані таким чином,
щоб максимально збільшити кількість характеристик для опису СВА при подальшому
проектуванні систем захисту інформації. Адже всеосяжна класифікація дозволяє
організаціям володіти точною інформацією про тип СВА, яку слід використати відповідно до
встановлених в організації стандартів безпеки і типу інформаційної системи.
На нашу думку повний набір класифікаційних ознак включає в себе: середовище
моніторингу, метод виявлення, архітектуру, принцип роботи, час реакції, характер відповіді,
джерело аудиту, технологію побудови, парадигму виявлення та режим збору даних.
Всі розробники систем виявлення атак і організації, які використовують СВА повинні
розуміти і вивчати їх класифікацію, щоб вибрати кращі рішення для систем захисту
інформації. Достовірна таксономія СВА дозволить в подальшому використовувати метод
таксономії для аналізу ефективності використання систем виявлення атак.
Також представлена класифікація може слугувати підґрунтям не лише для створення
системи захисту, але й для адаптації організацій до СВА, що відповідає їх потребам.
Наприклад, коли бюджет організації обмежений, дана класифікація може допомогти в
ідентифікації найпріоритетніших компонентів, які в комплексному рішенні, призведуть до
більш високого рівня захисту інформації в сучасних інформаційних системах.
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Пахольчак Ю.М. (ВІТІ ДУТ)
Соколов В.В. (ВІТІ ДУТ)
СПОСІБ ГРАФІЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ СХЕМИ ОБ’ЄКТНОЇ ПРОГРАМИ,
ПОБУДОВАНОЇ У ВИГЛЯДІ АКТИВНИХ ДИНАМІЧНИХ СПОЛУК ОБ’ЄКТІВ
Технологія об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) на сьогодні є домінуючою,
вона реалізована практично в усіх сучасних мовах програмування. Графічне представлення
схеми програми є зрозумілішою, ніж великі нагромадження коду. Однак на даний час не
існує програмного забезпечення для ООП, яке б дозволяло програмісту будувати графічні
схеми програми на основі об’єктів і класів. АДС – технологія дає можливість для вирішення
цієї проблеми.
Програма складається з об’єктів, які можна розділити на вихідні дані (вхід), вихідні
результати (вихід) і проміжні значення. Методи об’єкта – це операції над
даними об’єкта. Об’єкт може отримувати управління (активуватися) для
обробки вихідних даних та отримання результатів шляхом застосування
операцій, заданих у вигляді методів, до вихідних даних в певній послідовності
(алгоритм ядра); Об’єкт повинен контролювати відповідність поточних
вихідних результатів поточним вихідним даним; Процес від початку зміни
вихідних даних до закінчення обчислення всіх вихідних результатів об’єкта
може виконуватися транзакційно, з відкотом змін або без відкату; Об’єкт може
пасивно взаємодіяти з іншими об’єктами будь-яких класів шляхом читання
значень їх властивостей; Об’єкт може активно взаємодіяти з іншими об’єктами
будь-яких класів шляхом передачі їм управління (активації).
Виходячи з вищевикладеного, можна сформулювати наступне бачення процесу
програмування: Об’єкт є атомарної одиницею програми, його структура не може динамічно
змінюватися під час виконання програми; Об’єкти можуть створювати динамічні з’єднання
шляхом зв’язування вихідних властивостей одних
об’єктів з вхідними властивостями інших об’єктів, а
також отримувати можливість активації з’єднаного
об’єкта шляхом виклику його методу ядра; Будь-яка
програма може бути побудована у вигляді сполук
об’єктів; Процес розробки програми можна звести до
розробки класів та синтезу сполук об'єктів; цей процес
можна візуалізувати в інтегральному середовищі
розробки; Один об’єкт в різні моменти часу виконання
може брати участь в різних з’єднаннях, отже, з одних і
тих же об’єктів можна динамічно під час виконання
синтезувати різні сполуки; З’єднання об’єктів можна
оформляти у вигляді класів сполук, які можуть
з'єднуватися з іншими сполуками, утворюючи складні
поліморфні конструкції.
Незважаючи на те, що АДС-технологія не вносить революційних змін у процес
програмування і базується на традиційному ООП, вона додає програмі і самому процесу
програмування нові корисні властивості.
Так як основою АДС-технології є сполуки об’єктів, то створення і накопичення схем
з’єднань може бути предметом автоматизації при використанні, наприклад, засобів
візуального програмування. В таких середовищах програміст може створювати класи як
атоми майбутніх з’єднань, а також проектувати власне програму у вигляді візуальних
схем з’єднань.
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Петрунчак С.П. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
к.в.н. Костина О.М. (ЦНДІ ОВТ ЗСУ)
АНАЛІЗ РОБОТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
На сьогоднішній день з метою забезпечення стійкого та безперервного оперативного
керівництва в Збройних Сил України створено систему зв’язку, яка забезпечує стійке
управління військами під час повсякденної діяльності та під час здійснення заходів по
відмобілізуванню при знаходженні їх в пунктах постійної дислокації.
При переміщенні пунктів управління та військ в район виконання завдань управління
було частково порушено. Так зв’язок з пунктом управління мобільного угруповання
„Полісся” був організований із запізненням в зв’язку з відсутністю АК штатної частини
зв’язку, яку було розформовано у 2014 році, завдання з організації зв’язку було покладено на
ДПУ Генерального штабу Збройних Сил України, який не набув спроможності, щодо
забезпечення зв’язку посадовим особам 8 АК.
Особливе занепокоєння викликає відсутність зв’язку між пунктами управління
Оперативних командувань та підпорядкованими частинами в ході розгортання та їх
висування в райони виконання завдань. Довідково: Зв’язок був організований засобами
мобільного зв’язку та засобами зв’язку не прийнятими на озброєння Збройними Силами
України. В ході виконання завдань вдалося відновити управління в повному обсязі на 2 – 3
добу всіма органами управління оперативної та тактичної ланки. Краще завдання з
відновлення управління вирішувались в Оперативному командуванні „Північ” та мобільному
угрупованні „Полісся”. Так в цих органах управління був в короткі терміни організований
зв’язок до ротної тактичної групи штатними засобами та здійснена прив’язка до Державної
телекомунікаційної мережі
Аналіз роботи системи зв’язку Збройних Сил України під час проведення командноштабних навчань „Весіння злива 2014”свідчить, що основними проблемами під час
виконання завдань частинами та підрозділами Збройних Сил України є:
відсутність сумісних засобів, комплексів зв’язку та автоматизації в усіх ланках
управління Збройних Сил України;
відсутність автоматизованих мереж радіозв’язку, для забезпечення своєчасного і
достовірного інформаційного обміну, в тому числі із закриттям інформації службовим
особам органів військового управління різних ланок управління;
відсутність системи транкінгового зв’язку Збройних Сил України;
відсутність цифрових радіорелейних станцій для розгортання польової опорної мережі
зв’язку та засобів прив’язки до Державної телекомунікаційної мережі;
відсутність інтегрованої системи супутникового зв’язку Збройних Сил Україн;
недосконалість сучасної системи захисту інформації та кібернетичної безпеки в
інформаційно-телекомунікаційних системах;
питання організації зв’язку в ланці бригада-батальон-ротна тактична група не
передбачені;
відсутність надійного засекреченого зв’язку зі всіма підпорядкованими частинами.
Розпорядження одного змісту необхідно доводити до військових частин різними способами
(ШТ, КОКОН, Лавина), що призводить до значного збільшення часу на передачі інформації
та управління військами (силами);
відсутність апаратури засекречування радіо засобів тактичної ланки управління;
низька мобільність та громіздкість частин та підрозділів зв’язку;
недостатня кількість сучасних комплексних апаратних зв’язку;
передчасність прийняття рішення щодо скорочення 93 олвпз 8 АК, призвело до
розгортання ДПУ ГШ ЗС України, з метою забезпечення роботи пункту управління
оперативного мобільного угруповання „Полісся” у визначеній зоні відповідальності.
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Печорін О.М. (НУОУ ім. І. Черняховського)
ПОГЛЯДИ КЕРІВНИЦТВА ЗБРОЙНИХ СИЛ ПРОВІДНИХ
КРАЇН СВІТУ ЩОДО ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ
Сьогодні нікого не здивуєш терміном „інформаційна війна” чи „інформаційнопсихологічні операції”, вони вже давно усталені і набувають усе більшої ваги в сучасних
конфліктах. У рамках реформ, які проводяться в збройних силах провідних країн світу,
визначається, що війни ХХІ століття не є прерогативою виключно військових, а перемога в
них не може бути досягнута тільки військовими засобами.
Аналіз подій останніх років показав, що ряд держав вже взяли курс на ведення
інформаційних війн, а об’єми фінансування цих цілей вказують, що перевага у
інформаційній сфері розглядається, як один з можливих способів досягнення цілей
національної стратегії. Поняття „інформаційна війна” в об’єднаній доктрині інформаційних
операцій США, яка була введена в дію у жовтні 1998 року, розкривається як „комплексний
вплив” (сукупність інформаційних операцій) на систему державного і військового
управління сторони, яка протистоїть, яке вже в мирний час давало змогу приймати
сприятливі рішення для сторони – ініціатора інформаційного впливу рішень, а у ході
конфлікту повністю паралізувало функціонування інфраструктури управління противника.
Таким чином видно, що основним змістом інформаційних війн є інформаційні операції.
Аналіз іноземних джерел дозволяє виділити наступні ключові особливості
інформаційних операцій: ліквідація статусу традиційних державних кордонів при підготовці
і проведенні інформаційних операцій; зміна пріоритетів у діяльності стратегічної розвідки,
які зміщуються в область здобуття і утримування інформаційної переваги; ускладнення
проблем виявлення початку інформаційної операції; досить низька ціна створення засобів
інформаційного протиборства; складність створення коаліції проти агресора, який розв’язав
інформаційну війну. Крім того, інформаційні операції ведуться спеціалізованими
військовими і цивільними структурами, які охоплюють в якості самостійних об’єктів усі
види інформації і інформаційних систем, відокремлюючи інформацію від середовища
використання, а об’єкти впливу можуть виступати і як зброя, і як об’єкт захисту.
Інформаційна зброя від звичайних засобів ураження відрізняється: прихованістю –
можливістю досягнення мети прихованою підготовкою і розв’язанням війни; масштабністю
– можливістю нанесення непоправного збитку, не признаючи національних кордонів і
суверенітету; універсальністю – можливість багатоваріантного використання як військовими,
так і цивільними структурами держави.
При цьому, у якості основних об’єктів застосування інформаційних операцій у мирний
та військовий час виступають: комп’ютерні системи, системи зв’язку і бойового управління;
військова інформаційна інфраструктура, яка вирішує завдання управління військами і
бойовими засобами збору, обробки і аналізу інформації в інтересах збройних сил;
інформаційні і управлінські структури банків, промислових та інших організацій; засоби
масової інформації, у першу чергу електронні (радіо, телебачення); телекомунікаційні вузли,
центри супутникового зв’язку і канали міжнародного інформаційного обміну.
Інформаційні операції включають п’ять основних складових компонентів:
радіоелектронну боротьбу (Electronic Warfare, EW); психологічні операції (Psychological
Operations, PSYOPS); мереживі операції (Computer Network Operations, CNO ); заходи по
оперативному маскуванню (Military Deception, MILDEC); заходи по забезпеченню безпеки
власних сил і засобів (Operations Security, OPSEC).
Таким чином, керівництво провідних країн світу признає, що у війнах майбутнього
маневр на „інформаційному полі бою” може зайняти пануюче місце по відношенню до
маневру силами і засобами збройної боротьби, а протидія у інформаційній сфері може
витиснути традиційне уявлення про фізичне протиборство.
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Пилипенко Б.В. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)
к.т.н. Голь В.Д. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)
МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОГО З’ЄДНАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ
МЕРЕЖІ IPv4 З ГЛОБАЛЬНОЮ МЕРЕЖОЮ IPv6
Переважна більшість власників корпоративних мереж використовують глобальні
мережі для передачі даних між віддаленими елементами мережі, отримання доступу до
певних інформаційних ресурсів, тощо.
Одночасно слід зазначити, що незважаючи на досить тривалий термін впровадження
ІР-адресації за версію протоколу IPv6 користувачі не поспішають переходити до неї
внаслідок її складного сприйняття.
Отже, перед корпоративними мережами, які працюють на базі протоколу IPv4 може
виникнути така проблема, що провайдери, які надають доступ до глобальної мережі змінять
версію протоколу з IPv4 на IPv6. Причина такого переходу є ряд недоліків протоколу IPv4,
такі як:
– дефіцит адресного простору – кількість пристроїв, які підключаються до мережі
Internet росте експоненціально, розмір адресного простору швидко закінчується;
– слабка розширюваність протоколу – недостатній розмір заголовку IPv4, який не
дозволяє розмістити потрібну кількість додаткових параметрів в ньому;
– проблема безпеки комунікації – не передбачено засобів для розмежування доступу до
інформації, розміщеної в мережі.
Найкращим способом вирішення даних проблем є з впровадження у широке
використання протоколу IPv6, як найбільш вдалим з інших претендентів та має розмір
адресного простору .
Протокол IPv6 не являється сумісним з протоколом IPv4. Тобто, пристрої які
підтримують тільки IPv6, не можуть взаємодіяти з пристроями IPv4 напряму. Взаємодія
системи, яка працює з різними стеками протоколів звичайно виконується з використанням
наступних методів: трансляція, мультиплексування стеків протоколу, інкапсуляція;
З наведених вище методів найбільш доцільним є використання мультиплексування,
тобто подвійний стек протоколів IPv4/IPv6 на кінцевих маршрутизаторах корпоративних
мереж, які підключаються до глобальної мережі. Для оперативної реалізації зазначеного
методу доцільно у діяти у відповідності до пропонованої методики:
Попередні дії (вихідні дані):
– наявність маршрутизаторів, які підтримують IPv6;
– отримання діапазону адрес IPv6 від провайдера;
– отримання IP адреси граничного маршрутизатора провайдера для налаштування BGPфільтра.
Етапи реалізації:
1. Додати IPv6 адреси на інтерфейси маршрутизатора.
2. Розгорнути DHCPv6-сервер для динамічного виділення IPv6 адрес.
3. Налаштувати зовнішню маршрутизацію IPv6 за допомогою протоколу BGP.
4. Налаштувати BGP-фільтри для оголошення префікса IPv6.
5. Налаштувати DNSдля роботи з адресами IPv6.
6. Виконати команди перевірки правильного налаштування мережі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Олифер В.Г. Олифер Н.А. Компьютерные сети. (4-е изд.).
2. ПрограммасетевойакадемииCisco CCNA 1 и 2.
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к.т.н. Пилипчук В.В. (ВДА ім. Є. Березняка)
ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ОБ’ЄКТІВ НА АЕРОКОСМІЧНИХ ЗНІМКАХ
Напрямом розробки алгоритмів автоматичного пошуку об’єктів на растрових
зображеннях зі складу аерокосмічного знімка фахівці з цифрової обробки зображень
займаються вже багато десятиліть. Результатом роботи методу пошуку об’єктів вважається
виділення на зображенні групи пікселів, що відносяться до одного класу.
Незважаючи на досягнуті успіхи у вирішенні окремих розвідувальних завдань,
зазначена проблема все ще залишається актуальною. Сучасні методи істотно залежать від
мети пошуку об'єктів та від обмежень на зміст сцени.
У роботі докладно розглянуті найбільш дієві з існуючих нині методів пошуку об’єктів.
Для знаходження об’єктів на зображеннях з рівномірним фоном (море, поле)
застосовуються кореляційні методи, як у просторовій, так і в частотній області з
використанням різних ортогональних перетворень. Результати порівняльного аналізу
показують, що зазначені методи задовольняють вимога, які висуваються до результатів
дешифрування при відношенні сигнал/шум не менш ніж 2,5.
Більш складні методи такі, як детектор Канні з подальшим застосуванням перетворення
Хафа ефективно застосовуються для пошуку об’єктів, що мають прямолінійні контури.
Недолік такого підходу полягає в тому, що детектор Канні дає на виході «криві» контури, а
також згладжує кути. Перетворення Хафа в цьому випадку дає сегментований контур, який
вимагає додаткової обробки для зв’язування фрагментів.
Нещодавно запропонований вітчизняний метод заснований на виконанні орієнтованої
фільтрації з подальшим пошуком прямолінійних сегментів контурів за кожним напрямом.
Знайдені прямолінійні сегменти упорядковуються по напрямку і використовуються для
побудови ієрархічної системи ознак виявлених об’єктів. Експерименти, проведені
розробниками даного методу, показали високу ефективність методу для виділення
незамаскованих об'єктів. Значні труднощі при виявлені замаскованих об’єктів представляє їх
відокремлення один від одного в наслідок притаманних їм криволінійних контурів. Окрему
увагу при дешифруванні аерокосмічних знімків слід звернути на вірну корекцію просторових
спотворень спектрозональних зображень, обумовлених різними ракурсами зйомки об’єктів.
На зображеннях, отриманих в складних умовах (недостатня або зайва освітленість,
погодні явища – дощ, сніг, туман), об’єктів можуть практично зливатися з фоном, що
ускладнює їх виявлення у автоматичному режимі. У таких випадках необхідно попередньо
підвищити контрастність зображення одним з відомих методів. Вибір конкретного
алгоритму підвищення контрастності і параметрів обробки зображення залежить від
статистичних характеристик зображення і вхідної розрізненності зображень.
Наведений огляд методів пошуку об'єктів на аерокосмічних знімках дозволяє зробити
наступні висновки:
– існуючі в даний час методи мають обмежене застосування, тобто призначені для
ефективного вирішення конкретного завдання в конкретній постановці з низкою обмежень;
– практично всі розглянуті методи вимагають наявності практично рівномірного фону,
на якому розташовані досить контрастні об’єкти;
Перспективним є розробка універсальних методів пошуку об’єктів на зображеннях
складних сцен які ґрунтувались би на моделях взаємодії зорової системи та мозку людини.
ЛІТЕРАТУРА
1. Красильников Н.Н. Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений / Н.Н. Красильников.
– Спб.: БХВ-Петербург, 2011. – 596 с.
2. Спутниковые методы поиска полезных ископаемых / [Под ред. В.И Лялько, М.А.
Попова]. – К.: Карбон-Лтд, 2012. – 436 с.
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Плуговий Ю.А. (ГУЗІС ГШ ЗСУ)
Картавих В.Ю. (ГУЗІС ГШ ЗСУ)
Драглюк О.В. (ВІТІ ДУТ)
ДЕКОМПОЗИЦІЯ МНОЖИНИ ТОПОГРАФІЧНИХ СИМВОЛІВ В
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Аналіз досвіду застосування військ зв’язку Збройних Сил України в військових
навчаннях „Весіння злива – 2014” та антитерористичній операції на сході України дозволяє
визначити актуальною задачу обміну бойовою обстановкою в інформаційнотелекомунікаційній мережі Збройних Сил України, шляхом передачі картографічної
інформації між пунктами управління різних ланок. Сучасні геоінформаційні системи
надають широкий спектр можливостей по обміну та обробці картографічних даними по
інформаційно-телекомунікаційним мережам заснованим на множині протоколів TCP/IP.
Лідерами геоінформаціних систем є Quantum GIS, ArcGIS, GRASS GIS.
Однак, зазначені системи не містять модулів, які підтримують топографічні символи,
які застосовуються при оформлення робочих карт командирів підрозділів Збройних Сил
України. Застосування геоінформаційнх систем військового призначення унеможливлюється
невідповідністю символів прийнятих в країнах-членах блоку НАТО та в Збройних Силах
України. З зазначеного випливає актуальність задачі по аналізу множини топографічних
символів, які застосовуються в Збройних Силах України.
Аналіз керівних документів, які визначають порядок оформлення робочих карт
командирів підрозділів дозволяє визначити множину зазначених топографічних символів.
Подальший аналіз слід здійснювати шляхом декомпозиції множини символів та отримання
їх чіткої класифікації. В результаті декомпозиції множина топографічних символів
поділяється на підмножини. В доповіді декомпозиція проводиться по:
виду інформації, яку відображає символ, що поділяю множину символів на підмножину
загальних символів та підмножину символів військового призначення;
геометричному виду символу, що поділяє множину символів на крапки, лінії, та
площини;
впливу на символ зміни масштабу карти, що поділяє символи на символи залежні від
масштабу та на символи незалежні від масштабу;
В свою чергу символи військового призначення поділяються по родам та видам військ
в яких вони застосовуються. В окремі підмножини виділяються:
загальновійськові символи;
символи сухопутних військ;
символи повітряних сил;
символи військово-морських сил;
символи військ зв’язку;
та інші.
Крім того в доповіді визначаються атрибути символів, які характерні для кожного рівня
декомпозиції. Це закладає основні засади для створення ієрархічної бібліотеки класів
цифрових топографічних символів, яка дозволить включити топографічні символи, що
застосовуються при розробці робочих карт в геоінформаційну систему Збройних Сил
України та забезпечити гнучкість системи у відношенні додавання нових символів.
Таким чином можна зробити висновки, що обробка та передача картографічної
інформації по інформаційно-телекомунікаційній мережі Збройних Сил України є актуальною
задачею, прийняті в Збройних Силах України топографічні символи недоступні в провідних
геоінформаційних системах загального та військового призначення, декомпозиція множини
топографічних символів виділяє чітку класифікацію символів по ряду параметрів, результати
декомпозиції є основою для створення бібліотеки класів цифрових топографічних символів
Збройних Сил України.
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Пляшка О.В. (ВІТІ ДУТ)
к.т.н. Кокотов О.В. (ВІТІ ДУТ)
ВИБІР ВЕЛИЧИНИ БЛОКУ ІНФОРМАЦІЇ В АПАРАТУРІ КРИПТОГРАФІЧНОГО
ЗАХИСТУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ КАНАЛАМИ ПРОВОДОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
В процесі розробки системи передачі даних (СПД) потрібно пристрій захисту від
помилок (ПЗП) спроектувати так, щоб забезпечити необхідну завадостійку при максимально
ефективній швидкості передачі даних. Для ПЗП з зворотним зв’язком завадостійкість і
ефективна швидкість передачі даних залежить від надмірності переданих повідомлень,
причому зі збільшенням надмірності завадостійкість зростає, а ефективна швидкість падає.
Припустимо, що пакети помилок є незалежними подіями, кожен пакет викликає
повторну передачу тільки одного блоку повідомлення і інтервал між пакетами помилок в
середньому перевищує довжину блоку. У такому разі в якості формули для розрахунку
ефективної швидкості СПД з вирішальним зворотним зв’язком можна узяти
V
ЭФ min

V [1 P0nБ /(1 P0 nБ )][1 (r nсл ) / nБ ]
,

де Р0 – вірогідність помилкового прийому пачки помилок; nБ – довжина блоку; r – число
перевірочних біт; nсл – число службових біт, які використовуються для введення ознаки
початку блоку. Для підвищення ефективності передачі даних метод кодування вибирається
так, щоб задана завадостійка забезпечувалася при мінімальному числі перевірочних
елементів r, то ж відноситься і до службових знаків. Величина r залежить від
використовуваного коду, який вибирається виходячи з необхідної вірогідності помилкового
прийому кодової комбінації Ркк і характеру помилок в дискретному каналі.
Оптимальна величина блоку інформації може бути знайдена шляхом побудови
залежності Vэф=Ψ(nБ). На рисунку 1 показаний графік залежності відносної ефективної
V /V
швидкості передачі эф
від довжини блоку, для випадку, коли ефективна швидкість
знаходиться в межах Vэф= (0,90 0,95) V біт/с.
Видно, що максимальна швидкість передачі даних одержувачеві маємо місце при nБ
=500 біт. На практиці рекомендується використовувати інформаційні блоки завдовжки у
бітах, кратні мірі числа 2.
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Рис.1. Графік залежності відносної ефективної швидкості передачі інформації від довжини блоку

Висновок. Для ПЗП з зворотним зв’язком завадостійкість і ефективна швидкість
передачі даних є дуальними величинами. Компроміс між ними можливо забезпечити шляхом
вибору оптимальної величини блоку інформації. Причому більш критичним є випадок, коли
розмір блоку менше ніж оптимальний.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Чернега В.С., Василенко В.А., Бондарев В. Н. Расчет и проектирование
технических средств обмена и передачи информации. – М .: Высшая школа, 1990. – 224 с.
2. Лагутин В.С. Утечка и защита информации в телефонных каналах /В.С. Лагутин,
А.В. Петраков. – М.: Энергоатомиздат. – 1996. – 304с.
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Прибиш О.О. (ВІТІ ДУТ)
Сілко Д.О. (в/ч А2299)
МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТАНУ ЗАХИЩЕНОСТІ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ
Для перспективи розвитку та впровадження мобільних пристроїв та планшетів на базі
операційної системи Android у силових структурах та Збройних силах України важливим
питанням залишається захищеність пристроїв Android. Порушення безпечного режиму
функціонування мобільного пристрою може наступити в результаті будь-яких
неконтрольованих зовнішніх або внутрішніх процесів які потенційно можуть призвести до
появи загроз, реалізація, яких у свою чергу, призводить до деструктивних процесів і
негативно впливає на захищеність мобільного пристрою. До негативних факторів, які
впливають на захищеність мобільного пристрою відносять: вірусну активність, рівень
активності невідомих мереж WiFi, активність незареєстрованих процесів та служб, рівень
заповнення критичної пам’яті та загрози проникнення за допомогою JavaScript.
Оцінку захищеності мобільного пристрою пропонується проводити за критеріями
захищеності: від впливу на пристрій зовнішніх програмних та апаратних засобів, від впливу
на пристрій внутрішніх програмних збоїв, від збоїв апаратних засобів пристрою.
В ситуації прийняття рішення, щодо стану захищеності мобільного пристрою,
загальний критерій захищеності можливо представити сукупністю часткових критеріїв. Для
рішення багатокритеріальної задачі оцінки стану захищеності мобільного пристрою
використовують різні методи згортки критеріїв в один загальний (інтегральний) критерій.
Для задач, які пов’язані із аналізом комплексної захищеності технічних пристроїв,
застосовують мультиплікативну згортку. Для особи, яка приймає рішення стосовно
захищеності мобільного пристрою, дуже важко отримати кількісну інформацію для побудови
критерію. У такому випадку краще отримати якісну інформацію, наприклад, про те який із
критеріїв найбільш або найменш важливий.
Методика оцінки стану захищеності мобільного пристрою передбачає виконання
наступних етапів:
за методом аналізу ієрархії визначаються критерії, які будуть використовуватися під
час проведення аналізу захищеності мобільного пристрою;
експертним шляхом із застосуванням методу нестрогого ранжування проводиться
оцінка ступені впливу загроз на обрані критерії;
будується чотирьохрівневий граф, на нижньому рівні розташовані негативні фактори,
які впливають на захищеність пристрою, на третьому рівні фактори, які пов’язані із
застосуванням превентивних заходів безпеки і призначені послабити вплив негативних
факторів, на рівень вище розташовані загрози захищеності мобільного пристрою, на
передостанньому рівні знаходяться критерії захищеності, а коренева вершина нульового
рівня відповідає комплексному критерію захищеності;
для кожного рівня факторів побудованого графу надається набір якісних оцінок
(лінгвістичних змінних);
здійснюється перехід від якісного опису рівня до кількісного виду відповідної функції
приналежності;
застосовується мультиплікативна згортка для знаходження інтегрального критерію
захищеності мобільного пристрою, який визначає один загальний рівень захищеності
пристрою та рішення проблеми.
Наведену у доповіді методику оцінки стану захищеності мобільного пристрою за
відповідними критеріями передбачається застосувати під час розробки системи
інформаційної підтримки прийняття рішень щодо стану захищеності мобільних пристроїв на
базі операційної системи Android за допомогою комплекту розробки програмного
забезпечення JDK – Eclipse та ADT plugin.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДРЕЙФУ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
За досвідом ведення бойових дій у антитерористичній операції має особливе значення
забезпечення Збройних Сил України цифровим зв’язком, зокрема захищеним. Але
оснащення військ сучасними радіостанціями та приладами захисту інформації, перехід від
аналогового до цифрового формату – це ускладнення обладнання. Є актуальним завдання
підвищення рівня метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки військового
призначення (ЗВТВП), що застосовуються для обслуговування сучасних засобів зв’язку.
Від ЗВТВП, і зокрема, від стабільності їх метрологічної надійності (МН) значною
мірою залежать оперативність, необхідні точність і вірогідність отриманої з їхньою
допомогою інформації про технічний стан засобів зв’язку. Теоретичні дослідження показали,
а практика підтвердила, що теорія надійності не враховує специфіки метрологічних
(параметричних) відмов [1]. Це зумовлено тим, що в її основі закладена аксіома про
однозначну залежність працездатності виробу від працездатності його елементів.
Метрологічна відмова ЗВТВП є наслідком сумарного накопичення відхилень параметрів
його елементів від їх номінальних значень і не обов’язково виникає при метрологічній
відмові одного з елементів.
Отже, основна аксіома класичної теорії надійності, з якої виходять як методи
оцінювання, так і методи підвищення надійності, не відповідає реальним механізмам
виникнення метрологічних відмов. Другою особливістю цих відмов є прихований характер
їх прояву. З цієї причини збиток від метрологічних відмов, як правило, істотно більше збитку
від відмови функціонування ЗВТВП. Саме тому проблема метрологічної надійності визнана
центральною в проблемі забезпечення надійності ЗВТВП [2]. Але на сьогоднішній день
забезпечення МН ЗВТВП здійснюється на основі використання математичних моделей, які
не відповідають сучасним вимогам. Існує об’єктивне протиріччя між високими вимогами до
оперативності прийняття рішень щодо управління процесами забезпечення МН ЗВТВП та
сучасної практики забезпечення МН ЗВТВП.
Розроблена математична модель дрейфу метрологічних характеристик (МХ) ЗВТВП, як
сукупність аналітичних залежностей, що отримуються для функції змінювання у часі
математичного сподівання та функцій, які характеризують змінювання у часі меж відхилення
можливих значень МХ від її математичного сподівання. Екстраполяція цієї математичної
моделі на область майбутніх значень часу експлуатації ЗВТВП надає розв’язок задачі
прогнозування стану його МХ. Розглянута задача прогнозування стану МХ ЗВТВП з
використанням математичної моделі нестаціонарного випадкового процесу дрейфу МХ.
Проведений аналіз експериментальних даних про зміну у часі МХ різних ЗВТВП показав, що
як основні моделі процесів старіння можуть бути рекомендовані лінійна, експоненціальна,
логарифмічна або поліноміальна залежності.
Таким чином, ця теоретична модель процесу дрейфу МХ ЗВТВП дозволяє на етапі
проектування, не проводячи довготривалих досліджень, орієнтовно визначити характер,
швидкість процесу дрейфу МХ ЗВТВП. Знання цієї моделі є необхідною умовою для
розроблення рекомендацій щодо ефективної експлуатації ЗВТВП.
ЛІТЕРАТУРА
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Розвиток інформаційних технологій та їх масове впровадження в усі сфери суспільного
життя характеризується зростанням обсягів і вартості інформації, розширенням загроз
інформаційній безпеці та збільшенням завданої шкоди від реалізації загроз. В цих умовах
важливою задачею є підвищення ефективності використання інвестицій у захист інформації.
Дослідження впливу можливих дій зловмисника та їх наслідків на зміну показників та
характеристик системи із застосуванням теоретико-ігрових методів дає змогу з’ясувати
направленість і інтенсивність атак та, відповідно, можливий рівень збитків.
З метою оптимізації розподілу ресурсів між об’єктами захисту інформації розроблено
математичну модель, в якій цільова функція визначає завдану шкоду від реалізації загроз при
протистоянні двох сторін [1]:
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імовірність реалізації загрози на об’єкті; f k ( xk , yk ) – уразливість k -го об’єкта, яка залежить
від співвідношення інвестицій нападу і захисту.
Пошук оптимального варіанту розподілу інвестицій між об’єктами захисту, що
забезпечує мінімальну завдану шкоду від реалізації загроз, проводиться із використанням
теоретико-ігрових методів прийняття рішень у наступній послідовності: 1) Оцінка об’єктів
захисту g k , визначаються функції уразливості об’єктів; 2) Аналіз дій сторін на основі
положень теорії ігор. Стратегія нападу полягає в розподілі своїх інвестицій між об’єктами у
співвідношеннях: { x ik } = ( x1 , x 2 ,..., x l ) , цільова функція (1) має вигляд: i( x, y) max . Захист
використовує свою стратегію розподілу інвестицій: { y jk} = ( y1 , y 2 ,..., y l ) , мета – мінімізувати
величину потенційної завданої шкоди: i( x, y) min . 3) Будується матриця виграшів для
функції i( x, y) . 4) Визначаються оптимальні рішення для нападу і захисту, що відповідають
сідловій точці гри і забезпечують виконання умови max min i( x, y) min max i( x, y) .
x

y

y

x

Оптимальне рішення, що відповідає сідловій точці, забезпечує мінімальну шкоду від
реалізації загроз при будь-яких діях зловмисника.
Розроблена математична модель управління інвестиціями у захист інформації при
інформаційному протиборстві конкуруючих сторін дає можливість обгрунтувати рішення
щодо оптимального використання інвестицій і виявити вплив внесених інвестицій на
зменшення величини завданої шкоди від реалізації загроз інформації. При моделюванні
використано функцію уразливості f k ( xk , yk ) об’єктів [2], що залежить від розміру інвестицій
обох сторін і дає змогу визначити зони найбільшої економічної доцільності витрат в
складних системах захисту інформації, що дозволяє підвищити ефективність використання
внесених інвестицій.
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АНАЛІЗ СИСТЕМ ФАЗОВОГО ПІДСТРОЮВАННЯ ЧАСТОТИ З
УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ПОРЯДКУ АСТАТИЗМУ
Системи фазового автопідстроювання (ФАПЧ) знаходять широке застосування в
техніці зв’язку. Вони використовуються при демодуляції цифрових ФМ сигналів в частотних
синтезаторах, де за допомогою ФАПЧ полегшується вирішення задачі стабільності частоти і
спектральної чистоти вихідного коливання; при розробці схеми фільтрації спектральної
складової сигналу на фоні шумів; при побудові високоякісних і смугових загороджувальних
фільтрів з слідкуючим настроюванням за середньою частотою; при побудові систем
когерентної фазової або частотної модуляції; при управлінні фазованими антенними
решітками і побудові когерентних далекомірних систем. Системи ФАПЧ використовуються
в приймачах амплітудно-модульованих сигналів; у радіотехнічних приймальновимірювальних комплексах; для підвищення точності апаратури запису – відтворення
інформації на магнітному носії та інше. Від показників якості ФАПЧ багато в чому залежить
ефективність системи зв’язку, вірність переданої від джерела до одержувача інформації й
інше. Основними показниками ФАПЧ є точність в усталених режимах і швидкодія.
Вирішення задач підвищення точності і швидкодії систем ФАПЧ із принципом управління за
відхиленням мають істотний недолік, який полягає в тому, що зміна параметрів замкненого
контуру системи ФАПЧ у напрямку, зменшення фазової похибки призводить до збільшення
тривалості перехідного процесу і до зменшення запасу стійкості. В ряді випадків поліпшення
показників якості системи ФАПЧ можна досягнути шляхом запису сигналу в даний момент
часу і зчитування його на наступному тактовому інтервалі n раз, але це пов’язано з появою
додаткових спотворень, що виникають в пристроях запису відтворення. Особливістю систем
ФАПЧ являється те, що стабілізація частоти напруги керованого генератора або її стеження
за частотою опорної напруги, що змінюється, досягається завдяки підтримці з певною
точністю рівності фаз опорної і керованої напруги. У замкнутих системах підвищення
динамічної точності можна досягти або зміною параметрів (коефіцієнтів передачі, постійних
часу окремих ланок), або введенням різних коригуючих пристроїв. Одноканальним системам
з управлінням по відхиленню властиво протиріччя між умовами підвищення динамічної
точності і стійкості, цим і пояснюються порівняно низькі показники якості існуючих систем
ФАПЧ. З метою підвищення точності систем ФАПЧ потрібно застосовувати принцип
двоканальності, тобто комбінованого управління, що поєднує принцип управління по
відхиленню з принципом управління по задаючій дії яка дозволяє підвищити порядок
астатизму і тим самим зменшити динамічну помилку при різних законах зміни задаючої дії.
У комбінованій системі ФАПЧ, що поєднує принцип управління по відхиленню з принципом
управління по задаючій дії, при введенні в розімкнений зв’язок першої похідної від задаючої
дії порядок астатизму збільшується до другого. У такій системі стала помилка при
ступінчастому і лінійному законах зміни задаючої дії дорівнює нулю, а при квадратичному
обмежена кінцевим значенням. Подальше підвищення порядку астатизму вимагає введення
вищих похідних від задаючої дії в розімкнений зв’язок комбінованої системи ФАПЧ.
Двоканальна система ФАПЧ с додаванням сигналів помилок, яка дозволяє підвищити
динамічну точність при зміні задаючого впливу за різними законами, є аналогом
комбінованної системи. Одним з методів зменшення сталої помилки є метод, у якому сигнал
помилки другого каналу подається через пристрій, що коригує, на перший канал, де
підсумовується з сигналом помилки першого каналу. Такі системи раніше не розглядалися і
не застосування до систем ФАПЧ. Одним з перспективних напрямів побудови систем
автоматичного управління є розробка структур, побудованих за принципом ітерацій.
Ітераційну систему ФАПЧ доцільно використовувати, коли порядок астатизму кожного
канала більше або дорівнює одиниці.
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЦЕПТИВНОГО ХЕШ-АЛГОРИТМУ
ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ СТАТИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Важливим етапом визначення якості відтворення статичних зображень на поліграфічній
продукції є проведення візуального контролю. Але фізіологічна побудова людського ока та
неоднорідність сприйняття зображень мозком людини не завжди здатні в повній мірі
провести аналіз відтвореного зображення та оригіналу. Як результат виникають ілюзії зору –
предмет, що спостерігається, здається не таким, яким він є насправді. Аналіз існуючого
обладнання, яке використовується фахівцями для вирішення даної задачі, показав низьку
швидкодію та виявився малоефективним і таким, що не задовольняє відповідні вимоги
навіть із застосуванням спеціальних засобів (освітлення, збільшення і т.д.)
Задачу швидкодії порівняння статичних зображень та підвищення якості даного виду
робіт можна вирішити завдяки автоматизації процесу порівняння.
Існує декілька алгоритмів порівняння зображень:
1) алгоритм безпосереднього порівняння (побітово);
2) алгоритм порівняння за об’єктами (з використанням каскадів Хаара);
3) перцептивний хеш-алгоритм та ін.
Застосування перших двох алгоритмів не задовольняє вимогам поставленої задачі
оскільки викликає значний надлишок інформації, що негативно впливає на час прийняття
рішень. Виходячи з цього було обрано метод, що базується на використанні перцептивного
хеш-алгоритму.
Перцептивні хеш-алгоритми описують клас функцій для генерації порівнюваних хешів.
Характеристики зображення використовуються для генерації індивідуального (але не
унікального) відбитка, і ці відбитки можна порівнювати один з одним.
Перцептивні хеші – це інша концепція в порівнянні з криптографічними хешфункціями на зразок MD5 і SHA1. В криптографії кожен хеш є випадковим. Дані, які
використовуються для генерації хешу, виконують роль джерела випадкових чисел так, що
однакові дані дадуть однаковий результат, а різні дані – різний результат. З порівняння двох
хешів SHA1 можна зробити тільки два висновки: якщо хеші відрізняються – дані різні; якщо
хеші збігаються, то і дані, швидше за все, однакові (оскільки існує ймовірність колізій, то
однакові хеші не гарантують збігу даних). На відміну від них, перцептивні хеші можна
порівнювати між собою і робити висновок про ступінь відмінності двох наборів даних.
В ході рішення задачі порівняння статичних зображень було створено програмний
додаток, який, використовуючи перцептивний хеш-алгоритм, за час, що не перевищує 1
секунду, дає значення ступеню схожості двох зображень у відсотках і, як наслідок, значно
підвищує ефективність роботи фахівців з даної предметної області.
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ВТІЛЕННЯ МОДЕЛІ УЗГОДЖЕНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМУ ПІДТРИМКИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Питаннями оцінки ефективності бойових дій в цілому та взаємодії безпосередньо, а
також пошуку ефективних форм її реалізації, присвячені роботи багатьох фахівців. Але,
незважаючи на зацікавленість багатьох дослідників до взаємодії, пошуку ефективних форм її
реалізації та оцінки, проблема оцінки ефективності взаємодії військ повністю не вирішена. В
сучасних дослідженнях моделювання процесу взаємодії в основному проводиться у сфері
економіки [1], в військовій сфері процес взаємодії розглядається як творчий процес
діяльності командира, але зі збільшенням вхідних даних їх швидкісними змінами та
зменшенням простору взаємодії – виникає потреба в підтримці прийняття рішення щодо
організації взаємодії. Даний напрямок дослідження процесу взаємодії активних систем
вивчено недостатньо. Тому є актуальним подальший розвиток методів узгодженого
управління активними системами, заснованих на одночасному визначенні функцій
стимулювання і величин зміни параметрів, при реалізації яких забезпечується отримання
кожним елементом додаткового ефекту, який компенсує можливі втрати при виконанні
плану елемента вищого рівня ієрархії, а також використання отриманих результатів на
практиці при управлінні реальними бойовими системами [3].
Дослідження узгодженої взаємодії проводиться на моделі багатоелементної системи
яка включає керуючу підсистему верхнього рівня – командний центр і керовані підсистеми
нижнього рівня – активні бойові елементи зі складу ЗРВ та ВА що беруть участь у бойових
діях за єдиним замислом. Командний центр координує роботу елементів видаючи їм план,
завдання та стимулюючі дії (всебічне забезпечення), а активні бойові елементи здійснюють
реалізацію цих завдань, визначаючи при цьому фактичні стани з позиції власних інтересів.
В моделі розраховується додатковий (синергетичний) ефект який отримує система і
елементи при узгодженій взаємодії, а також втрати кожного елемента при виконанні
загального завдання [4]. Однак реалізація узгодженої взаємодії в системі можлива тільки в
тому випадку, якщо додатковий (синергетичний) ефект всіх елементів від узгодженої
взаємодії перевищує їх витрати (втрати). Якщо ж додатковий (синергетичний) ефект менше
витрат (втрат), то узгоджена взаємодія в системі при даних параметрах неефективна і
елементи повинні виконувати завдання окремо [2].
Втілення моделі узгодженої взаємодії в загальній системі підтримки прийняття рішення
спеціального призначення надасть можливість оцінити перевищення додаткового
(синергетичного) ефекту всіх елементів системи над їх витратами (втратами) та можливість
провести розрахунок ефективності взаємодії для визначення раціонального способу
здійснення взаємодії.
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ВДОСКОНАЛЕНІ ПРАВИЛА ПЕРЕРОСПОДІЛУ НАВАНТАЖЕННЯ
ЕПІЗОДИЧНИХ РАДІОМЕРЕЖ З УПРАВЛІННЯМ
ПОЛОЖЕННЯМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ АЕРОПЛАТФОРМ
Різноманітні надзвичайні ситуації та військові конфлікти приводять до руйнувань
систем зв’язку та телекомунікаційних систем. Для забезпечення зв’язку в таких районах для
мобільних служб можливо використання епізодичних радіомереж (ЕРМ) з використанням
телекомунікаційних аероплатформ (ТА) [1, 2]. Топологія мобільних радіомереж носить
динамічний характер, а отже потребує ефективної системи управління (СУ), яка могла б
швидко реагувати на структурні та функціональні зміни та забезпечити різні цілі управління.
Задача пошуку оптимального розміщення ТА (матриці зв’язності) для досягнення
оптимальних значень показників функціонування ЕРМ відноситься до класу NP-повних.
Використання сукупності правил продукційного типу в СУ, поєднаних в базу знань, дозволяє
отримувати в реальному часі близькі до оптимальних рішення по реалізації цілей управління
(наприклад, підвищити пропускну здатності мережі), скоротити час обчислень варіантів
розміщення ТА.
Запропоновані на сьогодні методи управління ТА вирішують лише часткові задачі
забезпечення розподілу навантаження в вузлах мережі. Правила (відповідні управлінські дії
щодо розміщення ТА у просторі) розглянуті в [3, 4] та не враховують ситуації, коли
перенавантажений вузол може бути розвантажений за допомогою перенаправлення трафіку
на недовантажений вузол по іншому маршруту зі зміною положення ТА.
Тому було запропоновано додаткове правило, яке буде включати в себе таку ситуацію.
ЯКЩО вузол i перевантажений, то знайти найближчий до нього неперевантажений
вузол j в зоні покриття ТА ( при відсутності такого вузла перемістити ТА, щоб
забезпечити покриття вузла j не порушуючи якість функціонування напрямку), ТО
перенаправити частину трафіку з перенавантаженого вузла i до вузла j (рис.1).

Δλi

j
j

j
j

i

i

i
j Зона покриття

i Зона покриття

– недовантажений вузол
– перенавантажений вузол

– МА (вузол)
– (вузол)
перенаправлений трафік

j
– зв’язність між абонентами
– ТА

Рис. 1. Приклад реалізації правила по перенаправленню трафіку між вузлами ЕРМ

Для реалізації правила необхідно наступні основні кроки алгоритму (алгоритм
виконання правила зображено на рис 2):
1. Знайти в зоні покриття ТА перевантажений вузол i, в якому вхідне навантаження λiвх
значно більше пропускної здатності вузла (каналу) si: λiвх >> si (блок 1).
2. На основі матриці зв’язності та матриці найкоротших маршрутів знайти
найближчий недовантажений вузол j (блок 2).
3. Якщо вузол j знаходиться в зоні покриття цієї телекомунікаційної аероплатформ та
зв’язний з вузлом i, то перехід на крок 4, інакше пошук рішення на переміщення ТА для
покриття вузла j (блок 5).
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4. Перевірка рівня завантаженості вузла j для перенаправленню частини трафіку від
вузла i до j: Δλi = λiвх – si (блок 8).
5. Якщо крок 4 не приведе до перевантаження вузла j (λjвх > sj), відбувається
перенаправлення частини трафіку Δλi на вузол j з вузла i, перехід на п.6 (блок 10).
Інакше на вузол j перенаправляється частина трафіку Δλj = sj – λjвх, здійснюється пошук
нового додатково недонавантаженого вузла j+1, на який перенаправляється решта
навантаження Δλj+1 = Δλi – Δλj, перехід до к.3.
6. Кінець.
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Рис. 2. Схема алгоритму перенаправлення трафіку

Таким чином, застосування нового правила в базі правил СУ ЕРМ дозволяє уникнути
ситуації перенавантаження вузлів в зоні покриття телекомунікаційної аероплатформи та
збільшити пропускну здатність епізодичних радіомереж в умовах швидкого та
непередбачуваного переміщення мобільних абонентів.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЧАСТОТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БАГАТОПРОМЕНЕВОГО КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ
При проектуванні адаптивних систем радіозв’язку залежно від їх призначення
вирішується завдання оптимізації одного з показників ефективності при встановлених
обмеженнях на інші. В свою чергу, розробка і впровадження адаптивних методів
інформаційного обміну вимагають створення ефективних процедур контролю та
прогнозування стану каналів зв’язку і якості передачі інформації. У сучасних системах
радіозв’язку широко використовується метод ортогонального частотного розділення з
мультиплексуванням (Orthogonal Frequency Division Multiplexing OFDM). Нова технологія
передачі в цей час розглядається як одна з найбільш перспективних для побудови
широкосмугових систем цифрового радіозв’язку по багатопроменевим каналам, що
забезпечує досить високу частотну ефективність цих систем. Одним з основних завдань при
проектуванні OFDM-систем зв’язку є вибір придатного алгоритму оцінювання частотної
передаточної характеристики каналу, який має найкраще поєднання точності оцінювання і
простоти реалізації. Всі методи оцінки, що використовуються на сьогодні в системах
радіозв’язку, можна розділити на 4 групи. 1. Одним з найменш критичних до
обчислювальної складності алгоритмів є метод, заснований на періодичній передачі тестових
сигналів заздалегідь відомої структури або зондуючих імпульсів. Суть методу полягає в
тому, що через однакові проміжки часу передавач формує на своєму виході спеціальні
тестові сигнали (псевдовипадкові послідовності (ПВП)). Під дією спотворень і завад, що
виникають в каналі зв’язку, змінюється рівень тестового сигналу, що дає можливість
визначити відношення сигнал/завада в каналі, а вимірювання зсуву границь бітових
інтервалів ПВП дозволяє зробити висновок про величину часового запізнювання сигналу.
Недоліком даного методу є те, що на час передачі тестової послідовності припиняється
передача корисної інформації, що знижує оперативність передачі інформації. Крім цього
оцінка тестового сигналу дає інформацію тільки на момент його проходження каналом
зв’язку, що відображається на своєчасності одержуваної оцінки, оскільки за час оцінювання
стану каналу умови розповсюдження в багатопроменевому радіоканалі можуть кардинально
змінитися і канал з хорошою якістю може виявитися абсолютно непридатним для передачі
інформації. 2. Використання у складі повідомлення пілот-сигналів, розташованих на строго
визначених часових позиціях і з деякими фіксованими параметрами, дозволяє приймальному
обладнанню виділити їх зі складу повідомлення, яке приймається на фоні шумів, і за
аналізом параметрів пілот-тонів зробити висновок про стан каналу зв’язку в цілому. Фіксація
і оцінювання на прийомі слідуючих один за одним у складі інформаційного сигналу пілоттонів дозволяє шляхом аналізу зміщення границь тактів характеризувати частотне і часове
запізнювання в каналі, що зрештою дає інформацію про якість каналу зв’язку. Зміна
параметрів пілот-сигналів дозволяє одержати інформацію про стан каналу в умовах дії
зосереджених завад шляхом переміщення пілот-тонів на часові позиції, вільні від впливу
завад, що заважають. Одночасно з цим періодичність надходження пілот-сигналів і
фіксованість їх часових позицій служить для виконання процедури синхронізації. Крім того,
передача пілот-сигналів дозволяє своєчасно визначати умови розповсюдження сигналів, що
змінюються, на підставі чого схема адаптації може коректувати параметри передачі з метою
досягнення заданого рівня достовірності. Проте, оскільки пілот-тони містяться в кожному
кадрі переданого повідомлення, то разом зі своїми корисними властивостями вони
зменшують пропускну спроможність системи зв’язку. Через простоту виділення і оцінки
параметрів пілот-тонів даний метод має досить низьку обчислювальну складність, а їх
передача у складі інформаційного сигналу забезпечує оперативність оцінки якості каналу.
3. При використанні методів оцінки якості каналу за робочим сигналом для визначення стану
каналу на прийомі використовують реалізації вхідного інформаційного сигналу, прийняті в
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умовах дії різних завад і спотворень. Даний вид оцінки потребує апріорного знання
одержувачем деякої інформації про переданий сигнал, наприклад про вид і кратність
модуляції, значення довжини циклічного префікса тощо. Вид і кратність модуляції визначає
тип використовуваного сигнального сузір’я для представлення сигналу, що на прийомі дає
можливість здійснити вимірювання дисперсії точок фазової площини, відповідних
переданим інформаційним символам, і, задаючись деяким критичним значенням цього
розсіювання, можна зробити висновок про якість каналу зв’язку. Знання довжини циклічного
префікса дозволяє визначати зсуви меж символів захисного інтервалу, що дає можливість
оцінити часове і частотне запізнювання сигналу. Алгоритм оцінки за робочим сигналом
дозволяє одержувати своєчасну і оперативну оцінку якості каналу і не впливає на пропускну
спроможність системи передачі. 4. Метод сліпої оцінки дозволяє визначити параметри
сигналів з невідомими характеристиками на фоні завад. При цьому оцінювання параметрів
сигналу ведеться тільки за доступними реалізаціями вхідного сигналу приймального
пристрою. Існує величезне різноманіття методів сліпої оцінки каналу, використання яких
засноване на застосуванні статистичних методів сліпої ідентифікації і різних математичних
методів, що вимагає великих обчислювальних витрат по накопиченню і обробці статистично
значимої кількості реалізацій. Внаслідок того, що необхідне попереднє накопичення даних
для аналізу якості каналу, даний алгоритм має досить низьку оперативність і своєчасність
отримання оцінки. У загальному випадку при сліпій оцінці можливо отримання лише
наближеного рішення найкращої з погляду деякого критерію якості. Перевагою алгоритму
сліпої оцінки є те, що оцінка каналу ведеться без зниження пропускної спроможності
системи. Таким чином, на основі аналізу відомих методів оцінки стану каналу зв’язку можна
зробити наступні висновки.
1. При проектуванні адаптивних систем радіозв’язку слід використовувати метод
оцінки якості каналу за робочим сигналом, оскільки він не зменшує пропускну спроможність
системи радіозв’язку і забезпечує оперативне і своєчасне отримання інформації про стан
каналу при прийнятних обчислювальних затратах.
2. Під час встановлення зв’язку або його відновлення після вимушеної перерви, коли
передача корисної інформації із заданою достовірністю в принципі неможлива, для оцінки
якості каналу слід застосовувати метод використання тестової послідовності, реалізований на
основі простої, але малооперативної схеми реалізації.
3. Після встановлення зв’язку або при поліпшенні якості каналу в ході передачі робочої
інформації для отримання своєчасних і оперативних оцінок прийнятної якості за рахунок
деякої витрати пропускної спроможності системи і використання простої і швидкодіючої
схеми оцінки слід використовувати метод із застосуванням пілот-сигналів, кількість яких
може зменшуватися по мірі поліпшення якості каналу.
4. В умовах каналу високої якості, можливий перехід до методу сліпого оцінювання
якості каналу з використанням складної та неоперативної схеми реалізації. Однак в цих
умовах за рахунок повної відмови від розходу пропускної спроможності системи на вивчення
характеристик каналу ефективність роботи системи за показником пропускної спроможності
буде найвищою. Можливий також варіант їх сумісного використання методів в рамках
виконання процедури оцінки якості каналу зв’язку в реальному часі (RТСЕ), наприклад,
методів оцінки за робочим сигналом і за пілот-сигналами. В цьому випадку в структуру
сигналу вводяться декілька пілот-сигналів, що не здійснюють значного впливу на пропускну
спроможність, але дозволяють уточнювати оцінки, одержані за допомогою методу оцінки за
робочим сигналом, а, крім того, шляхом зміни положення пілотів в структурі сигналу
забезпечувати зменшення впливу зосереджених завад на якість оцінки каналу. Можливо
також застосування комбінованих методів оцінки якості каналу, коли при використанні
методу оцінки за робочим сигналом в якості базового в моменти відсутності передачі
корисної інформації в канал зв’язку передаються тестовий сигнал, що дозволяє уточнити
характеристики середовища розповсюдження сигналів.
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Руденко Д.М. (ВІТІ ДУТ)
ОЦІНКА СПОТВОРЕНЬ СИГНАЛІВ В MIMO КАНАЛІ
З КОРЕЛЮВАНИМИ ЗАВМИРАННЯМИ
MIMO канал з багатоантенними системами (БАС) на приймальній і передавальній
сторонах використовується для підвищення пропускної здібності і зменшення ймовірності
помилки цифрового повідомлення за рахунок виграшу рознесення, що дозволяє знизити
негативний вплив завмирань сигналу на якість прийому. Однак даний виграш може
зменшуватися через вплив кореляції завмирань сигналів в елементах БАС. Зазвичай така
кореляція просторово залежна, тобто визначається взаємним розташуванням антен в БАС.
Крім того, на виграш рознесення впливає глибина завмирань і наявність променя прямої
видимості (ППВ). Як правило, в літературі приводять залежності ймовірності помилки і
пропускної здатності каналу від відношення сигнал-шум (ВСШ), отримані шляхом
імітаційного моделювання для типових випадків просторової кореляції релєєвських
завмирань, без аналітичного узагальнення результату на випадок довільної кореляції і
глибини завмирань.
Також в літературі, присвяченій MIMO проблематики, зустрічається поняття числа
ефективних ступенів свободи (ЕСС), яке показує еквівалентне число каналів з незалежними
завмираннями, що забезпечує ту ж пропускну здатність, що і заданий число каналів в умовах
корельованих завмирань. У даному випадку число ЕСС ( R , q ) можна визначити як
параметр розподілу завмирань Накагамі в еквівалентному каналі з одиночними антенами, що
забезпечують ту ж імовірність помилки, що і MIMO канал з корельованими завмираннями
Накагамі при тому ж фіксованованном середньому післядетекторном ВСШ q :
( R ,q )
2
q
1
P (q )
1
d .
( R , q ) sin2
0
Показник ступеня ( R , q ) називають виграшем рознесення (diversity gain). Для МIMO
каналу з релєєвськими завмираннями число ЕСС залежно від кореляції змінюється в межах
1 ( R,q ) N .
Таким чином, повна декорреляція, відповідна нижній межі ймовірності помилки,
забезпечує максимальне число ЕСС ( R , q ) N і, отже, максимальний виграш рознесення,
а при повній кореляції, що відповідає верхній межі, число ЕСС мінімально і дорівнює
одиниці ( R , q ) 1 , тобто виграш просторового рознесення в даному випадку відсутній.
Слід зазначити, що при частково корельованих завмираннях число ЕСС залежить не тільки
від кореляції R , але також від середнього ВСШ q .
Висновок. Число ЕСС є узагальнюючим показником, що зв’язує вплив кореляції,
глибини завмирань і енергії ППВ на ймовірність помилки в MIMO каналі. Крім того, число
ЕСС може бути використане як ресурсного показника доцільності та ефективності
декорреляції завмирань в заданих умовах. При великій глибині завмирань і відсутності ППВ
кореляція впливає на число ЕСС і, як наслідок, на надійність передачі даних.
З використанням поняття ЕСС можливо отримати узагальнені аналітичні вирази
верхньої та нижньої межі ймовірності помилки при передачі сигналу в MIMO канал з
корельованими завмираннями.
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ВИЗНАЧЕННЯ КОРИСНОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ ОБРОБКИ ЗАПИТУ ДО БАЗИ ДАНИХ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Аналіз функціонування автоматизованої системи управління (АСУ) військового
призначення доводить, що в динаміці ведення бойових дій не всі запити до бази даних в
інформаційно-обчислювальній мережі (ІОМ) будуть відпрацьовуватися за заданий час. Тому
для обслуговування ресурсоємних запитів потрібно сформулювати вимоги щодо точності,
достовірності, оперативності, повноти розв’язання поставленої задачі тощо. Результат
обробки запиту повинен оцінюватися деяким узагальненим показником якості, який можна
представити у вигляді корисності отриманого результату в даний момент часу. Виходячи з
положень теорії прийняття рішень [1], значення узагальненого показника корисності
зменшується від часу. Для оцінки якості обробки запитів існує необхідність отримання
залежності корисності результату від часу обробки.
Проведені дослідження побудови моделей та методів оптимального розподілу ресурсів
в ІОМ АСУ військового призначення (наприклад в ІОМ перспективної АСУ авіацією та
протиповітряною обороною) показують що підвищення ефективності функціонування ІОМ
АСУ пов’язано з необхідністю розробки системи планування ресурсів. Можна простежити,
що ефективність процесу планування буде безпосередньо залежати від корисності
результату, при цьому виникає проблема визначення корисності результату обробки запиту
до бази даних в ІОМ АСУ військового призначення в залежності від часу, що пов’язаний з
оперативністю та повнотою прийняття рішень в ході ведення бойових дій.
Метою дослідження є розробка методики визначення функції корисності обробки
запиту до бази даних в ІОМ АСУ військового призначення в залежності від часу. Розроблена
методика є розвитком запропонованої в [2] методики прямого встановлення корисності.
Призначенням методики є визначення залежності цінності результату обробки запиту до бази
даних в ІОМ АСУ від часу. Тобто метою використання методики є побудова одномірної
функції корисності що визначає необхідність використання методу безпосереднього
чисельного оцінювання.
Математичний апарат, що використовується в даній методиці це теорія прийняття
рішень, прескриптивна теорія корисності, теорія одномірної корисності та багатомірна
теорія корисності.
Таким чином, запропонована методика використовується для визначення функції
корисності запиту при наявності вихідних даних, а також для їх підготовки у випадку
відсутності. Застосовується користувачем у процесі формування запиту до обчислювальної
мережі для рішення ресурсномісткого завдання управління. Результатом застосування
методики є отримання корисності результату обробки запиту до бази даних в ІОМ АСУ
військового призначення в залежності від часу.
В подальшому дана методика буде використовуватися для обґрунтування
оптимальності розподілу ресурсів в ІОМ АСУ військового призначення.
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Салій О.Я. (НУОУ ім. І. Черняховського)
АНАЛІЗ ЧАСТОТНОГО ДІАПАЗОНУ ПО ЗАВАНТАЖЕНОСТІ
СИСТЕМАМИ І ЗАСОБАМИ ЗВ’ЯЗКУ
На сучасному етапі розвиток збройної боротьби, інформатизація процесів управління,
поширення безконтактних бойових дій вимагає від нас змінити погляди на процес
управління та застосування сил і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), які є важливою
складовою інформаційного протистояння.
Актуальність обумовлена відсутністю як цілісної теорії управління радіоелектронною
боротьбою, так і загальноприйнятого визначення критеріїв і показників ефективності
ведення РЕБ. Управління РЕБ може досягти високої ефективності, якщо воно спирається на
вичерпні знання про сили і засоби противника, зміст процесу радіоелектронного подавлення
складними перспективними системами РЕБ радіоелектронних об’єктів в системах
управління військами і зброєю противника. Проведення аналізу завантаженості і насиченості
частотного діапазону користувачами різноманітного походження є фундаментальним у
подальших дослідженнях підходів до планування застосування та підготовки сил і
засобів РЕБ.
На сучасному етапі у збройних силах провідних країн світу використовують нову
багаторівневу розподільчу інформаційну систему бойового управління, що охоплює всі
ланки управління, яка збирає та розподіляє данні, що надходять від усіх джерел
розвідувальної інформації: супутника, літака, вертоліта, танка, бойової машини і навіть
окремого солдата. Відбувається значне розширення частотного діапазону, розвиток
цифрового зв’язку, пакетних радіомереж, систем передачі даних [1].
Проведений аналіз частотного діапазону, його завантаженості і насиченості
користувачами різноманітного призначення показує, що на сучасному етапі інтенсивно
відбувається завантаженість більш високого діапазону частот. Супутниковий зв'язок, пакетні
радіомережі, системи передачі даних набувають домінуючої ролі. Це обумовлено рядом
причин: розвитком технологічної та елементної бази, впровадження інноваційних
технологій, підвищенням вимог до швидкостей передачі інформації та способів передачі,
тотальна інформатизація всіх сфер діяльності суспільства та ін. Збільшується ємність,
пропускна спроможність, мобільність, надійність, завадо – і криптозахищеність.
Продовжуються процеси взаємопроникнення систем і глобалізації мобільного зв’язку [2].
Значне підвищення ефективності вогневого ураження досягається за допомогою
інтеграції у відповідні функціональні модулі засобів розвідки, перешкод і вогневих
комплексів шляхом їх об’єднання єдиною системою управління. За допомогою засобів
розвідки, зв’язку, передачі інформації миттєво отримується максимально повна й оперативна
розвідувальна інформація, яка дозволяє реагувати на будь-який конфлікт, зміну обстановки в
будь-якій місцевості, з метою контролю над ситуацією і прийняття необхідних рішень.
Таким чином, постає завдання у пошуку найуразливіших місць систем управління,
зв’язку, комп’ютерного забезпечення, розвідки і всебічного забезпечення бойових дій
противника з метою виведення їх з ладу, що дозволить значно підвищити ефективність дій
наших військ. Критичними елементами системи розвідки і управління противника завжди є
радіоелектронні інформаційні засоби, подавлення, руйнація або знищення яких призводить
до значного зниження його можливостей щодо управління бойовими системами.
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ПОБУДОВА НЕЧІТКИХ ВІДНОШЕНЬ ДЛЯ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
На сьогодні актуальною науково-технічною проблемою є створення систем
діагностики, які можуть опрацьовувати нечітку діагностичну інформацію. Одним з основних
факторів використання експертних систем в системах діагностики є можливість збереження
та подальшого застосування унікального досвіду досвідчених експертів-діагностів.
Необхідною умовою розв’язання задач діагностики є встановлення залежності „причининаслідки” [1]. У процесі побудови такої залежності суттєву роль відіграє наявність
експертних знань про типові несправності та їх ознаки, які часто надаються в нечіткій формі.
Тому моделювання причинно-наслідкових зв’язків здійснюється із застосуванням теорії
нечіткої логіки [2]. Модель системи діагностики будується на основі композиційного
правила виведення Заде – B=A◦R, в якому носієм діагностичної інформації є матриця R
нечітких відношень (НВ) „причини-наслідки”, що зв’язує вектор мір значимості причин A і
вектор мір значимості наслідків B. Таким чином для розв’язання задачі діагностики
необхідно, по-перше, побудувати нечіткі відношення і, по-друге розв’язати систему
рівнянь НВ.
Точні відношення між причинами та наслідками рідко зустрічаються в літературі.
Однак часто експерти встановлюють причинно-наслідкові зв’язки використовуючи
інформацію про міру впливу причин на виникнення наслідків у вигляді парних порівнянь
типу: на виникнення наслідку А причина 1 впливає значно більш порівняно з причиною 2; на
виникнення наслідку В причина 1 не впливає або впливає несуттєво порівняно з причиною 2.
Такі парні порівняння можуть бути використані для побудови матриці нечітких відношень. В
цьому випадку наслідки розглядаються як нечіткі множини, що задані на універсальній
множині причин. Визначення ступеня належності здійснюється на основі експертної
інформації про парні порівняння причин за допомогою 9-ти бальної шкали Сааті [3].
Перевага такого підходу полягає в тому, що він пристосований як для кількісних, так і
до якісних параметрів стану об’єкта. Однак використання модифікованого методу парних
порівнянь Сааті дозволяє отримувати ступені належності у вигляді числа в діапазоні [1], цей
метод дозволяє будувати НВ, які не спроможні моделювати всі види невизначеності. Таким
чином необхідно розробити метод побудови НВ на базі парних порівнянь, в якому
враховується неоднозначність порівняльних оцінок і невизначеність через розбіжність в
наслідкових частинах експертних тверджень щодо вибору діапазону оцінок.
Пропонується: у випадку, коли джерелом невизначеності є неоднозначність
порівняльних оцінок, ступінь переваги одного варіанта над іншим оцінювати деяким
діапазоном оцінок; а у випадку, коли джерелом невизначеності є розбіжність в наслідкових
частинах експертних тверджень щодо вибору діапазону оцінок отримувати гістограму
інтервальних порівняльних оцінок.
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АДАПТИВНИЙ ПРОСТОРОВИЙ ФІЛЬТР НА ОСНОВІ ЦИФРОВОЇ
ЛІНІЙНОЇ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ, ІНВАРІАНТНИЙ ДО
ТРИВАЛОСТІ КОРИСНОГО СИГНАЛУ
Актуальність. Широке використання у всіх сферах діяльності людини набуває процес
отримання та передачі інформації за допомогою інформаційних систем (ІС). Це утворює нові
загрози національній безпеці держави. Викривлення, або повне порушення інформації, яка
циркулює в ІС, є головною метою інформаційної боротьби протиборчих сторін.
Використання адаптивних антенних решіток дозволяє придушувати завади, за рахунок
формування провалів у діаграмі спрямованості у напрямках на джерела завад [1].
Прикладами ІС можуть бути лінії радіозв’язку, засоби радіолокації, гідролокації, радіо і
радіотехнічного моніторингу. Таким чином, інформаційна безпека держави потребує
постійного удосконалення технологій обробки сигналів у ІС, дослідження і пошуку найбільш
ефективних алгоритмів цифрової просторової фільтрації сигналів у ІС різного
призначення [1 – 3].
Стисле викладення матеріалу. В якості об’єкту дослідження обрано РЛС, тривалість
зондуючого сигналу якої порівняно з часом оцінювання кореляційної матриці завадових
сигналів на входах приймальних каналів цифрових лінійних антенних решіток (ЦЛАР).
Проаналізовано причини негативного впливу корисних сигналів (КС) на ефективність
радіотехнічної ІС з ЦЛАР. На підставі аналізу запропоновано метод виключення впливу КС
на ефективність адаптивних засобів захисту ІС.
Для вирішення задач використовувались математичний апарат лінійної алгебри та
статистичне моделювання [4]. Поставлена задача вирішена за рахунок включення
матричного перетворювача на вихід ЦЛАР, і вагового адаптивного суматора після
матричного перетворювача, матриця перетворення якого забезпечує наявність сигналу, що
надійшов на входи антенної решітки з контрольованого напряму і відсутність цього сигналу
на інших (N – 1) виходах матричного перетворювача.
Наукова новизна. Доведено залежність впливу КС великої тривалості і потужності на
ефективність ІС з ЦЛАР. Розроблено метод обробки прийнятих радіосигналів великої
тривалості, який забезпечує можливість реалізації гранично досяжного значення відношення
сигнал/завада на виході вагового суматора для заданої завадової обстановки в зоні
відповідальності ІС, без наявності апріорної інформації про структуру та параметри сигналу
випромінюваного джерелом на контрольованому напрямі.
Висновки. Аналіз та результати статистичного моделювання підтверджують, що:
1. Негативний вплив КС великої тривалості і потужності на ефективність ІС з ЦЛАР
обумовлено, впливом КС у формування вагових коефіцієнтів автокомпенсаторів.
2. У випадку слабких КС, втрати у відношенні сигнал/завада на виході адаптивної
ЦЛАР складають приблизно 3…5 дБ (для граничного відношення сигнал/завада на виході
автокомпенсатору ЦЛАР – 19,9 дБ). З підвищенням потужності КС, втрати можуть досягати
10 і більше децибел. Запропонований метод дозволяє реалізувати потенційні можливості
просторового фільтру та є інваріантним до КС великої тривалості.
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АЛГОРИТМ ПРОГНОЗУВАННЯ БАЙТОВОГО РОЗМІРУ БІОМЕТРИЧНОЇ
ІДЕНТИФІКУЮЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ У МАШИНОЗЧИТУВАНОМУ ДОКУМЕНТІ
В Україні з листопаду 2012 року на законодавчому рівні декларований перехід
громадянам до особистих машинозчитуваних документів внутрішнього та закордонного
обігу [1], які погоджені із законодавчою базою [2] щодо створення, введення та обігу
машинозчитуваних паспортів, ідентифікаційних карток, віз тощо в усіх сучасних державах.
Одним з актуальних питань такого переходу є визначення точності відображення (порогу
валідності) біометричного параметру громадянина в його особистому документі. Така
точність формує імовірність помилкової ідентифікації біометричного параметру.
Обов’язковим біометричним параметром людини прийнята фотографія обличчя.
Факультативним параметром вважають її дактилоскопічний відтиск. Для машинного
зчитування з документа інформація про них зберігається у файлі чипа, який обмежений за
розміром. Для оцінки розміру таких файлів пропонується наступний алгоритм:
2
АБ N розр
nк nбіт
25,4n
,
(1)
N байт
, N розр
2
lрозп
8 25,4
де АхБ – формат зображення; lрозп – лінійний розмір розпізнавальної ознаки; n – коефіцієнт
глибини розпізнавання (згідно умові Джонса, для ідентифікації n=12); Nрозр – розрізнення
при зчитуванні; nк nбіт – глибина кольору.
Результати розрахунків за алгоритмом (1) представлені на рис. 1. Вихідні дані для
фотографії особи: АхБ=35х45 мм, nк = 3, nбіт = 8, lрозп = 3 мм, для відтиску пальця:
АхБ=10х20 мм, nк =1, nбіт =8, lрозп=0,5 мм.
Підвищені вимоги до об’єму інформації щодо зображення відбитку пальця пов’язане з
більш тонкою структурою папілярних ліній.
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Рис. 1. Залежність розміру файлу з зображенням від
розрізнення при його запису (без стиснення): 1 – обличчя
особи; 2 – відтиск пальця
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО
ДРУКАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
У процесі роботи з інформацією з метою забезпечення життєдіяльності військових
структур та фіксування подій і фактів військові підрозділи повинні використовувати
спеціальну друкарську техніку для забезпечення оперативного виготовлення поліграфічної
продукції. В 70 – 90 роках з цією метою використовували „рухомі” пересувні друкарні з
обладнанням для високого та офсетного друку за традиційними аналоговими технологіями.
З розвитком цифрового друкування виникла необхідність створення подібних
комплексів на основі сучасних цифрових технологій.
Аналіз науково-технічних джерел за 2003 – 2013 рік показав відсутність вітчизняних
розробок у цьому напрямку. Тому створення сучасного пересувного мобільного друкарського
комплексу для забезпечення вітчизняних військових структур друкованою продукцією є
актуальним.Аналізували додрукарський процес (систему) як сукупність взаємопов’язаних та
взаємодійних елементів технічного і програмного забезпечення різних виробників, сумісних
між собою. Основна умова вибору системи – відкритість, що дає змогу використовувати
устаткування різних виробників, сумісне між собою (1, 2).
Критеріями вибору технічного оснащення додрукарського процесу комплексу є: висока
якість виготовленої поліграфічної продукції, як однофарбової, штрихової так і
багатофарбової півтонової; використання сучасних технологій додрукарських процесів для
виготовлення поліграфічної продукції; якомога менші габарити технічного обладнання
(максимальний формат продукції А3); можливість розміщення необхідних технічних засобів
на невеликій площі.
З метоюстворення мобільного друкарського комплексу:
– проаналізовано системи класичної і оперативної поліграфії за термінами
виготовлення продукції, обсягами робіт, якістю відтворення зображень.
– визначено асортимент та властивості друкарської продукції, що забезпечує або
повинна забезпечувати функціонування військових структур (конструкція, формати,
характер відтворюваної інформації, фарбовість виробів та кількість примірників);
– проаналізовано технології, які можуть застосовуватись при підготовці до друку
різних видів виробів і технічні засоби сучасних систем підготовки інформації до друку, у т.ч.
платформи ПК, в залежності від типу завдань, які виконує устаткування, сервер за
надійністю, продуктивністю, простотою експлуватації, мережеве забезпечення;
– зразки техніки для розташування комплексу за потужністю, маневреністю, наявністю
блоку електроживлення і системи кондиціонування, з можливістю розміщення необхідних
технічних засобів на невеликій площі.
Аналіз показав, що доцільно до комплексу включити два робочих місця, до складу яких
входить: 1. Станція введення, обробки текстової та графічної інформації (ПК, монітор,
сканер, цифрова фотокамера). 2. Станція створення верстки та растрування (ПК, монітор
адаптований для верстки, RIP-процесор, лазерний принтер; насвітлювач формного
матеріалу).
Вибрано супроводжуюче програмне забезпечення, техніку для розташування
комплексу. Розроблено маршрутно-технологічну карту технологічного процесу до
друкарської підготовки.
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ЗАДАЧІ ПІДСИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
ІНФОРМАЦІЇ МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖ
Мобільні радіомережі (МР) уявляють собою множину бездротових мобільних вузлів,
образуючих динамічну автономну мережу за допомогою мобільної інфраструктури, де кожен
вузол може діяти як маршрутизатор та кінцевий користувач. Особливостями МР є: динамічна
топологія; ненадійність та динамічність радіо ресурсу, колективний характер її
використання; обмеженість та неоднорідність ресурсів вузлів; обмежена безпека та інше.
Забезпечити ефективне управління МР неможливо без відповідної системи управління та
забезпечення безпеки інформації. Організація управління МР потребують вирішення великої
кількості завдань, одним з яких є забезпечення безпеки інформації в МР. Забезпечення
безпеки інформації може потребувати спеціалізованого обладнання, алгоритмів та методів
забезпечуючих безпечну роботу як окремих вузлів і компонентів, так и мережі в цілому.
Показано, що ефективне функціонування МР неможливе без наявності системи управління в
складі кожного мобільного вузла, однією з підсистем якої є підсистема забезпечення безпеки
інформації в МР
Підсистема забезпечення безпеки інформації в МР повинна містити в собі модель
загроз. МР може бути залежною від зовнішніх факторів: природних, техногенних та
антропогенних, які порушують функціонування радіоканалу та передачу інформації на рівні
маршрутизації. Але найбільшу загрозу для мережі може завдати навмисне проникнення
супротивника та вплив на вразливість системи безпеки. Взагалі вразливість системи
забезпечення безпеки є характеристикою захищеності системи. Будь яка вразливість системи
безпеки інформації несе у собі загрозу здійснення супротивником впливу на мережу чи
інформації за реалізації атаки.
Вплив у МР може здійснюється на рівнях моделі OSI: (физичному, канальному,
мережевому, транспортному, прикладному, сеансовову, рівні представлення). Вплив
реалізується атакою, яка впливає на зміну таблиць маршрутизації, зміну даних, пошкодження
системи, впливає на адресацію, генерування сигналу зайнятості мережі, ложного
квітируванню інформації, тобто вказані впливи та атаки здійснюється на рівні протоколів.
Також вплив може здійснюватись на інформацію яка передається в мережі, тобто на
здійснюється на інформаційному рівні. Взагалі впив на мережу класифікується як: зовнішній,
внутрішній, навмисний, ненавмисний, по способам дії, за метою, за характером, за
технічною реалізацією. Вплив може бути реалізовано у вигляді атаки на МР, її окремі вузли,
компоненти та інформацію. Атака в свою чергу класифікується як: зовнішня, внутрішня, за
метою, за мотивом, за місцезнаходженням, за механізмом реалізації, за характером дії.
Враховуючи особливості побудови МР та модель загроз система забезпечення безпеки
потребує дворівневої структури забезпечення безпеки інформації в МР на протокольному та
інформаційному рівнях. Основними завданнями підсистеми по забезпеченню інформаційної
безпеки повині будути: прийняття рішення по обмеженню стороннього впливу на МР,
організацію забезпечення безпеки мережі, виявлення атак, блокування супротивника або
окремого вузла мережі, підтримання, безпечної роботи елементів МР.
Так як модель загроз включатиме множину різнорідних параметрів, функція системи
забезпечення безпеки інформації в МР повинна мати математичні моделі за допомогою яких
з використанням традиційних математичних методів буде здійснюватись ряд складних
обчислень. Тому пропонується використання технологій обробки знань о стані безпеки в
мережі, що дозволить інтелектуалізувати процеси забезпечення безпеки у МР.
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МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Локальні мережі становлять основу будь-якої корпоративної або мережі спеціального
призначення. З розвитком інформаційно-телекомунікаційних технологій з’явилась потреба в
постійному контролі за роботою таких мереж.
Моніторинг необхідний для підтримки їх в працездатному стані, оскільки від
параметрів якості обслуговування у локальній мережі залежить якість послуг в цілому.
Вибір способів і об’єктів моніторингу мережі залежить від безлічі чинників –
конфігурації мережі, діючих у ній сервісів і служб, конфігурації серверів і можливостей
програмного забезпечення (ПЗ), що використовується для моніторингу.
Для найбільш ефективного використання зазначених варіацій доцільно сформулювати
наступну методику моніторингу характеристик локальних мереж:
1-й етап – тестування фізичної доступності обладнання (яка може бути порушена в
результаті відключення самого обладнання або відмову каналів зв'язку) – це означає
перевірку доступності за ICMP-протоколом;
2-й етап – перевірка працездатності критичних служб. Це означає TCP-підключення до
відповідного порту сервера, на якому повинна бути запущена служба, і виконання тестового
запиту (наприклад, аутентифікації на поштовому сервері по протоколу SMTP або RMON);
3-й етап – детальна перевірка не критичних, але важливих показників:
– коефіцієнту готовності мережі (відображає надійність функціонування мережі);
– коефіцієнту використання каналу (характеризує величину завантаженості мережі);
– коефіцієнту широкомовного трафіку (характеризує ефективність використання
мережі);
– коефіцієнт втрату (дозволяє оцінити втрати пакетів у вхідній і вихідній чергах
маршрутизаторів).
4-й етап – перевірка параметрів, специфічних для сервісів і служб даного конкретного
оточення (наявність деяких значень в таблицях бази даних).
Для реалізації повноцінного моніторингу доцільно автоматизувати його процедури, що
можливо забезпечити шляхом використання спеціалізованого ПЗ, яке може виконати
завдання як по моніторингу, так і по аналізу необхідних параметрів. При розробці такого ПЗ
необхідно враховувати індивідуальні потреби певної локальної мережі або певного
оператора мережі.
Використання зазначеної методики (особливо у випадку реалізації відповідного
програмного забезпечення) дозволить здійснювати постійний моніторинг роботи локальних
мереж, прогнозувати їх працездатність та підвищити ефективність їх застосування.
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ
ЗАХИЩЕНОЇ МЕРЕЖІ ОБМІНУ ДАНИМИ
На сьогоднішній день вимоги до системи управління ЗСУ стають все більш жорсткими.
Основні характеристики, які потребують покращення: швидкість передачі інформації (в
режимі реального часу) та забезпечення безпеки даних, які циркулюють в системі. Що
стосується забезпечення безпеки даних, то проблематика даного питання включає дві
складові: наявність фізичної мережі, за допомогою якої здійснюється обмін даними;
створення системи безпеки для забезпечення цілісності, конфіденційності та захищеності
інформації. На даний час в ЗСУ у якості фізичної мережі обміну даними використовують:
інформаційно-телекомунікаційну мережу автоматизованої системи управління „Дніпро”
(далі – ІТМ АСУ-Дніпро) перевагою якої є локалізація, що має великий вплив на систему
безпеки обміну даними, але недоліком даної мережі є мала територіальна присутність та
низька пропускна здатність, що робить її застосування в системі управління не достатньо
ефективною; інформаційну систему з доступом до мережі Інтернет (далі – ІСД-Інтернет),
перевагою якої є велика територіальна присутність та доступність, але недоліком даної
мережі є не достатній рівень забезпечення безпеки обміну даними. Таким чином,
враховуючи той фактор, що розширення територіальної присутності ІТМ АСУ-Дніпро
потребує значних коштів та часу, найшвидшим варіантом забезпечення системи управління
ЗСУ захищеною мережею обміну даними є використання ІСД-Інтернет з відповідною
системою забезпечення безпеки даних. Спроб створення системи безпеки даних є багато, від
використання спеціальної криптографічної апаратури до шифрування, але здебільшого це
носить точковий характер. Тому завдання щодо створення сучасної захищеної мережі обміну
даними для системи управління Збройними Силами України на базі відкритих мереж та
систем безпеки даних, використовуючи розробки наукових установ ЗСУ є пріоритетним.
Враховуючи вимогу в сучасних умовах оперативно вирішити зазначене питання, необхідно
розглядати весь перелік альтернатив щодо розробки нових чи впровадження готових рішень.
Беручи до уваги великий парк аналогового технічного обладнання, яке використовується в
ЗСУ, залишається необхідність використання аналогових технічних засобів шифрування,
впровадження новітніх цифрових технологій у зв’язку з великою вартістю відбувається дуже
повільно, що веде до одночасного використання на робочих місці, як аналогових так і
цифрових технічних засобів шифрування, та і ті що є на озброєнні мають низьку пропускну
здатність, це стримує створення автоматизованої системи управління ЗСУ. Одним з
найшвидших варіантів вирішення питання забезпечення системи управління ЗСУ захищеною
мережею обміну даними на базі ІСД-Інтернет, є впровадження перевіреного часом рішення з
використанням системи програмного шифрування X-ROAD. X-ROAD – це організаційнотехнічне середовище, яке дозволяє здійснювати захищений обмін даними використовуючи
мережу „Інтернет” між державними інформаційними системами дозволяючи особам,
організаціям та підприємствам безпечно обмінюватись даними та організовувати доступ до
даних, які зберігаються та обробляються у державних базах даних. X-ROAD розроблений та
використовується з 2002 року на державному рівні в Естонії, у рамках міжнародного
співробітництва дана система впроваджена у Латвії, Азербайджані, на стадії переговорів, у
Фінляндії. На даний час Естонія готова передати Міністерству оборони України дану
систему з відкритим кодом та наданням консультаційних та навчальних послуг безкоштовно.
Головний сервер X-ROAD доцільно розмістити на Центрі обробки даних, який є
перспективним елементом Єдиної автоматизованої системи управління ЗСУ. Реалізація
наданих пропозицій у найкоротший час дозволить створити динамічну систему управління з
захищеною мережею обміну даними.
169

к.т.н. Соколов В.В. (ВІТІ ДУТ)
Дутчак М.М. (ВІТІ ДУТ)
CПОСІБ ВЗАЄМОДІЇ ОБ’ЄКТІВ В ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНІЙ
ПРОГРАМІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД КЛАСІВ ОБ’ЄКТІВ
Основним ефектом від застосування ООП є підвищення модульності програми, але при
цьому питання міжмодульної взаємодії опрацьовані недостатньо. Взаємодія об’єктів
проводиться або побічно через посередника (наприклад, головну програму), або
безпосередньо через покажчики на об’єкти конкретних класів (агрегація). При цьому
непряме взаємодія є неефективним, а агрегація накладає жорсткі обмеження на класи
взаємодіючих об’єктів.
ООП декларує принцип взаємодії об’єктів шляхом виклику методів одного об’єкта
іншим, проте об’єкт функціонує тільки в межах своєї оболонки (локального середовища) і не
може безпосередньо взаємодіяти з іншими об’єктами (він їх не бачить). На практиці
проблема вирішується або оголошенням глобальних об’єктів і доступом до них по імені, що
грубо порушує принцип незалежності модуля від зовнішнього середовища, або взаємодія
об’єктів організовується через посередника, наприклад, головну програму, або
шляхом зв’язування
У загальному випадку структура об’єкта може містити такі елементи: властивості;
методи; Функцію ядра; пасивні коннектори приймачів; активні коннектори приймачів з
підтримкою адекватності; адресні функції джерел.
Одним із підходів до взаємодії двох об’єктів є така організація взаємодії, при якому
один об’єкт використовує властивості іншого об’єкта, що не вказуючи клас цього об’єкта, а
вказуючи тільки тип даних властивості. Це потенційно дозволяє одному об’єкту взаємодіяти
з об’єктами будь-яких класів, які містять властивості даного типу, т.к. власне клас об’єкта не
має значення.
Недоліком пасивного з’єднання об’єктів є неможливість контролю та управління
адекватністю об’єкта-джерела з об’єкта – приймача. Наприклад, якщо в ланцюжку сполук A
–> B – > C – > D об’єкт A перейшов в неадекватний стан, то об’єкт C не може про це
дізнатися.
Тому, задачу контролю адекватності в ланцюжку сполук об’єктів доводиться покладати
на головну програму, що пов’язано з певними труднощами, так об’єкти повинні приводитися
в адекватний стан відповідно до послідовності їх сполуки. При динамічних з’єднаннях
відстежити порядок поточного з’єднання об’єктів з головної програми досить складно.
Кращим рішенням є можливість виклику методів ядра об’єктів-джерел з об’єктів –
приймачів по ланцюжку сполук, якщо об’єкти – джерела не знаходяться в адекватному стані.
Це додасть властивість активності не тільки окремих об’єктах, а й усім ланцюжках сполук,
зробить їх ще більш автономними.
Як висновок можна сказати, що основою технології є сполуки об’єктів, то створення і
накопичення схем з’єднань може бути предметом автоматизації при використанні,
наприклад, засобів візуального програмування. В таких середовищах програміст може
створювати класи як атоми майбутніх з’єднань, а також проектувати власне програму у
вигляді візуальних схем з’єднань.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ АТАК OSSEC ТА
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ РОБОТИ
Розвиток комп’ютерних мереж призвів до появи різного роду кіберзлочинців, які
здійснюють несанкціоновані дії в інформаційних системах (ІС). Зважаючи на цю тенденцію
виникає потреба в забезпечені захисту ІС від кібератак.
Практичний досвід виконання завдань забезпечення функціонування ІС показує, що
одним із завдань при організації захисту ІС від зовнішнього та внутрішнього деструктивного
впливу є створення систем виявлення несанкціонованого втручання в роботу ІС та
несанкціонованого управління нею.
Аналіз публікацій у галузі захисту ІС показує, що крім наявних у сучасних ІС
вбудованих технологій захисту, наприклад, автентифікації користувачів та криптографічного
шифрування інформації та інших, є доцільним застосування систем виявлення атак (СВА),
що призначені для виявлення негативної активності, яка може порушити штатний режим
функціонування ІС. Такою активністю можуть бути мережеві атаки, неавторизований доступ
до файлів, дії шкідливого програмного забезпечення та інші.
У ході проведеного дослідження було визначено, що одним з підходів до вирішення
таких завдань є побудова СВА, що орієнтовані на виявлення мережевих атак та які для
аналізу використовують такі джерела інформації як журнали реєстрації роботи програмних
додатків, журнали ОС, журнали систем аудита та інші джерела.
Аналіз роботи СВА з відкритим кодом, дозволив прийняти рішення щодо вибору СВА
OSSEC (Open Source SECurity) для застосування її комплексної системи захисту ІС. OSSEC –
мережева СВА, яка побудована на основі методів виявлення аномальної поведінки ІС, яка
захищається. Основними задачами, які дозволяє вирішувати СВА OSSEC є: аналіз системних
журналів, перевірка та контроль цілісності інформації, виявлення системних закладок,
спостереження за реєстром ОС, оповіщення про атаки та інші. Відповідно до завдань, що
вирішує СВА OSSEC до її складу входять: модуль аналізу журналів, модуль виявлення
системних закладок, модуль контролю цілісності інформації та модуль повідомлень
про атаки.
Проте, система OSSEC має ряд недоліків, серед яких: слабка захищенність, що
виявляється у відсутності процесу автентифікації при вході до системи;
одноплатформенність серверної частини СВА, яка функціонує лише на Unix-подібних ОС;
монолітність, що зумовлює складність розширюваності з точки зору поповнення бази знань
про атаки; умовна адаптивність, яка зумовлена обмеженнями модулю контролю цілісності
та інші
Крім того потребує серйозного удосконалення підсистема візуалізації результатів
аналізу даних, що були отримані адміністратором безпеки (АБ) та розпізнавання й
оповіщення його в режимі реального часу про виникнення небезпечної ситуації.
З метою усунення наведених недоліків були запропоновані удосконалені моделі
візуалізації результатів аналізу даних та розроблено програмне забезпечення у вигляді
графічного web-інтерфейсу АБ, яке підвищує ефективність його роботи щодо аналізу
інформаційних процесів, які відбуваються в ІС та більш оперативно виявляти кібернетичні
атаки на неї, не менше ніж на 10 – 12 %.
Наступним напрямком наукових досліджень є розробка підсистеми донавчання СВА
(поповнення її бази знань) з метою реагування на раніше невідомі типи атак.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК PRELUDE
Актуальність розробки розподілених систем виявлення комп’ютерних атак (СВА)
набуває все більшого та перспективного розмаху у галузі інформаційних технологій (ІТ).
Збройні Сили України не стали виключенням. На сьогодні важко зазначити який-небудь
проект в галузі ІТ, в якому не вирішувалися б завдання забезпечення інформаційної безпеки
на кожному з функціональних рівнів. Враховуючи, як зростає в останні роки число проблем,
пов'язаних з комп'ютерною безпекою, СВА є одним з найважливіших елементів комплексної
системи інформаційної безпеки ІС органу військового управління (ОВУ).
СВА являють собою спеціалізовані програмно-апаратні комплекси, призначені для
виявлення кібернетичних атак в ІС ОВУ. Д о основних задач СВА відносяться задачі, що
вирішують питання аналізу використання ресурсів ІС, яка захищається, та, у випадку
виявлення будь-яких підозрілих або нетипових подій, приймати певні самостійні дії
(виробляють рекомендації) щодо виявлення, ідентифікації та усунення їхніх причин.
Методи аналізу інформації, що використовуються в сучасних СВА є достатньо
ефективними у випадку, коли відомі точні характеристики подій. Проте, переважна
більшість сучасних СВА зустрічаються з однією і тією ж задачею: характеристики проблем,
що виникають в ІС,яка захищається, потребують швидкої і обґрунтованої реакції системи та
СВА повинна залишатись ефективною, навіть при точно не визначених характеристиках
події. Отже, для ефективної роботи СВА в розподіленій ІС, актуальним є візуалізація даних
для аналізу їх адміністратором з безпеки (АБ), зокрема.
Аналіз результатів досліджень та публікацій, а також досвіду експлуатації СВА ,
показав, що сучасні СВА з відкритим кодом, наприклад, NetSTAT, OSSEC, Bro, Snort, Prelude
збирають значну кількість інформації, але жодна з них, не покриває всі рівні спостереження
за ІС, та не є адаптивною для виявлення атак невідомих класів. Дослідження показують, що у
теперішній час, однією з найбільш ефективних систем виявлення вторгнень є СВА Prelude,
завдяки своїм широким можливостям щодо виявлення та реагування на кібернетичні атаки.
СВА Prelude дозволяє забезпечити аналіз як даних з локальних системних джерел, так і
мережевих даних, має додаткові механізми, що забезпечують безпеку її компонентів, а також
має найменше недоліків як в архітектурі, так і в реалізації, основними з яких є відсутність
адаптивності до невідомих атак і неможливість аналізувати поведінку розподіленої ІС на всіх
рівнях одночасно.
Таким чином, один з напрямків удосконалення СВА Prelude, є розробка моделей та
методик візуалізації даних АБ та спеціального програмного забезпечення, яке підвищує
ефективність його роботи під час виявлення кібернетичних атак на ІС ОВУ, яка підлягає
захисту, під час її функціонування.
З метою усунення вказаних недоліків, у доповіді запропоновано рішення, в основу яких
покладено моделі та методи сучасних ІТ щодо розробки узгодженого графічного інтерфейсу
адміністратора безпеки з системою, а також візуалізації даних для їхнього подальшого
аналізу. Дослідження показують, що запропоновані рішення дозволили підвищити
ефективність діяльності адміністратора безпеки ІС не менше ніж на 10 – 15%. Розроблене
спеціальне програмне забезпечення інтегровано у середовище СВА Prelude та надає змогу
АБ більш оперативно й обґрунтовано визначити характер процесів, що відбуваються в ІС за
рахунок використання сучасних та перспективних моделей та методів візуалізації даних.
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АНАЛІЗ СУМІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ SMART-АНТЕН
В СИСТЕМАХ БЕЗПРОВОДОВОГО ЗВ’ЯЗКУ З OFDM
Сучасні військові конфлікти показали те, що бойові дії ведуться в різних умовах
місцевості, у тому числі і в населених пунктах. Ведення бойових дій в місті має ряд суттєвих
особливостей для організації зв’язку, а саме багатопроменевість розповсюдження
радіохвиль. Постає актуальна наукова задача аналізу шляхів боротьби з багатопроменевим
розповсюдженням радіохвиль.
Ортогональне мультиплексування з частотним розділенням (OFDM) – метод
мультиплексування, який є перспективним для систем 4G, оскільки він менш чутливий до
міжсимвольних викривлень, обумовлених багатопроменевістю. Технологія Smart – антен
припускає наявність антенних решіток на базовій станції, об’єднаних з модуляторами і
цифровими сигнальними процесорами для поліпшення наступних параметрів безпроводової
системи: збільшення зони покриття, збільшення ємності системи, збільшення пропускної
здатності. Крім того, Smart – антени на базових станціях стільникового зв’язку дозволяють
істотно збільшувати їх пропускну здатність за рахунок одночасного прийому та обробки
багатопроменевих компонент корисних сигналів у всьому робочому секторі. При різких
змінах в часі навантаження мобільної мережі через збільшення кількості викликів, показники
продуктивності відхиляються від теоретичних максимально можливих значень. У результаті
застосування Smart – антен можливе спрощення частотного планування мережі, оскільки
оператор базової станції може раціонально перерозподіляти ресурси в залежності від
специфіки навколишнього ландшафту, статистики розподілу запитів за часом доби, днями
тижня і при непередбачених обставин. Перевагами такого підходу є когерентне додавання
сигналів в приймачі, що збільшує відношення сигнал/шум; використання просторового
рознесення випромінювачів в решітці, для боротьби з завмиранням; завдяки адаптивному
алгоритму формування діаграми спрямованості відбувається прийом корисного сигналу з
максимумом в кутовому напрямку приходу корисного сигналу і мінімумом у кутовому
напрямку завади (тобто її приглушення). Якщо корисний і заважаючи сигнали розташовані в
різних просторових місцях, Smart – антена може виступати в якості просторового фільтру,
який відокремлює корисний сигнал від сигналу, який заважає. У стільниковому мережах,
використання Smart – антен може зменшити співканальні завади від інших користувачів в
рамках свого стільника і сусідніх стільниках, тим самим збільшуючи ємність системи.
Завдяки своїм перевагам, Smart – антени, вочевидь, будуть невід’ємною складовою системи
4G. Сумісне використання Smart – антен і OFDM розглядається як перспективне рішення для
поліпшення продуктивності і підвищення швидкості передачі даних у новому поколінні
бездротових систем зв’язку, які працюють в середовищі частотно-селективних завмирань.
Існують різні конструктивні параметри, які можуть вплинути на застосування адаптивних
решіток в OFDM системах. Різні способи формування діаграми спрямованості, методи в
області частот або часу, різні архітектури решіток та різне число елементів решітки
являються важливими факторами, які здатні змінити уявлення і складність системи. Ці
параметри можуть показати різні ефекти в різних умовах каналу.
В роботі проаналізовано сумісне використаня Smart – антен та OFDM, при цьому
показано те, що синтез різних інформаційних технологій дозволяє створити інформаційну
перевагу. Подальші дослідження будуть спрямовані на оптимізацію одночасного
використання різних інформаційних технологій для створення багато режимних радіо
засобів в інтересах Збройних Сил України, для більш ефективного використання радіо
засобів в умовах активного радіоелектронного подавлення та в складних умовах поширення
радіосигналу.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО АНАЛІТИЧНОЇ РОЗВІДКИ В
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ШЛЯХОМ ПОСЛІДОВНОГО
СИНТАКСИЧНОГО АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ
Сучасні тенденції розвитку поширення інформації в мережі інтернет сприяють
швидкому впровадженню такого виду діяльності як інформаційна розвідка.
Одним з найбільш перспективних напрямків роботи служби безпеки є аналітична
розвідка засобами інтернет.
Цей комплекс заходів багато фахівців позначають як комп’ютерну розвідку. Її сутність
полягає в пошуку і передачі інформації з комп’ютерних систем і мереж „всесвітньої
павутини” з подальшою верифікацією і аналітичною обробкою .
Великий інтерес до методів аналітичної розвідки проявляють, як державні, так і не
державні спецслужби. Це обумовлено тим, що в інтернет містяться великі обсяги інформації,
яка може представляти оперативний інтерес як для перших, так і для других. Тому в багатьох
країнах, створені спеціальні підрозділи аналітичної розвідки.
З появленням поняття „інформаційна війна”, питання інформаційної розвідки стає
більш актуальним для збройних сил будь-якої держави. Саме тому проведення інформаційно
аналітичної обробки інформації розміщеної в мережі інтернет являється важливим питанням
у веденні інформаційної боротьби.
Аналіз останніх публікацій відомих інтернет ресурсів доводить, що інформація яка
розміщена в мережі має підлягати детальному аналізу та обробці. Тому актуальним є питання
розробки методики проведення інформаційної розвідки в глобальній мережі. Одним із
важливих аспектів методики проведення інформаційно аналітичного аналізу інформації
являється парсинг контенту викладеного в мережі за допомогою спеціально розробленого
програмного забезпечення.
Методика ведення комп’ютерної розвідки за допомогою даного програмного
забезпечення наступна: обробляючи матеріали відкритого доступу, наявні в інтернетпросторі, програма статистичного аналізу становить, так звані карти роботи в різних галузях.
В свою чергу, це дозволяє аналітикам встановлювати найбільш повну картину інформації
розміщеної в мережі, а також провести відсіювання надлишкової та невірної інформації
розміщеної в мережі.
Також необхідним аспектом проведення розвідки являється експертне оцінювання
отриманої шляхом парсингу інформації відповідними експертними системами для найбільш
доцільного використання отриманої інформації.
Заключним етапом проведення інформаційної розвідки є створення бази знань корисної
інформації яка відібрана експертною системою і являється релевантною для подальшого
використання у ході ведення інформаційної боротьби.
Таким чином можна зробити наступні висновки:
1. При веденні комп’ютерної розвідки необхідно використовувати спеціалізоване
програмне забезпечення в основу якого покладено поняття парсингу інтернет ресурсів
2. Отримана шляхом парсингу інформація має пройти експертне оцінювання на
рахунок релевантності, та має бути занесена до відповідної бази знань для подальшого її
використання.
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АНАЛІЗ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІД ПЕРЕПОВНЕННЯ
БУФЕРА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ОБХОДУ
ЗАХИСТУ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ
Питання підвищення безпеки комп’ютерних систем на теперішній час залишається
відкритим, оскільки на програмне забезпечення покладаються важливі функції по
управлінню та обробці інформації в різних галузях життєдіяльності держави. Розвиток і
застосування технологій проектування комплексів програм призводить до необхідності
аналізу або тестування програмного продукту на етапі розробки в аспекті захищеності від
руйнівних інформаційних впливів, зокрема на переповнення буфера, оскільки саме такого
роду атаки, у разі успішного їх проведення можуть призвести до отримання зловмисником
управління програмною системою.
Сучасні найпоширеніші багатозадачні операційні системи (Windows 7, Windows 8)
використовують кілька механізмів захисту пам’яті з метою унеможливлення визначення
адреси цільової функції в адресному просторі завантаженої програми в оперативній пам’яті,
що в свою чергу призводить до спотворення алгоритму роботи цільової програми,
порушення її доступності, розкриття конфіденційної інформації.
Одним із найпоширеніших механізмів захисту є рандомізація адресного простору
(ASLR, Address Space Layout Randomization), що передбачає зміну випадковим чином адрес в
пам’яті образу виконуваного файлу, підвантажуваних бібліотек, хіпу і стека. За рахунок
цього утруднюється виконання експлойтів. У випадку неправильної підстановки
зловмисником адреси в пам’яті додаток буде аварійно завершено – як і без рандомізації, але
коли він вдруге запустить додаток, адресний простір буде знову змінено. Підібрати потрібну
адресу стало значно складніше.
Поряд з цим відомі три методи обходу механізмів захисту пам’яті:
– частковий перезапис – дозволяє здійснити покроковий частковий перезапис
лічильника команд – регістра EIP (по двом нижнім байтам) без редагування двох верхніх
байтів, які контролюються алгоритмом ASLR;
– не-ASLR процес – полягає у використанні жорстко закодованої адреси з існуючої
бібліотеки (процесу), що не підтримує ASLR;
– метод грубої сили – полягає в багаторазовій передачі експлойта цільовому додатку до
тих пір, доки не стане відома відповідна адреса.
Існуючі програмні рішення щодо виявлення вразливостей програмного забезпечення
на переповнення буфера не надають бажаного результату, оскільки їх функціональність
базується на стандартних прийомах здійснення інформаційних руйнівних впливів та не
враховує особливості захисту пам’яті сучасних операційних систем. У кращому випадку
вони здатні відслідковувати всі відомі способи використання помилок управління пам’яттю,
включаючи модифікацію деяких покажчиків, при чому нові значення цих покажчиків
повинні міститись у повідомленні, що переносить атаку.
Таким чином, одним із підходів до забезпечення підвищення безпеки комп’ютерних
систем є розширення функціоналу існуючих програмних рішень тестування програмного
забезпечення з врахуванням методів обходу захисту пам’яті сучасних операційних систем.
Такий підхід передбачає створення програмного комплексу тестування, функціонал якого
буде включати вразливості як прикладного програмного забезпечення, так і системного, що
буде значно сприяти підвищенню рівня конфіденційності, доступності та цілісності
інформації та значно полегшить роботу фахівців відділів тестування програм та
забезпечення безпеки.
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ПРОГРАМНИЙ ТРЕНАЖЕР РАДІОСТАНЦІЇ УКХ ДІАПАЗОНУ З
АДАПТИВНИМ АЛГОРИТМОМ НАВЧАННЯ
Впровадження програмних тренажерів у навчальний процес з метою підвищення
ефективності навчання спричинено не тільки бурхливим розвитком інформаційних
технологій в аспекті модернізації сучасної системи освіти, а й недостатнім фінансуванням
вищих навчальних закладів. Адже саме такий підхід дозволяє максимально забезпечити
майбутніх фахівців радіозв’язку необхідними засобами на заняттях під час виконання
практичних завдань та навчальних нормативів в той час, як наявних новітніх зразків
радіостанцій не вистачає.
Аналіз останніх досліджень, публікацій та практика роботи з сучасними тренажерами,
такими як SAILOR SP 3500, SP 3560 показує, що застосування програмних тренажерів у
навчальному процесі орієнтовано на роботу з досить великою кількістю слухачів, у кращому
випадку вони здатні у тій чи іншій мірі враховувати індивідуальні особливості користувача з
метою вибору та представлення для них найбільш підходящого навчального матеріалу, що
свідчить про недостатню їхню ефективність.
Все наведене вище, а також досвід проведення АТО на Сході України, робить
актуальною побудову програмного тренажеру радіостанції УКХ діапазону для майбутніх
фахівців радіозв’язку з адаптивним алгоритмом навчання. Функціональність такого
алгоритму передбачає:
– визначення рівня знань чи вмінь слухача на основі аналізу його відповідей
(правильних, не правильних, не повних), що дозволяє визначити, що конкретно він не знає
чи не розуміє;
– забезпечення генерування подальшого ходу взаємодії на основі попередніх
результатів;
– відображення найбільш підходящого навчального матеріалу, що обирається на основі
загального рівня підготовки користувача. Так, для найменш підготовлених рекомендуються
логічні методи, для більш підготовлених – проблемні та пошукові;
– надання можливості вибору представлення інформації слухачу у зручному для нього
вигляді, з точки зору форми сприйняття (аудіальне, візуальне, кінестичне). До того ж,
детальність представлення інформації залежить не тільки від виконання поточних завдань, а
й від загального рівня підготовленості;
– відпрацювання практичних завдань в залежності від визначеного рівня знань слухача;
– запам’ятовування параметрів та рівня знань слухача з метою продовження
подальшого навчання;
– відпрацювання загальних практичних завдань та навчальних нормативів.
Застосування адаптивного алгоритму навчання дозволяє суттєво підвищити
ефективність програмного тренажеру, його інтелектуальність, гнучкість та сприяє
розширенню його функціональних можливостей.
Таким чином, програмний тренажер дозволяє не тільки значно скоротити час на
засвоєння матеріалу (до 30 %), а й надає необхідну допомогу як слухачу у плані наочності,
повторюваності певних дій і вивченого матеріалу, так і викладачу в аспекті неупередженої
оцінки знань слухача, удосконалення рекомендацій проведення навчальних занять і фіксації
статистики про допущені помилки.
Крім того, у доповіді робиться висновок, що програмний тренажер радіостанції УКХ
діапазону з адаптивним алгоритмом навчання дозволяє слухачу самостійно опрацьовувати
певний матеріал, що передбачено Болонською системою освіти вищої школи.
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
НА ОСНОВІ ІНТЕГРОВАНОГО КОМАНДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Інтенсивний розвиток та удосконалення новітніх досягнень в сфері інформаційних
технологій, а також їхнє широке застосування з метою підвищення ефективності
оперативного застосування військ, є передумовами для переходу до якісно нового етапу
ведення сучасної збройної боротьби та участі у військових конфліктах сьогодення та
близького майбутнього.
Це досить складне, багатогранне та специфічне завдання успішне вирішення якого
зводиться до реалізації дійсно ефективного алгоритму функціонування інформаційної
підсистеми автоматизованої системи управління військами (АСУВ), яка є основним
елементом АСУВ [1 – 3].
Однак, окрім очевидних переваг застосування інформаційних технологій в сегменті
оперативного управління військами, є ряд проблемних питань, які потребують ефективного
вирішення.
Так, одним із них є питання ефективного функціонування інформаційної підсистеми
АСУВ в реальному масштабі часу з урахуванням обробки надзвичайно великих об’ємів
інформації та оптимального її розподілу [4].
В доповіді пропонуються подальші напрями удосконалення АСУВ за рахунок
створення інтегрованого командного середовища та раціонального розподілу інформаційних
потоків.
Проведено аналіз досвіду передових країн світу щодо управління військами та
вітчизняного досвіду при проведення антитерористичної операції на сході України. На
основі аналізу визначені основні напрямки в розвитку та вдосконалення АСУВ.
Перший напрямок передбачає вдосконалення архітектури систем автоматизації для
реалізації принципів розподіленої обробки даних і узгодження із загальною структурою
управління військами.
Другий напрям забезпечує підвищення ефективності взаємодії людини і техніки в
рішенні функціональних завдань управління військами, вдосконалення інтерфейсу
„людина – машина” за допомогою створення експертних систем і систем логічного висновку,
баз знань, застосування систем розпізнавання і синтезу мови, машинного зору і розуміння
відеозображень, що динамічно змінюються, логічного і інтуїтивного висновку, комплексів
моделювання і імітації.
Третій напрям пов'язаний з підвищенням функціональних можливостей апаратних
засобів автоматизації управління. Устаткування систем, як правило, розробляється на основі
готових комерційних зразків з використанням комерційних протоколів, стандартів і
загального програмного забезпечення, що отримали широке поширення. Такий підхід
дозволяє скоротити терміни і вартість розробки і підготовки персоналу, забезпечити базу для
подальшої модернізації і нарощування можливостей, зменшити експлуатаційні витрати.
Четвертий напрям пов’язаний з розвитком нового класу персональних інформаційнокомандних систем. Підвищена увага приділятиметься розробкам і вдосконаленню
індивідуальних і портативних засобів, що виконують функції визначення географічних
координат, відображення графічної інформації, видаленого доступу до баз даних і передачі
різного виду сигналів управління.
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До п’ятого напряму відноситься підвищення багатофункціональності і уніфікація
АСУВ, зниження ними енергоспоживання.
Шостим напрямом розвитку АСУВ є забезпечення сполучення систем. Основні зусилля
найближчі 5 – 10 років будуть спрямовані на вдосконалення процедур і оптимізацію
технічних рішень по забезпеченню оперативного і функціонального сполучення АСУВ на
основі загальних стандартів.
Сьомим напрямом є стандартизація. При проведенні стандартизації переважаючим
буде прагнення до стандартизації загальної архітектури систем, операційного середовища і
розробці програмного забезпечення на основі принципів відкритих систем, що дозволяють
гнучко підходити до питань вибирання необхідних апаратних засобів. Крім того,
необхідність забезпечення ефективного функціонування створюваних національних АСУВ у
складі багатонаціональних сил посилюватиме роль стандартизації в створенні
перспективних систем [5].
Восьмим і одними з найбільш перспективним напрямом удосконалення АСУВ на
думку авторів є створення інтегрованого командного середовища.
Сутність концепції інтегрованого командного середовища полягає у тому, що не тільки
кожна складова системи управління, а навіть і кожний суб’єкт управління представляє собою
частину загальної системи. Тобто питання ефективного управління вирішується коли кожна
складова володіє загальною обстановкою, але кожному суб’єкт представлено необхідний
об’єм інформації для виконання поставленого завдання.
Найважливішу роль у формуванні інтегрованого командного середовища відіграють
інформаційні технології, які забезпечують оптимальний розподіл інформаційних потоків між
суб’єктами управління.
Доводиться, що запропонований підхід значно спрощує процес прийняття рішень і
суттєво підвищує ефективність управління. При цьому це потребує застосування нових
інформаційних технологій, методик, програм і технічних засобів систем управління,
насамперед в інтересах підвищення оперативності прийняття рішень, їх ефективності і
контролю виконання.
Визначаються подальші напрями проведення досліджень пов’язані з удосконаленням
інформаційної підсистеми автоматизованої системи управління військами, дослідженням
інформаційних потоків та оптимальності їх розподілу, а також методам оптимізації та
підвищення ефективності АСУВ.
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ФОРМАЛІЗОВАНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОГРАМИ ЗАДАНОЇ У
ВИГЛЯДІ АКТИВНИХ ДИНАМІЧНИХ СПОЛУК
Одним з підходів до створення програмного забезпечення з використанням парадігми
обєктно-орієнтованого програмування [1] є побудова програми у вигляді активних
динамічних сполук об’єктів, який називають АДС-технологією програмування [2].
Основними артефактами програми, створеної за АДС-технологією, є сукупність описів
класів об’єктів та функцій синтезу сполук.
АДС-технологія призначена для створення програм на рівні, який є вищим, ніж рівень
класів і надає передумови для автоматизації розробки програм.
Але для того, щоб аналізувати структуру такої програми формальними методами
необхідно формалізувати представлення АДС-програми, яке не залежить від мови
програмування.
В якості формалізованого представлення структури АДС-програми S пропонується
розглядати її як сукупність опису структур класів Classes, множини об’єктів Objects та
структури сполук Connections:
S = <Classes, Objects, Connections >.
Кожна зі складових цієї моделі представляється наступним чином.
1. Кожний клас з множини Classes описати у вигляді:
ClassName (Input) → Output, де
ClassName – ім’я класу,
Input – множина імен входів {x1,x2,…,xm},
Output – множина імен виходів {y1,y2,…,yn}.
Наприклад, Class1 (a,b) →e.
2. Кожний обєкт з множини Objects описати у вигляді:
ClassName::ObjName.
Наприклад, Class1::Object1.
3. Структури сполук Connections описати у вигляді:
ClassNamei::ObjNamej.PropNameInputk = ClassNamee::ObjNamem.PropNameOutputp
Наприклад, Class3::Object3.x = Class1::Object1.e
Таким чином, формалізоване представлення структури програми, заданої у вигляді
активних динамічних сполук об’єктів, дозволяє:
– аналізувати програму формальними методами;
– відтворювати (синтезувати) графічну схему АДС-програми;
– розробити формальні методи проектування схем сполук об’єктів;
– розробити формальний методу синтезу потрібної схеми сполуки за заданою
постановкою задачі.
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ЗАДАЧА ОЦІНКИ ЕРГОНОМІЧНОСТІ ІНТЕРФЕЙСУ ОПЕРАТОРА СИСТЕМ
МОНІТОРИНГУ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Основні вимоги щодо роботи оператора є вимога високої оперативності аналізу яка
пов’язана з малим часом існування релевантного сигналу. Враховуючи характер задач
оператора очевидно, що найбільш ефективним являється така організація діяльності, при
якій забезпечується аналіз максимальної кількості можливих ситуацій передбачених для
аналізу з урахуванням їх важливості. Математичний показник ефективності роботи
оператора системи моніторингу буде мати наступний вигляд [1,2]:

f g

&

h 9A ∙ 7A 1iAобсл l m доп 6,
AQ

де g – час аналізу; 9A . важливість інформації, яка відображається на екрані ∑&AQ 9A ∙
7A 1iAобсл l m доп 6 – ймовірність правильної обробки ситуації, що відображається за час,
який не перебільшує деякі m доп ; n – кількість видів ситуацій, які відомі оператору системи
моніторингу, за час роботи g .
Очевидно, завжди буде справедливо співвідношення 0  f g  1.
Ймовірність правильної обробки 7A являється деякою функцією 7A 1iAобсл l m доп 6 =
F(iAобсл ), яка характеризує особливості конкретного епізоду ситуації яка склалася у локальній
мережі щодо тривалості її обробки. Фактично iAобсл визначається середнім часом аналізу g A ,
для конкретної типової ситуації. Значення m доп визначається часом, яке відводиться на аналіз
відповідного епізоду інформаційної моделі, що відображається в інтерфейсі оператора. Цей
час визначається реальною обстановкою, умовами функціонування оператора і вимогами до
оперативності і своєчасного аналізу. Важливість повідомлення 9A визначається
експертним шляхом.
Запропонований показник ефективності фактично описує ймовірність обслуговування
заявок у термінах теорії систем масового обслуговування, де ймовірність обслуговування
являється одним із важливіших показників ефективності.
З метою урахування важливості 9A необхідно знайти ефективний алгоритм, який
дозволяє після маніпування значеннями 9A , iAобсл і 7A здійснювати диспетчеризицію. Тобто
алгоритм повинен забезпечувати виведення з потоку описів типових ситуацій тих, у яких
найбільша важливість і найменший середній час аналізу, і надати його оператору для
прийняття рішення. Це зробить можливість створити належні умови для аналізу найбільш
інформативних і важливих ситуацій серед інших подібних на відносно короткому інтервалі
часу його діяльності .
Таким чином, надані дослідження планується спрямувати в напрямку розробки моделі
для оцінювання ергономічності інтерфейсу користувача сучасних систем моніторингу
локальних обчислювальних мереж, для вдосконалення працездатності різного роду
користувачів локально обчислювальної мережі, що надасть змогу підвищити ефективність
використання отриманих шляхом моніторингу даних, а також прискорити їх обробку і
подальше застосування.
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ЗАЛЕЖНІСТЬ МЕТОДУ МОДУЛЯЦІЇ ТА РАДІУСУ
ЗОНИ ПОКРИТТЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ WIMAX
Останнім часом у сфері телекомунікацій, стало широко розглядатися покоління
безпровідних технологій, зокрема, стандарт IEEE 802.16 WiMAX. Серед основних
чинників, які впливають на дальність передачі інформації, слід виділити такі: вид
модуляції, чутливість приймача, коефіцієнт системного посилення, вплив інтерференції та
інш. У цій роботі розглядається один зі взаємозв’язків, що має важливу роль при побудові
мережі за технологією WiMAX, а саме залежність методу модуляції від радіусу зони
покриття за технологією WiMAX.
У системах WIMAX застосовується наступні види модуляції, а саме: квадратурна
амплітудно-фазова модуляції QAM, а також квадратично-фазова модуляція QPSK.
На сьогодні QAM є одним з найбільш ефективних методів модуляції, яка дозволяє
досягати максимально можливі швидкості передачі даних. При реалізації QAM кожна
несуча OFDM сигналу, модулюється корисним сигналом одночасно по амплітуді і по фазі,
утворюючи сигнал, положення якого в просторі координат фази та амплітуди називається
діаграмою сузір’я (constellation diagramm) і несе інформацію про закодований в
нім символ.
В основу розрахунку зони покриття станції покладений бюджет потужності, що
включає в себе: потужність передавача базової станції (ця цифра обмежена стандартом) та
підсилення антени, як залежність її направлення. Так обслуговування абонентів, при
однаковому бюджеті потужності станції при використанні методу модуляції 64QAM з
коефіцієнтом кодування 3/4 забезпечується дальність покриття до 25 км, а при
використанні методу модуляції 16QAM з коефіцієнтом кодування 1/2 – дальність покриття
збільшується до 40-45 км, при використанні QPSK методу модуляції дальність покриття
може бути збільшена до 50 км.
Тим самим, дальність обслуговування на швидкісних модуляціях 64 QAM і 16 QAM в
мережі WIMAX в чотири і більше разів більше відповідних дальностей обслуговування на
аналогічних модуляціях систем preWiMax. Здатність підтримки тієї або іншої модуляції
залежить від багатьох параметрів зв’язку, і передусім, від енергетичних
параметрів системи. Розрахунок радіусу стільники для різних видів модуляції є таким, що
дещо ідеалізується. Для вибору оптимального методу модуляції потрібно знати
відношення сигналу до спектральної щільності шума на детекторі приймача, яка
визначається характеристиками приймально-передавальної апаратури (потужністю,
коефіцієнтом шуму) та затуханням сигналу на трасі розповсюдження.
Кожен метод модуляції для передачі символу з рівнем помилок, який не перевищує
певного максимального значення, вимагає певного мінімального значення відношення
рівня сигналу до шуму Signal/noise Ratio (SNR або S/n). Окрім відношення SNR часто
використовується практично ідентичне поняття Сnr Carrier/noise Ratio або C/n.
Кожен тип модуляції характеризується необхідним рівнем відношення сигналу до
шуму SNR, необхідного для передачі біт інформації з помилками Bit Error Rate (BER) не
вище за деякий допустимий рівень.
У цій роботі розглядалося одне з найважливіших питань, яке необхідно враховувати
при проектуванні і побудові мереж за технологією широкосмугового і безпроводового
доступу WiMax, – вплив виду модуляції на радіус покриття. Подальші дослідження будуть
спрямовані на створення розробку методики розрахунку зони покриття технологією
широкосмугового і безпроводового доступу в інтересах Збройних Сил України з
урахуванням максимальної кількості чинників що впливають на дальність покриття, якість
та швидкість передачі інформації.
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Пузиренко О.Г. (ГУЗІС ГШ ЗСУ)
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ МОДЕЛЕЙ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ТА
НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ РИЗИКІВ В ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Останнім часом спостерігається різке зростання масштабів і складності інформаційнотелекомунікаційних систем (ІТС), збільшення кількості інформації, що в них циркулює
збільшення кількісті вразливостей і загроз інформації (як випадкових, так і навмисних),
збитків від реалізації цих загроз. Це призводить до зростання інформаційних ризиків. В
загальному понятті ризик – це ймовірність загрози. Для мінімізації цих ризиків створюються
комплексні системи захисту інформації (КСЗІ) для забезпечення режиму інформаційної
безпеки (ІБ). Для проектування КСЗІ необхідно мати адекватний апарат оцінки ризиків.
При розробці сучасних перспективних систем захисту інформації наразі широко
використовується теоретичний апарат експертних систем, теорії нечіткої логіки, нейронних
мереж, також слід зазначити наступні пропозиції щодо зменшення впливу та нейтралізації
інформаційних ризиків в інформаційно-телекомунікаційних системах спеціального
призначення: при врахуванні ризиків різних типів зручним представляється використання
нечіткої логіки, яка є ефективним засобом моделювання в умовах невизначеності. Перші
роботи у сфері ІБ стосувались використання апарату нечіткої логіки для побудови систем
захисту інформації, систем виявлення атак у обчислювальних мережах, систем оцінки якості
функціонування систем захисту інформації в ІТС і т.д. Для оцінки ризиків використання
теорії нечітких множин показано ефективність методів нечіткої логіки для реалізації
розповсюджених методик CRAMM та NIST і запропоновано застосовувати нечіткий
логічний вивід для оцінки ризику для окремої загрози, що діє на ІТС, але відкритим
залишається питання оцінки сукупної дії загроз на систему. Поза межами алгоритму
залишилась проблема отримання вхідних даних та можливість оцінки ризиків при
різноманітних сценаріях реалізації множини загроз. В 2007 році було розроблено алгоритм
кількісної оцінки інформаційних ризиків ІТС з використанням методів нечіткої логіки, який
дозволив отримати оцінку ризиків для ІТС по всім загрозам моделі загроз. При побудові
застосовувались елементи методики CRAMM з урахуванням вимог чинного законодавства.
Ймовірність реалізації нечіткої події A (Р(А)) на множині U, коли Pi – звичайні ймовірності
pi, 0≤ pi ≤1, визначалась як:
P( A)
...
(1)
A (u1 ) p1
A (un ) pn ,
де A (ui ) – значення функції належності нечіткої події А в точці універсальної множини ui .
За умови рівномірного розподілу ймовірностей, функція належності нечіткого числа “Ризик”
вважалася розподілом ймовірності реалізації ризику. Це дало можливість оцінити
ймовірність втрат системи. Для оцінки ризику для окремої загрози було застосовано
нечіткий логічний вивід, який здійснював перетворення значень двох вхідних величин
„Ймовірність реалізації загрози” та „Збитки від реалізації” у вихідну величину „Ризик”, на
базі робіт. Оцінка сукупного ризику обчислювалась по формулі повної ймовірності.
Алгоритм було програмно реалізовано з використанням засобів Fuzzy Logic Toolbox
математичного пакету MATLAB.
Отримані в ході роботи результати дозволили поставити наступні задачі, які необхідно
розв’язати для підвищення ефективності кількісної оцінки ризиків: реалізувати можливість
обробки вхідних даних, представлених не числами, а масивами чисел, які описують
розподіли ймовірностей; мінімізувати середньоквадратичне відхилення сукупного ризику,
отриманого в результаті оцінки, від заданого при постановці задачі; створити програму, яка
реалізує вказані зміни алгоритму. Подальші дослідження будуть спрямовані на створення
методики управління ризиками в інформаційно-телекомунікаційних мережах.
182

Шишка О.Ю. (в/ч А1906)
МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ПЕРЕПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ
СТЕГАНОКОНТЕЙНЕРІВ ФОРМАТУ JPEG
Доповідь присвячена сфері стеганографічного захисту інформації. Питанню
конфіденційності інформації у галузі інформаційної безпеки приділяється значна увага в
інформаційно-телекомунікаційних системах загалом та системах спеціального призначення
зокрема. На практиці, конфіденційність інформації забезпечується шляхом використання
криптографічних та стеганографічних методів захисту інформації. Перша група
унеможливлює доступ до інформації сторонніми особами за рахунок перетворення
інформації. Таким чином приховується вміст інформації. На відміну від криптографії,
стеганографія здатна забезпечити приховання факту існування деякого таємного каналу
зв’язку. Стеганографія як наука є порівняно новою, але водночас досить перспективною,
тому актуальним є розроблення нових та вдосконалення існуючих методів стеганографічного
захисту інформації.
У результаті виконання стеганографічних перетворень відбувається вкраплення
інформації у деякий мультимедійний (зазвичай) файл, рівень спотворень якого не викликає
підозри у потенційного зловмисника. З огляду на те, що найбільш широковживаним
форматом зберігання графічної інформації є файли JPEG, доречним є використання саме
цього формату у якості стеганоконтенеру. Однак, розроблення методів впливу на таке
зображення пов’язане із рядом проблемних питань. У першу чергу це пов’язано із наявністю
алгоритму стиснення із частковою втратою інформації. Як наслідок, використання
просторових методів впливу є неможливим, спостерігається значне зменшення перепускної
здатності каналу передачі інформації. З огляду на останнє, метою досліджень було
розроблення алгоритму вкраплення інформації у зображення JPEG із більшою
перепускною здатністю.
Розроблений алгоритм у відповідності до базової класифікації є спектральним методом
впливу. За основу був обраний метод Коха-Жао, суть якого полягає у взаємній заміні
коефіцієнтів дискретно-косинусного перетворення блоків зображення. Як результат, у
базовій реалізації методу Коха-Жао можливо здійснити вкраплення 1 біту інформації у блок
розміром 8х8 пікслеів за рахунок зміни пари коефіцієнтів, отриманих внаслідок
спектрального перетворення. Автором було запропоноване удосконалення існуючого методу.
Відмінність полягає у тому, щоб використовувати не одну пару коефіцієнтів для взаємної
заміни, а декілька. Таки підхід дозволяє підвищити перепускну здатність каналу обміну
інформацією в N разів, де N – кількість задіяних пар коефіцієнтів у рамках одного
блоку зображення.
Проблемним питанням залишається забезпечення скритності каналу передачі
інформації, що залежить від рівня спотворень стеганоконтейнеру. Передбачається, що
використання додаткових пар коефіцієнтів для вкраплення інформації буде вести за собою
зміну зображення, що є частковим недоліком.
Висновок. Автором був запропонований удосконалений метод впливу на зображення
типу JPEG. Метод базується на основі існуючого методу Коха-Жао. Практична реалізація
запропонованого методу передбачається здійснюватися шляхом розроблення на його основі
програмного забезпечення стеганографічного захисту інформації з подальшою реалізацією у
спеціальних інформаційно-комунікаційних системах.
Напрямком подальших досліджень слід вважати визначення граничного значення
кількості пар коефіцієнтів, зміна яких не веде до істотного спотворення зображення JPEG.
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АДАПТИВНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ ЯК СКЛАДОВА
УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Впровадження дистанційного навчання законом України „Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” дало поштовх розвитку нової
системи навчання, яка у поєднанні з сучасною парадигмою інформаційного розвитку
дозволяє повноцінно реалізувати індивідуалізацію навчання відповідно потребам,
особливостям і можливостям слухача, робить навчальний процес більш привабливим,
демократичним, комфортним і стимулює до самоосвіти та навчання протягом усього життя.
Дає можливість отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та в
будь-якому місці.
У дистанційній формі навчання широкого застосування набули електронні джерела
інформації, такі як електронні підручники. Перевагами яких, є: їх мобільність, доступність
зв’язку з розвитком комп’ютерних мереж, адекватність рівню розвитку сучасних наукових
знань, постійне оновлення інформаційного матеріалу, також може міститися велика кількість
вправ і прикладів, докладно ілюструватиметься в динаміці різні види інформації, контроль
знань – комп’ютерне тестування.
Процес навчання студента у вищому навчальному закладі відбувається в рамках
педагогічної системи, яка дозволяє викладачу застосовувати різноманітні дидактичні методи
та особистий професійний і педагогічний досвід для досягнення мети навчання. Аналізуючи
це було виявлено проблему адаптивності системи. В процесі реального навчання викладач
знаходить індивідуальний підхід до кожного учня, якщо брати дистанційне навчання, то
вона працює по одному алгоритму роботи, звідси випливає два завдання, які суперечать
одне одному:
по-перше, зменшення часу навчання, без втрати якості подання матеріалу яка
здійснюється за допомогою фільтрації контенту;
по-друге, покращення глибини і якості засвоєння матеріалу, за короткий термін
використовуючи колаборативну фільтрацію.
Основною задачею, є розробка гібридного методу який дозволяє вирішити обидва
завдання одночасно. Даний метод дозволяє проаналізувати результати тестування і провести
найпростіші та необхідні процедури статистичної обробки результатів тестування знань.
Розглянутий підхід до конструювання тестів, показав необхідність використовувати нові
методи конструювання тестів, представлені в так званій сучасній теорії тестування на основі
математичної теорії параметричної оцінки тестових завдань на базі основних сучасних
математичних моделей: одно-параметричної моделі Раша, дво-параметричної та трипараметричної модель Бірнбаума.
Пропонується застосувати підхід адаптивного подання матеріалу який базується на
рівні знань слухача. Подібні комплекси оперують меншими за обсягом фрагментами
навчального матеріалу, ніж системи з адаптивною навігацією. Крім того кожен з фрагментів
може нести велику кількість додаткової службової інформації. Це дозволяє розкрити всі
переваги адаптивного підходу до викладення матеріалу, а також застосувати модель Раша,
яка є актуальним для вирішення поставлених перед нами завдань.
ЛІТЕРАТУРА
1. Челышкова М.Б. Адаптивное тестирование в образовании (теория, методология,
технология). – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов,
2001. – 165 c.
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ПРОГРАМНИЙ ТРЕНАЖЕР З ПІДСИСТЕМОЮ
АДАПТАЦІЇ ПІД КОРИСТУВАЧА
В даний час дуже актуальним є питання навчання військовослужбовців та здобуття
ними нових навичок. Це дуже ресурсоємний та тривалий процес. З метою зменшити вартість
та підвищити результативність застосовують тренажери.
На практиці, навчання за допомогою тренажера дає дуже різні результати. Це
обумовлено індивідуальними особливостями кожного навчаємого. Різним рівнем початкових
знань, темпом навчання, внаслідок цього і різним рівнем засвоєння матеріалу. В цих умовах
традиційні методи часто виявляються неприйнятними або дають незадовільні результати.
Особливо це помітно у дистанційному навчанні, де участь викладача зведена до мінімуму.
Так виникає необхідність у побудові адаптивних систем. Ефект пристосування до умов
функціонування в адаптивних системах забезпечується за рахунок накопичення і обробки
інформації про поведінку об’єкта в процесі його роботи. Це дозволяє знизити вплив
невизначеності на якість управління, компенсуючи недолік апріорної інформації на етапі
проектування.
В залежності від параметрів, структури системи управління, контролюємих змін,
адаптивні системи можна поділити на:
– самоналаштовуючі;
– системи з адаптацією;
– самонавчаємі системи.
Найбільш результативними, з точки зору навчання великого обсягу людей, виявилися
самонавчаємі системи. Тому, пропонується розробити самонавчаємий тренажер з
підсистемою адаптації під користувача.
Системи такого типу характеризуються наявністю спеціальних процесів навчання, які
полягають у поступовому нагромадженні, запам’ятовуванні і аналізі інформації про
поведінку системи і зміні законів функціонування в залежності від придбаного досвіду. До
процесу навчання доводиться вдаватися тоді, коли не тільки малий обсяг апріорних
відомостей про об’єкт, але і відсутня можливість встановлення детальних причиннонаслідкових зв’язків у структурі самої системи в наслідок її складності.
Проаналізувавши процес створення адаптивних систем виявили, що підсистема
адаптації під користувача тренажеру повинна складатися з таких частин:
– модуль збору даних (збирає й обробляє величезні обсяги інформації про знання
студента);
– модуль висновків (збільшує набір даних і робить на їх основі висновки);
– модуль персоналізації (повідомляє наступні кроки, коригує цілі, оцінює сильні та
слабкі сторони, ступінь залучення і т.д.).
Отже, застосування адаптивних технологій у програмних тренажерах дозволяє значно
підвищити результативність навчання та покращити персональний прогрес кожного
військовослужбовця. Впровадження тренажерів з підсистемою адаптації можливе як у
системах навчання з викладачем, так і у дистанційному навчанні.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СЕРВІСІВ ВИРІШЕННЯ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Сучасні інформаційні системи представляють собою великі та складні системи, при
цьому їх створення обумовлено величезними організаційними та матеріальними затратами.
Це обумовлює необхідність та важливість видобутку методології проектування таких систем.
Згідно з принципами побудови сучасних розподілених інформаційних систем, вони
повинні відповідати таким властивостями як гнучкість, розширюваність і масштабованість.
Ці вимоги можуть бути ефективно реалізованими в рамках сервіс-орієнтованої архітектури
(SOA – Service Oriented Architecture). Базовим компонентом SOA є сервіс, який визначається
як деяке повторюване завдання зі стандартним інтерфейсом.
Використання сервіс-орієнтованої архітектури дає можливість системно інтегрувати у
єдиному інформаційному просторі (ЄІП) такі компоненти: інформаційні ресурси,
організаційні структури та засоби інформаційної взаємодії. Організаційні структури та
засоби інформаційної взаємодії утворюють інформаційну інфраструктуру (структуру
розподіленої інформаційної системи).
Для реалізації принципу ЄІП потрібно мати такі основні класи сервісів: управління
базами даних; відображення даних і управління системою; управління правами користувачів;
інформаційного обміну; вирішення функціональних завдань.
Зазначені вище класи сервісів відіграють роль забезпечення функціонування SOAсистем спеціального призначення, є стандартними для такої архітектури та реалізуються за
рахунок сучасних ІТ. Що ж до сервісів вирішення функціональних завдань, які здійснюють
автоматизацію функціональної діяльності, то від обґрунтованості їх визначення залежить
подальша ефективність бойового застосування систем.
Незважаючи на активні дослідження проблем інтеграції інформаційних систем
спеціального призначення у ЄІП, у працях науковців недостатньо уваги приділяється
питанню визначення практичних підходів до побудови SOA-систем, які б враховували
особливості оперативно-тактичного фону їх застосування. Тому визначення сервісів
вирішення функціональних завдань є предметом додаткового аналізу та досліджень,
результати яких розглядаються у доповіді.
Практика проектування інформаційних систем на основі SOA свідчить про те, що
функціональні сервіси безпосередньо залежать від специфіки завдань управління. Виходячи
із цього, завдання визначення сервісів функціонування буде полягати у знаходженні
відображення : S F , де S – множина функціональних завдань, а F – множина сервісів
їх вирішення. Під відображенням
будемо розуміти механізм послідовного перетворення
предметної спрямованості функціональних завдань у відповідні сервіси.
В основу механізму визначення сервісів вирішення функціональних завдань покладемо
принцип максимальної функціональної зв’язності та мінімальної інформаційної залежності,
що відповідає SOA. Тобто функціональна зв’язність завдань, які формують функціональні
сервіси, повинна бути максимальна, а інформаційна залежність між такими сервісами –
мінімальна. Для вирішення цього завдання широко застосовуються методи
розрізування графів.
Таким чином, розглянутий в доповіді методичний підхід дає змогу формалізувати
процес визначення сервісів вирішення функціональних завдань в контексті теорії графів і
використовувати широко апробований математичний апарат.
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МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Дослідження, проведені вітчизняними та зарубіжними науковцями, засвідчують, що одним
із можливих інноваційних напрямів розвитку економіки держави є збільшення обсягів експорту
технологій виробництва товарів військового призначення та подвійного використання (далі –
військові технології). Варто зазначити, що протягом останніх років експорт військових
технологій сформувався як окремий вид міжнародних економічних відносин, який має ряд
особливостей у порівнянні із експортом технологій цивільного призначення [1].
В той же час, вивчаючи вітчизняний досвід експорту військових технологій, дедалі більша
кількість фахівців засвідчує про певні труднощі, які виникають при здійсненні маркетингових
досліджень військових технологій, що зумовлено:
– недостатнім рівнем конкуренції на міжнародному ринку ОВТ;
– значним впливом геополітичних та інших неекономічних факторів на функціонування
міжнародного ринку ОВТ;
– специфікою та основним призначенням військових технологій;
– проведенням дослідження в умовах підвищеної секретності складності отримання
додаткової інформації.
Існуючі моделі маркетингу цивільних технологій розроблені для використання в умовах
конкурентного середовища та передбачають використання значної кількості статистичної
інформації, тому не враховують у повній мірі вищезазначені особливості. Відсутність наукових
досліджень щодо розроблення ефективної моделі маркетингу військових технологій негативно
впливає на реалізацію Україною свого потенціалу у сфері експорту військових технологій. Тоді,
як використання на практиці науково-обґрунтованої моделі маркетингу військових технологій
позитивно вплине на економічний та науково-технічний розвиток не тільки військової
промисловості, а й інших секторів економіки держави [2]. Проведений аналіз засвідчує, що
алгоритм маркетингового дослідження військової технології слід звести до наступних
основних задач:
– аналіз міжнародного ринку військових технологій (визначення основних
конкурентів);
– аналіз продукції основних конкурентів (військових технологій і військової техніки та
озброєння, що виробляються з використанням таких технологій), яка зіставна з вітчизняною
продукцією у ціновому та якісному вимірі;
– визначення ступеня впливу політичних факторів, які існують на ринку;
– визначення ступеня впливу інших факторів (складності впровадження технології у
виробництво, собівартості виробництва, рівня монополізації ринку тощо);
– визначення відносних вартостей технологій;
– визначення середньозваженої справедливої ринкової вартості вітчизняної військової
технології – вартості, яка враховує не тільки якісні характеристики технології, а й
інтегрований вплив політичних та інших неекономічних факторів .
В таблиці 1 наведено модель здійснення маркетингового дослідження, основною
задачею якого з визначення середньозваженої справедливої ринкової вартості вітчизняної
військової технології.
Для проведення вищезазначеного дослідження необхідно проаналізувати діяльність
кількох ( n ) фірм, які здійснюють продаж аналогічних (споріднених) військових технологій
на міжнародному ринку ОВТ. Показники, які варто врахувати в діяльності кожного такої
фірми є наступними:
1. Pi – ціна за якою i -та фірма продає (готова продати) військову технологію;
2. Q i – індекс якості готової продукції i -тої фірми, при чому
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m

Qi

1

q ji k j ,

(1)

де i – номер конкуруючої фірми, i = 1… n ; j – номер параметра якості готової продукції, j
= 1… m ; q ji – оцінка j -того параметра якості i -тої фірми, 0 q ji 1, ; k j – вагова частка j того параметра у визначенні Q i ( 0

kj

1,

kj

1 ); m – кількість параметрів якості.

Таблиця 1
Визначення середньозваженої справедливої ринкової
вартості військової технології
Критерій оцінювання
Вартість технології,

1

P

Індекс якості готової продукції,
2
2

Оцінка параметру 1,

4

5

Q

q

....
Оцінка параметру

3

Фірма 1

Індекс політичного впливу,

m

,q

F

(у межах

0…1)
Індекс впливу інших факторів:
складність впровадження технології у
виробництво, собівартість виробництва,
монополізація ринку тощо, I
(у межах 0…1)
Відносна вартість технології з
урахуванням індексів якості готової
продукції, політичного впливу, інших

Фірма N
…

Фірма Х,
технологія якої
досліджується

Середній показник
(без урахування
вітчизняної фірми)

P1

…

Pn

Px

Q1

…

Qn

Qx

P
Q

q11

…

q1n

q1x

q1

…

…

....

…

…

qm

q m1

…

q mn

q mx

F1

…

Fn

Fx

F

I1

…

In

Ix

I

Pr1

…

Prn

Prx

Pr

Pr
Розрахунок q ji проводиться наступним чином:
факторів впливу,

– визначається теоретично-оптимальний абсолютний показник якості, якому
присвоюється значення 1 (такий показник не обов’язково повинна мати якась із
досліджуваних фірм);
– оцінка вибраного параметру якості усіх фірм визначається як
q ji

1

Абсолютний показник j того параметра i тої фірми
(2)
Абсолютний показник фірми, j тому параметру якої присвоєне значення 1

Варто зазначити, що у випадку, коли абсолютний показник параметра якості готової
продукції певної фірми відрізняється від теоретично-оптимального показника, що існує на
ринку, більше як у дав рази, технологію такої фірми можна вважати не зіставною із
досліджуваною технологією, або визначення q ji доцільно проводити із використанням
одного методів експертних оцінок, при чому в такому випадку q ji = 0….1.
3. Fi – індекс політичного фактору, що є числовим вираженням збільшення або
зменшення конкурентоздатності i -тої фірми на міжнародному ринку військових технологій
в залежності від політичної ситуації у світі, Fi = 0…1. Вищезазначений індекс
розраховується одним із методів експертних оцінок.
4. I i – індекс впливу інших факторів, I i = 0…1. До таких інших факторів можна
віднести складність впровадження технології у виробництво, собівартість продукції, ступінь
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монополізації ринку, частка кожної конкретної фірми на ринку тощо. Зміст такого індексу
полягає у числовому вираженні позитивного або негативного сумарного впливу
вищезазначених факторів на рівень конкурентоздатності фірми на ринку військових
технологій. Визначення I i відбувається із використанням одного із методів експертних
оцінок.
Визначивши вищенаведені показники, можна розрахувати відносну вартість технологій
усіх конкуруючих фірм з урахуванням якісних параметрів, політичних та інших факторів
впливу як
(3)
Prі Pі Fі Qі I і
Варто зазначити, що Pri є відносною величиною, яку не можна використовувати як
реальну ринкову вартість технології. Pri є показником конкурентоздатності фірми, чим
вищий такий показник у фірми – тим вища ймовірність того, що i -та фірма здійснить
експорт технології за ціною Pi .
В той же час, визначивши ціну технології ( Pi ), якість готової продукції ( Q i ), індекс
політичного впливу ( Fi ) та індекс інших факторів впливу ( I i ) для кожної фірми, яка
представлена на ринку, можна визначити середню відносну вартість технології на
міжнародному ринку ОВТ Pri . Середня відносна вартість технології на міжнародному ринку
ОВТ може бути розрахована як
Pr1 Pr 2 ... Prn
;
(4)
Pr
n
Можемо припустити, що для успішного експорту військової технології її відносна
вартість повинна бути не нижчою, ніж середня відносна вартість такої технології на ринку.
Тобто
(5)
Prx Pr
Звідси можна отримати
Pr
,
(6)
Px
Qx Fx I x
де Px – середньозважена справедлива ринкова вартість, при якій Фірма Х з високою
ймовірністю може продати таку технологію на міжнародному ринку ОВТ.
Таким чином, розроблена модель маркетингового дослідження військової технології
враховує не тільки цінові, а й якісні характеристики військової технології, геополітичні та
інші фактори впливу, що існують на міжнародному ринку ОВТ. У порівнянні із існуючими
моделями маркетингового дослідження цивільних технологій, розроблена модель не
потребує значної кількості статистичних даних і тому є адаптованою до умов підвищеної
секретності та складності отримання додаткової інформації. Дана модель також може бути
використана для здійснення маркетингу товарів військового призначення та подвійного
використання та іншої цивільної продукції, що реалізовується на неконкурентних ринках.
Подальші дослідження розглянутої проблематики повинні бути спрямованими на
розроблення цілісної системи маркетингового дослідження військових технологій.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАЙНЯТТЯ СТАРТОВОЇ ПОЗИЦІЇ ЗЕНІТНОГО
РАКЕТНОГО ПІДРОЗДІЛУ ДЛЯ ВІДБИТТЯ УДАРУ ЗАСОБІВ
ПОВІТРЯНОГО НАПАДУ
Під час безпосередньої підготовки до відбиття удару повітряного противника у
командира зенітного ракетного підрозділу є можливість прийняти бій на основній позиції,
або здійснити прихований маневр на запасну польову позицію для подальшого ведення
протиповітряного бою.
При цьому ймовірності ураження зенітного ракетного підрозділу в першому випадку
буде меншою в порівнянні із іншою, оскільки основна позиція зазвичай обладнана
інженерними спорудами і укриттям для особового складу.
В будь-якому випадку вільна (не зайнята зенітним ракетним підрозділом позиція)
обладнується під удавану, тобто на ній обладнується макети озброєння та імітуються ознаки
функціонування радіоелектронних засобів, роботи джерел електроживлення, силових
агрегатних установок, життєдіяльності та інше. Це дає можливість вважати, що дійсне місце
дислокації підрозділу в наслідок зменшення просторових характеристик його зони зенітного
ракетного вогню.
Цей факт, викликає необхідність наукового підходу до вибору варіанту відбиття удару
повітряного противника (способу ведення протиповітряного бою), зокрема обґрунтування
доцільності зайняття тої чи іншої стартової позиції зенітного ракетного підрозділу для
відбиття удару засобів повітряного нападу.
Враховуючи проведений аналіз можливостей відповідного існуючого науковометодичного апарату, авторами запропонована однойменна методика, яка базується на
антагоністичний ігровій моделі у вигляді матриці виграшів противника. Матриці виграшів
симетричні, а ціна гри має зміст середньої ймовірності ураження зенітного ракетного
комплексу на стартовій позиції.
Отримані під час розроблення методики розв’язки,на перший погляд простої
тривіальної постановки задачі, дають можливість зробити важливі висновки:
якщо є будь – яка абсолютна захищена позиція (ймовірність ураження підрозділу на
якій дорівнює нулю), то ймовірність збереження боєздатності зенітного ракетного підрозділу
рівна одиниці; якщо навіть дві позиції незахищені і максимально уразливі (ймовірності
ураження підрозділу на обох позиціях дорівнюють одиниці), то і в цьому випадку
ймовірність збереження боєздатності зенітного ракетного підрозділу буде рівна 0,5.
Цей факт підкреслює доцільність використання запасних і удаваних позицій та
засвідчує необхідність обґрунтованого підходу до їх вибору.
Наукова цінність отриманих результатів полягає в чутливості методики до впливу
імітації активності на удаваних позиціях та можливості отримання теоретичних ефектів її
застосування у вигляді доцільних способів ведення протиповітряного бою зенітними
ракетними підрозділами при відбитті удару повітряного противника.
ЛІТЕРАТУРА
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ОЦІНКА МЕТОДІВ КОДУВАННЯ МОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Ефективність використання пропускної здатності мережі істотно залежить від вибору
оптимального алгоритму кодування мовної інформації – кодека.
Всі існуючі типи мовних кодеків за принципом дії можна розділити на три групи:
Кодеки з імпульсно-кодовою модуляцією (ІКМ, Pulse Code Modulation – PCM) і
адаптивною диференціальною імпульсно-кодовою модуляцією (АДІКМ, Adaptive differential
pulse-code modulation – ADPCM), що використаються сьогодні в системах традиційної
телефонії. У більшості випадків являють собою сполучення АЦП/ЦАП.
Кодеки з вокодерним перетворенням мовного сигналу виникли в системах мобільного
зв’язку для зниження вимог до пропускної здатності радіо тракту. Ця група кодеків
використає гармонійний синтез сигналу на підставі інформації про його вокальні складові –
фонеми. У більшості випадків, такі кодеки реалізовані як аналогові пристрої.
Комбіновані (гібридні) кодеки сполучають у собі технологію вокодерного
перетворення мови оперують із цифровим сигналом за допомогою спеціалізованих цифрових
сигнальних процесорів (Digital Signal Processor, DSP). Кодеки цього типу містять у собі ІКМ
або АДІКМ кодек і реалізований цифровим способом вокодер.
Більшість кодеків описані рекомендаціями сімейства „G” стандарту Н.323.
Кодек G.711 використовує ІКМ перетворення аналогового сигналу з точністю 8 біт,
тактовою частотою 8 Кгц і найпростішою компресією амплітуди сигналу. Швидкість потоку
даних на виході перетворювача становить 64 Кбіт/с. Даний кодек застосовується рідко через
високі вимоги до швидкості передачі (64 Кбіт/с). Використання G.711 обґрунтовано лише в
тих випадках, коли потрібно забезпечити максимальну якість кодування мовної інформації
при невеликому числі одночасних розмов.
Кодек G.726 – адаптивна диференціальна ІКМ (АДІКМ). Цей алгоритм дає практично
таку ж якість відтворення мови, як й ІКМ, однак для передачі інформації при його
використанні потрібна смуга всього в 16 – 32 Кбіт/с. Метод заснований на тім, що в
аналоговому сигналі, що містить мовну інформацію, неможливі різкі стрибки інтенсивності.
Тому, якщо кодувати не миттєве значення амплітуди сигналу, а її зміни в порівнянні з
попереднім значенням, то можна обійтися меншим числом розрядів. В АДІКМ (ADPCM)
зміна рівня сигналу кодується чотирьох розрядним числом, при цьому частота виміру
амплітуди сигналу зберігається незмінною (8 Кгц). Процес перетворення не вносить істотної
затримки й жадає від процесора 5,5 – 6,4 мільйонів операцій у секунду (Million Instructions
Per Second, MIPS). Кодек G.726 може застосовуватися разом з кодеком G.711 для зниження
швидкості кодування останнього. Кодек G.726 призначений для використання в системах
відеоконференцій.
Кодек G.723.1 – гібридний кодек, що використовує технологію кодування мовної
інформації, яка скорочено називається „множинне імпульсне, багаторівневе квантування”
(Multy-Pulse – Multy Level Quantization, MP-MLQ). Даний тип кодеків можна
охарактеризувати як комбінацію АЦП/ЦАП і вокодера. Основний принцип роботи вокодера
– синтез вихідного мовного сигналу за допомогою адаптивної заміни його гармонійних
складових відповідним набором частотних фонем і погоджених шумових коефіцієнтів.
Кодек G.723 здійснює перетворення аналогового сигналу в потік даних зі швидкістю 64
Кбіт/с (ІКМ), а потім за допомогою багатосмугового цифрового фільтра/вокодера виділяє
частотні фонеми, аналізує їх і передає по каналу інформацію тільки про поточний стан
фонем у мовному сигналі. Даний алгоритм перетворення дозволяє знизити швидкість
кодованої інформації до 5,3 – 6,4 Кбіт/с без помітного для користувача погіршення якості
відтворення мови. Кодек має дві швидкості й два варіанти кодування: 6,4 Кбіт/с із
алгоритмом MP-MLQ й 5,3 Кбіт/с із алгоритмом CELP (Code Excited Linear Prediction) –
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лінійне пророкування з кодовим збудженням. Перший варіант призначений для мереж з
пакетною передачею голосу й забезпечує кращу якість кодування в порівнянні з варіантом
CELP, але менш адаптований до використання в мережах зі змішаним типом трафіка
(голос/дані). Клас мовних кодерів з лінійним пророкуванням і кодовим збудженням (CELP)
займає проміжне положення між кодерами форми сигналу й параметричними вокодерами.
Аналіз параметрів мовного сигналу здійснюється на інтервалах 10 – 30 мс, що дозволяє
найбільше ефективно застосовувати CELP при швидкостях передачі від 4 до 16 Кбіт/с.
Процес перетворення жадає від процесора 16,4 – 16,7 MIPS і вносить затримку 37 мс.
Кодек G.723.1 широко застосовується в голосових шлюзах й інших пристроях IP-телефонії.
Кодек G.723.1 уступає по якості кодування мови кодеку G.729a, але менш вимогливий до
ресурсів процесора й пропускної здатності каналу.
Кодеки G.729. Сімейство включає кодеки G.729, G.729 Annex A, G.729 Annex B. Кодер
містить детектор активності джерела мовного сигналу (Voice Activity Detector, VAD) і
генератор комфортного шуму. Детектор активності джерела мовного сигналу призначений
для виявлення й виділення інтервалів активності джерела або шуму без мови. Кодеки G.729
скорочено називають CS-ACELP (Conjugate Structure – Algebraic Code Excited Linear
Prediction), що переводиться як „сполучена структура з керованим алгебраїчним кодом
лінійним пророкуванням”. Процес перетворення вимагає від процесора 21,5 MIPS і вносить
затримку 15 мс. Швидкість кодованого мовного сигналу становить 8 Кбіт/с. У пристроях
VoIP даний кодек займає лідируюче положення, забезпечуючи найкращу якість кодування
мовної інформації при досить високій компресії.
Кодек G.728 – гібридний кодек, ставиться до категорії кодеків з керованим кодом
лінійним пророкуванням і малою затримкою (Low Delay – Code Excited Linear Prediction, LDCELP). Кодек забезпечує швидкість перетворення 16 Кбіт/с, вносить затримку при кодуванні
від 3 до 5 мс. Для його реалізації необхідний процесор зі швидкодією більше 40 MIPS. Кодек
призначений для використання, в основному, у системах відеоконференцій.
Основні характеристики розглянутих кодеків наведені в таблиці1.
Таблиця 1
Основні характеристики кодеків.
Кодек

Метод компресії

Швидкість
кодування

Складність
реалізації

Якість

Затримка

G.711

PCM

64 Кбіт/с

Низька (8 MIPS)

Гарна

Дуже низька (0,75 мс)

G.726

ADPCM

32/24/16
Кбіт/с

Низька (8 MIPS)

Гарна (32 Кбіт/с),
погана (16 Кбіт/с)

Дуже низька
(1 мс)

G.729

CS-ACELP

8 Кбіт/с

Висока (30 MIPS)

Гарна

Низька (10 мс)

G.729A

CA-ACELP

8 Кбіт/с

Помірна
(20 MIPS)

Середня

Низька (10 мс)

G.723.1

MP-MLQ
ACELP

6,4/5,3 Кбіт/с

Помірна
(16 MIPS)

Гарна (6,4 Кбіт/с),
середня
(5,3 Висока (37 мс)
Кбіт/с)

G.728

LD-CELP

16 Кбіт/с

Дуже висока
(40 MIPS)

Гарна

Дуже низька (3-5 мс)

З наведеного аналізу випливає, що вибір алгоритму кодування мови залежить від вимог
до якості, характеристик каналу, що є у розпорядженні, можливостей реалізації певного
алгоритму з погляду на складність обчислень.
ЛІТЕРАТУРА
1. Рекомендації ITU-T Н.323.
2. Росляков А.В., Самсонов М.Ю., Шибаева И.В. ІР-телефония. – М.: Эко-Трендз, 2003.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ТА КРИТЕРІЇВ ВИБОРУ
АЛГОРИТМУ МАРШРУТИЗАЦІЇ
Процес маршрутизації має істотний вплив на ефективність, надійність та якість роботи
мережі в цілому. Тому вибір алгоритму маршрутизації повинен бути обґрунтованим та
зваженим. На даний час відсутній чітко визначений підхід до такої процедури. Звичайно, що
вибір конкретного алгоритму маршрутизації повинен здійснюватись за результатами їх
порівняння по визначених показниках, які повинні враховувати технічні, економічні та
якісні вимоги до мережі в цілому.
Вибір алгоритму маршрутизації в значній мірі залежить від наступних факторів, які
можна вважати вихідними даними для процедури вибору.
Топологія і складність мережі.
Необхідно передбачити наявність резервних ліній зв’язку в мережі, що забезпечують її
надійне функціонування (доступність серверів і мережевих сегментів) у випадку відмов
мережевого обладнання та основних ліній зв’язку.
Розміри мережі та необхідність у її подальшому масштабуванні.
Можливості деяких протоколів в цьому сенсі обмежені.
Завантаженість мережі.
Для мереж з високим коефіцієнтом завантаженості ліній зв’язку має значення здатність
протоколу до перерозподілу потоків даних.
Вимоги до надійності мережі.
Допустимий час простоїв або нестабільності в роботі мережі через відмови її вузлів
залежить від роду діяльності організації, і визначається можливими фінансовими збитками
або небезпекою порушення контролю та управління.
Вимоги до захисту інформації в мережі.
Ці вимоги визначаються ступенем ризику, пов’язаного з потраплянням інформації про
адреси та маршрути у мережі до рук зловмисників, що особливо важливо для мереж
спеціального призначення.
Необхідність підключення сегмента до вже існуючої мережі.
У цьому випадку слід звернути увагу на сумісність протоколів маршрутизації і засобів
їх реалізації.
Можливість організації програмних маршрутизаторів.
При невеликому трафіку в мережі або на окремих її ділянках від маршрутизаторів не
потрібна висока продуктивність. У таких випадках з економічної точки зору буває вигідніше
використовувати замість апаратного маршрутизатора універсальний комп’ютер з декількома
мережевими картами та програмним забезпеченням (ПЗ), що реалізує функції протоколів
маршрутизації. Проте не для всіх протоколів маршрутизації є відповідне ПЗ, а від складності
протоколів залежить потужність обчислювальних ресурсів комп’ютера.
Виходячи з цього для порівняння протоколів маршрутизації пропонується обрати
такі критерії:
Швидкість збіжності.
Ця характеристика протоколу визначає тривалість часового інтервалу можливої
нестабільної роботи мережі, в перебігу якого протокол виявляє недоступний маршрут,
вибирає новий маршрут і розповсюджує нову інформацію по мережі. Швидкість реакції на
зміни в мережевій топології особливо важлива при підтримці важливих додатків, які
вимагають високого ступеня готовності мережі.
Можливість обліку в метриці (критерії) вибору найбільш раціонального маршруту
різних характеристик маршруту.
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Метрики можуть розраховуватися на основі однієї або декількох характеристик шляху,
до яких відносяться: кількість переходів (проміжних маршрутизаторів в дорозі); пропускна
спроможність каналів зв’язку; затримка пакета в дорозі; надійність (частота виникнення
помилок каналах зв’язку); навантаження (завантаженість маршрутизаторів і каналів зв’язку);
вартість. Метрики, обчислені на основі декількох показників, забезпечують більшу гнучкість
при виборі маршруту. Можливості протоколу підтримувати водночас декілька метрик
дозволяють задовольняти вимоги QoS-трафіку (Quality of Service) різних додатків.
Можливість балансування навантаження між декількома маршрутами.
Можливість зберігання в таблицях маршрутизації декількох маршрутів до однієї
мережі (з рівними або навіть різними метриками) дає можливість маршрутизатору знижувати
завантаження ліній зв’язку, шляхом почергового відсилання пакетів по кожному
з маршрутів.
Можливість об’єднання маршрутів на співпадаючих ділянках.
Наявність даної функції сприяє зниженню відносної складності великої мережі,
скороченню кількості записів у таблицях маршрутизаторів і прискоренню пошуку в них.
Об'єднання маршрутів вимагає, щоб протокол маршрутизації підтримував маски під мереж
змінної довжини і був здатний поширювати інформацію про мережеві маски разом з
інформацією про мережеві маршрути.
Максимальна кількість маршрутизаторів в мережі визначає можливості її
масштабування.
Це обмеження побічно пов’язане з іншими характеристиками протоколу
маршрутизації, що впливають на його здатність працювати у великій мережі (наприклад,
швидкістю збіжності, часткою смуги пропускання мережі, необхідної для передачі
службових повідомлень протоколу).
Необхідність попередньої логічної підготовки мережі.
Деякі протоколи маршрутизації для досягнення відповідного рівня масштабування
(зменшення споживання обчислювальних ресурсів маршрутизаторів і смуги пропускання
мережі) мають на меті виділення в мережі логічних областей і зв’язків між ними.
Впровадження таких протоколів може вимагати серйозної інженерної проробки проекту
мережі (її топології та схеми адресації).
Забезпечення безпеки при обміні маршрутною інформацією.
Якщо мережа підтримує обмін маршрутною інформацією між підмережами,
з’єднаними глобальними зв’язками, то потрапляння такої інформації до рук зловмисників
може становити загрозу безпеці мережі. У таких випадках підтримка протоколом
маршрутизації методів аутентифікації джерела і шифрування маршрутної інформації набуває
важливого значення.
Доступність програмного забезпечення реалізації протоколу маршрутизації.
Проколи можуть бути відкритими і підтримуватися різними виробниками апаратних
маршрутизаторів і ПЗ для універсальних комп’ютерів, а можуть бути закритими і
реалізуватися лише певними компаніями.
Таким чином, вибір алгоритму маршрутизації може здійснюватись по результатах
порівняння за запропонованими критеріями з урахуванням важливості кожного з них, а
також залежно від обсягу службового трафіку та обсягу обчислювальних процедур,
необхідних для реалізації протоколу.
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СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОЇ ПІДТРИМКИ ДІЙ ОСІБ БОЙОВИХ ОБСЛУГ ЯК
СКЛАДОВА СУЧАСНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Сучасні автоматизовані системи управління (АСУ) військового призначення в значній
мірі орієнтовані на збір, передачу та відображення інформації, тоді як прийняття рішення
майже цілком покладене на людину. Швидка змінна обстановки, висока відповідальність і
обмежений час на ухвалення рішення призводять до того, що людина вимушена діяти в
умовах постійного сильного стресу і з цієї причини її дії не завжди є оптимальними.
Можливим шляхом підвищення ефективності функціонування АСУ військового
призначення є розробка і впровадження систем оперативної підтримки дій (СОПД) осіб
бойових обслуг. Це дозволить зменшити навантаження на людину та вивільнити її потенціал
для вирішення творчих, нестандартних задач, що підвищить ефективність управління в
цілому. На наш погляд СОПД призначена для аналізу даних, розпізнавання ситуацій,
визначення та відображення рекомендацій щодо доцільних дій з управління силами та
засобами у визначених ситуаціях, підготовки та відправки формалізованих повідомлень. При
цьому логічним вважається покладення на СОПД завдань збору та аналізу первинної
інформації про об’єкт моніторингу та стан самої системи. Людині відводяться функції
підсумкового аналізу, визначення доцільних варіантів та виконання відповідних
управлінських дій.
Відповідно до призначення можливо виділити основні завдання СОПД: візуалізація
алгоритмів дій посадових осіб відповідно до ситуації, визначення ситуації або доцільних дій
людини-управлінця з ідентифікації ситуації, автоматизація процесу обміну повідомленнями.
Комплексна реалізація цих завдань в СОПД здатна надати АСУ військового призначення
нових якостей за рахунок поєднання можливостей людини-управлінця та систем
штучного інтелекту.
Відповідно до призначення та завдань до СОПД можна висунути вимоги: СОПД має
бути постійно діючою просторово-розподіленою інформаційно-аналітичною системою,
сумісною з існуючими базами даних та інформаційно-довідковими системами; програмне
забезпечення СОПД повинно інтегруватись в програмне забезпечення АСУ відповідного
пункту управління; СОПД має бути здатна функціонувати як в автономному режимі, так і
сумісно з АСУ відповідного пункту управління; СОПД повинна мати можливості
оперативної діагностики (розпізнавання) ситуацій, які виникають при зміні поточної
обстановки; має бути передбачена активізація додаткових даних про операцію та поточну
обстановку; повідомлення (команди та доповіді) мають відображатись у стандартизованому
вигляді з активними областями, що передбачені для вводу змінюваних даних та
автоматичним відображенням поточного оперативного часу в зручному форматі.
Таким чином, побудова СОПД військового призначення на базі новітніх
інформаційних технологій є актуальним завданням сучасного етапу розвитку АСУ
військового призначення.
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Забезпечення якісного управління військами Збройних Сил України можливе тільки
при умові ефективного функціонування системи управління. Як показує досвід, ефективного
функціонування системи управління в сучасних умовах можна досягти тільки при її
автоматизації. Проектування автоматизованих систем управління (АСУ) потребує наукового
обґрунтування підходів до оцінювання ефективності їх функціонування.
Вирішення питання з оцінювання ефективності функціонування АСУ потребує
глибокого вивчення складних взаємопов’язаних процесів управління військами та бойовими
засобами при виконанні ними різноманітних завдань у певних умовах оперативної
(оперативно-тактичної) обстановки, яка швидкоплинно змінюється. Основними підходами
до оцінювання ефективності функціонування АСУ є такі:
по-перше, ефективність функціонування АСУ може бути оцінена за допомогою
узагальненого показника ефективності функціонування, який оцінюється критерієм, що
дозволяє судити про кінцеві результати, які отримуються при її застосуванні. У якості
узагальненого критерію оцінювання показника ефективності озброєння та військової техніки
використовують величину втрат, які наносяться противнику певними засобами в різних
умовах. Проте, АСУ, як спеціальна техніка, не здійснює прямого ураження військ і бойових
засобів противника, але через підвищення якості управління військами вносить вклад у
підвищення можливості використання їх бойового потенціалу, і опосередковано впливає на
величину втрат, які наносяться противнику у ході ведення бойових дій.
по-друге, оцінювання ефективності функціонування АСУ – за відповідністю виконання
висунутої сукупності основних вимог. До таких вимог слід віднести оперативність,
безперервність, стійкість, скритність та ін.
Зазначені вимоги до ефективності функціонування АСУ характеризуються великою
кількістю часткових показників, які можуть визначатися як кількома характеристиками самої
системи, так і впливом різноманітних зовнішніх факторів. Ці часткові показники не завжди
піддаються згортці для визначення єдиного узагальненого показника ефективності
функціонування АСУ, а методика їх розрахунку є достатньо складною.
по-третє, оцінювання ефективності функціонування АСУ може бути здійснена шляхом
максимізації найбільш важливого часткового показника та переведення усіх інших
показників у розряд обмежень. Недоліком такого підходу є його суб’єктивність при виборі
найбільш важливого показника та неврахування інших показників при виборі варіанту,
якому слід віддати перевагу.
по-четверте, оцінювання ефективності функціонування АСУ здійснюється за
комплексними показниками оцінювання її складових елементів, а саме організаційної,
функціональної та матеріально-технічної складових. Здійснивши оцінювання ефективності
функціонування кожної зі складових елементів АСУ можливо визначити комплексний
показник її ефективності за мінімальним значенням показників функціонування
організаційної, функціональної та матеріально-технічної складових на певний момент часу.
Знаючи стан АСУ в певний момент часу, можливо здійснювати виконання заходів щодо
удосконалення її складових, тим самим підвищуючи якість її функціонування.
Проведений аналіз свідчить, що кожному підходу притаманні як позитивні, так і
негативні властивості. Тому його вибір залежить від умов та спрямованості дослідження.
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