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к.т.н. Бовда Е.М. (ВІТІ)
д.т.н. Романюк В.А. (ВІТІ)
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИНТЕЗУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
МЕРЕЖАМИ ЗВ’ЯЗКУ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Сучасна мережа зв’язку військового призначення відноситься до складних систем, яка в
своєму складі має велику кількість підсистем різного функціонального призначення. Такого
роду системи потребують якісного управління, яке на різних ланках управління може бути
реалізовано автоматизованим (для вищих рівнів) або автоматичним (бажано для нижчого
рівня) способом. Перспективна мережа зв’язку військового призначення не повинна мати
суворо фіксованої інфраструктури, а повинна будуватися з існуючого набору підсистем під
певні завдання, які потрібно вирішувати. В мережі повинна прослідковуватися певна ієрархія
структури – централізація управління, а також одночасно передача певних повноважень
управління (децентралізація) на нижчі ланки (в разі потреби) (рис. 1).
Аналоговий
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Рис. 1. Ієрархія системи управління мережею зв’язку військового призначення

До особливостей системи управління телекомунікаційними мережами військового
призначення можна віднести:
– багатофункціональність, яка визначаться необхідністю рішення різних задач при
різних умовах функціонування системи;
– ієрархічність, яка визначається підлеглістю мереж різних рівнів управління
(наприклад, тактичний рівень підпорядкований оперативному рівню);
– багатомірність, що обумовлена значною кількістю підсистем, елементів та зв'язків
між ними;
– багатопараметричність, яка визначається різноманіттям цілей окремих підсистем та їх
характеристик, вимогами та показниками ефективності;
– залежність функціонування від параметрів мережі та особливо зовнішніх впливів.
До системи управління телекомунікаційною мережею пред’являються наступні
вимоги [1]:
– забезпечення засекреченої передачі всіх видів трафіка з заданою якістю;
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– максимальна автоматизація процесів управління;
– забезпечення адаптивного функціонування мережі з можливістю її самоорганізації
(особливо при втратах елементів системи);
– забезпечення прийняття рішень в реальному масштабі часу;
– оптимізація характеристик мережі;
– мінімальне завантаження мережі службовою інформацією.
– гнучкість архітектури, що надає можливість реконфігурації та нарощування функцій
управління;
– використання рекомендацій ITU, стандартів ETSI, ISO, державних та галузевих
стандартів [3].
Система управління мережею має глобальну мету – забезпечення заданого
інформаційного обміну з потрібною якістю обслуговування. Система управління мережею
повинні забезпечити виконання наступних завдань:
доведення з заданими ймовірнісно-часовими характеристиками наказів і сигналів
централізованого бойового управління від пунктів управління Генерального штабу ЗСУ до
пунктів управління видів ЗС і родів військ;
якісне та своєчасне надання посадовим особам органів управління ЗСУ інформаційнотелекомунікаційних послуг;
виконання вимог сталого, безперервного, оперативного і скритного управління
військами (силами) і зброєю;
створення умов для забезпечення безпеки, достовірності і цілісності інформації, що
циркулює в системі управління ЗСУ, на етапах збору, обробки, передачі, зберігання,
розподілу та надання користувачам;
оперативне централізоване та децентралізоване безперервне управління засобами
зв’язку та автоматизації різних виробників;
оптимальне використання ресурсів мереж, каналів і ліній зв’язку;
локалізацію зонового (регіонального) трафіку від трафіку, спрямованого до
центрального вузла (зони) зв’язку;
автоматичну реєстрацію подій у телекомунікаційних мережах, пов’язаних із станом
технічних засобів, з урахуванням ступеню їх важливості;
автоматичне конфігурування мережі при зміні її стану; віддалене конфігурування
обладнання та одержання статичної інформації щодо їх роботи і надання цієї інформації у
тому числі й у графічному вигляді в масштабі часу, близькому до реального.
Основними функціями управління в телекомунікаційних мережах є наступні
складові [5, 6]:
– мережеве управління, що складається з завдань: управління конфігурацією;
управління безпекою; управління за відмов; управління послугами; управління робочими
характеристиками;
– управління розподіленими застосуваннями;
– моніторинг технічного програмного забезпечення;
– підтримання прийняття рішень щодо функціонування мережі;
– управління модернізацією;
– моделювання мереж;
– тренування та злагодження особового складу пунктів управління.
На систему управління мережами військового призначення (СУМВП) покладаються
наступні завдання, які можна класифікувати:
1. за етапами управління – поділяються на задачі планування, розгортання,
оперативного управління;
2. за функціями управління – задачі можна класифікувати на спеціальні (політ ШСЗ,
здійснення переміщення, тощо) та універсальні (управління топологією, навантаженням,
маршрутизацією, безпекою, абонентами, тощо);
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3. за способом реалізації – задачі поділяються на технологічні та організаційнотехнологічні;
4. за типом управління – централізовані, децентралізовані, змішані;
5. за масштабами охоплення – управління всією мережею, її зонами, рівнями мережі;
6. за видом постановки задачі та математичним апаратом, який використовується –
задачі розподілу ресурсів, задачі масового обслуговування, задачі динамічного
програмування, прогнозування, розподілу ресурсів.
Мережа зв’язку військового призначення та її система управління (рис. 1, 2) за своєю
організаційною побудовою є ієрархічною та складається з кількох рівнів: стратегічного,
оперативного та тактичного. Сама система управління мережею зв’язку військового
призначення представляє собою організаційно-технічну систему, яка входить до складу
Національного центру оперативного-технічного управління мережами телекомунікацій
України, що є сукупністю функціонально та організаційно пов’язаних між собою органів,
пунктів управління зв’язком та технологічної основи, що включає інформаційні, обчислюваТМСП
Центр
управління
ТМСП

Головний центр
управління мережею
військового призначення

Комерційні
мережі
Центр
управління
мережами

Мережі
ЗСУ
Центр
управління
мережами

Види ЗСУ
Центр управління мережі
Стаціонарна
Мобільна

Оперативне
командування
Центр управління мережі
Стаціонарна
Мобільна

Частини
підрозділи
Центр управління мережі
Стаціонарна
Мобільна

Рис. 2. Система управління мережею військового призначення

льні, службові телекомунікаційні ресурси та спеціальні засоби, що ґрунтуються на
комплексах програмно-апаратних засобах автоматизації (КЗА зв’язком) та службового
зв’язку технологічного управління Державної системи управління, що утворюють
автоматизовані системи управління зв’язком (АСУЗ). Нижчі рівні будуються за типовою
структурою та складом: станції супутникового зв’язку (супутникова антена, модем),
комутатора, маршрутизатора, VoIP шлюза, АРМів, спеціальних засобів, телефонних апаратів,
точок радіодоступу, ретрансляторів та радіо засобів тощо. Система управління на цьому
рівні повинна будуватися з використанням технологій SDR, MANET, а для зв’язку з вищим
рівнем – за технологією TMN (SDN). На рівні видів ЗСУ, ОК, частин та підрозділів мається
обладнання нижчого рівня, а також обладнання для стаціонарної мережі: сервери різних
служб, комутатори, маршрутизатори, шлюзи, АТС, ІДС, Дата-центри, комплекси та
засоби зв’язку.
Центр управління мережею військового призначення, який знаходиться на вищому
рівні, використовує мережі ТМСП та комерційних мереж для організації доступу до нижчих
рівнів з метою збору потрібної інформації про стан мереж та вироблення управляючих
впливів на їх, причому як на польову складову, так на стаціонарну. Управління
телекомунікаційної складової буде використовувати підходи концепції TMN (протокол
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SMIP), а для управління локальними мережами – концепція SDN (протоколи SNMP та
OpenFlow).
Система управління мережею зв’язку військового призначення повинна будуватися за
змішаним принципом: ієрархічним (на організаційному рівні) та децентралізованим (на
технологічному рівні) управлінням, відповідно до існуючої структури системи управління
ЗС України, вирішуваних завдань та з реалізацією в кожній зоні принципу централізованого
управління.
Для оперативного управління в кожній зоні (сегменті ЛОМ) створюється локальні бази
даних (MIB, RMON), які об’єднуються в розподілену базу даних. Управління та контроль за
розподіленою базою даних повинен здійснюватись як централізовано, так і децентралізовано
для забезпечення живучості системи в цілому.
Побудова системи управління всіх рівнів повинна бути узгоджена та взаємозв’язана на
організаційному, технічному, інформаційному, лінгвістичному, математичному і
програмному рівнях стаціонарної та польової компоненти системи в цілому.
Структурно мережа складається з транспортної мережі (наприклад – телекомунікаційна
мережа спеціального призначення) та мережі доступу. Основу транспортної мережі
складають волоконно-оптичні, тропосферні та супутникові лінії зв’язку, а мережі доступу –
радіо (КХВ, УХВ, СХВ), тропосферні, супутникові та проводові лінії зв’язку.
Елементами та об’єктами управління мережі є: лінії зв’язку, радіостанції,
телекомунікаційна аероплатформа, штучні супутники Землі, маршрутизатори, комутатори,
шлюзи, сервера, АРМи посадових осіб.
Різні рівні мережі повинні швидко адаптуватися до частих змін топології мережі,
трафіка та ефективно використовувати всі мережеві ресурси. В таких умовах забезпечити
інформаційний обмін з заданою якістю неможливо без ефективної системи управління
мережею військового призначення (СУМВП) (рис. 2.).
За етапами управління задачі діляться на задачі планування, розгортання
(організаційні способи реалізації) і оперативного управління (організаційно-технологічний
спосіб) [1].
Етап планування здійснюється центром управління мережі. Сутність планування
полягає в організації діяльності органу управління, яка направлена на формування і
прийняття рішення по організації мережі (способи побудови мережі), своєчасну розробку
документів і доведення їх до підлеглих (постановка задач перед силами зв’язку та розподіл
сил та засобів) (рис. 3).
Збільшити ефективність управління можливо за допомогою автоматизації процесів
управління зв’язком (АСУЗ) (рис. 4).
Архітектура автоматизованої системи управління зв’язком складається з наступних
частин: середовища зовнішніх мережевих та інформаційних ресурсів; транспортного
середовища; інформаційного середовища; сервісного середовища; прикладного
інтерфейсного середовища, кожен з яких на своєму рівні вирішує завдання по захисту
підсистем від несанкціонованого доступу та впливу.
Зовнішнє та транспортне середовище на сьогоднішній день складається за рахунок
оренди у недержавних операторів телекомунікаційних ресурсів.
До транспортного середовища відносяться такі елементи: телекомунікаційні портали,
засоби доступу до Web-ресурсів, шлюзи взаємодії зі спеціальними зовнішніми системами
управління зв’язком.
До інформаційного середовища відносяться наступні засоби: інформаційні та
обчислювальні ресурси ІР- транспортної мережі, в тому числі ресурси інформаційних
порталів, автоматизованих комплексів та засобів комутації й маршрутизації. Створення
інформаційного середовища обумовлено проблемами її уніфікації, взаємодії з ГІС та іншими
системами управління недержавних операторів телекомунікаційних ресурсів.
До сервісного середовища входять наступні засоби: мультимедіа, телематичні служби
державних та недержавних операторів телекомунікаційних ресурсів, геоінформаційні
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системи, забезпечення безпеки інформації, електронного документообігу, доступу до
сервісних порталів прикладного інтерфейсного середовища. Ці засоби повинні забезпечувати
формування, доведення та надання мультимедійних послуг всім посадовим особам на
прикладному інтерфейсному та прикладному рівнях.
Управління мережами
Етапи управління

Планування
(організаційне)

Розгортання
(організаційне)

Оперативне управління
(організаційно-технологічне)

Етапи планування

Вироблення замислу
організації зв’язку

Організація планування зв’язку

Розроблення плану
зв’язку

Фази планування

Отримання
завдання
Усвідомлення
завдання
Організація
роботи
управління
зв’язку та ІС

Оцінка обстановки та
формування вихідних
даних

Процедури

Процедури

Аналіз завдання

Вироблення
замислу організації
зв’язку (варіанти)

Формування
рішення з
організації
зв’язку

Оцінка
обстановки
Узагальнення
висновків з
оцінки
обстановки

Розробка
документів
плану зв’язку

Узгодження
документів
плану зв’язку

Розгляд та затвердження
документів плану зв’язку
Етапи оперативного управління

Збір інформації

Обгрунтування рішень на їх
виконання

Контроль
виконання команд

Обмін інформацією між
об’єктами системи

Етапи розгортання
Реконгцировка
на місцевості

Розгортання на
місцевості в
бойовий порядок

Прив’язка до
транспортної
мережі

Контроль
функціонування,
маскування

Рис. 3. Класифікація етапів управління мережами та функцій етапу планування

До прикладного інтересного середовища належать наступні засоби: сервісні портали в
управляючому, інформаційно-аналітичному та контрольно-технологічному аспектах
функціонування АСУЗ; служби номерів, імен, адрес; автоматизації управління якістю
сервісного обслуговування.
Засоби прикладного середовища повинні забезпечувати формування, доведення та
надання на прикладному рівні всім посадовим особам послуг: управляючих впливів по
формуванню та передачі команд, сигналів підтвердження, директив, донесень та
розпоряджень по зв’язку, прийому та оперативному аналізу інформації, донесень, доповідей,
що поступають від посадових осіб різних підсистем управління.
Етап розгортання полягає в розгортанні мережі в заданому районі. При цьому задачі
етапу розгортання (перепланування) мережі можуть виконуватися й на етапі оперативного
управління при значних її змінах (ушкодженні, введенні нових угруповань військ й ін.).
Контроль за етапом розгортання мережі здійснюється із центру управління мережею.
17

Задачі управління

Задачі контролю

Задачі аналізу та
підтримки рішень

Задачі планування

Прикладне
середовище
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Служба імен,
номерів, адрес

Управління якістю
сервісного обслуговування

Інформаційноаналітичний портал

Прикладне
інтерфейсне
середовище

Контрольнотехнологічний портал

Сервісне
середовище
Засоби мультимедіа

Телематичні служби

ГІС

Доступ
Пошук

Доступ

Документообіг

Доступ

Копірування
Зберігання

Web-додатки
Пошук

Інформаційне
середовище
Інформаційні ресурси

Обчислювальні ресурси

Контролер домену

Web-сервіс

Транспортне
середовище

Транспортна мережа

Зовнішні мережі
Сервіси інших
Державних мереж

Зовнішні ресурси

Зовнішнє мережеве
та інформаційне
середовище

Управління комплексною безпекою

Портал
управління

Автоматизована система управління зв’язком

Управління функціонуванням, експлуатацією та інформаційною безпекою

Рис. 4. Автоматизована система управління зв’язком

На етапі оперативного управління за прийнятими критеріями ефективності постійно
оцінюється стан мереж, і приймаються міри (відповідно до плану та реальної обстановки) по
втриманню показників ефективності функціонування в заданих межах або здійснюється їх
системна (користувальницька) оптимізація. Задачі оперативного управління (на відмінність
задач планування) вирішуються змішаним способом (централізовано/децентралізовано) у
режимі реального часу, а за змістом багаторазово їх повторюють.
Цикл управління мережі здійснюється органом управління (особою, що приймає
рішення) та включає наступні основні складові (рис. 5) [1]:
– збір інформації про стан мережі (при цьому необхідно приймати рішення за об’ємом,
типом, рівнями, функціями збору службової інформації);
– аналіз даної інформації – визначаються: виконання мережею своїх функцій,
необхідність управляючого впливу, цілі управління з подальшою деталізацією їх на підцілі;
– прийняття рішення (реконфігурація мережі, перерозподіл каналів транспортної
мережі та мережі доступу, маршрутизація та обмеження потоків, оновлення елементів
мережі тощо);
– виконання рішення (видача та доведення управляючих команд, розсилання службової
інформації, резервування ресурсу, установлення потужності передавачів, спрямованість
антен тощо);
– контроль виконання рішень у задані часові інтервали.
Виходячи з основних відмінностей та особливостей системи управління мережею та
основних вимог до неї, визначені основні принципи її функціонування: принцип адаптивного
управління; принцип функціональності управління (повинен реалізовуватися на кожному
вузлі, рис. 6); принцип ієрархічності управління; принцип розподіленості та координації
взаємодії; принцип оптимальності управління [1 – 3].
За охопленням задачі управління діляться на управління функціонуванням всієї
телекомунікаційної мережі, її зони або процесом передачі інформації між виділеними
абонентами.

18

Від системи
управління
вищого рівня

Збір, обробка та
узагальнення
інформації (даних)
про обстановку

Отримання
бойової задачі

Під "задачею" розуміється проблемна ситуація з явно заданою метою, і умови в
яких вона повинна бути досягнута.
Проблема - опис ситуації, в якій визначено: мету, результати, що досягаються
(досяжні, бажані) і, можливо, ресурси та стратегія досягнення мети (вирішення).
Проблема проявляється поведінкою системи.

Вивчення
ситуації
Обстановка по (військовому) зв'язку: Сукупність значень характеристик стану
системи військового зв'язку та військ зв'язку об'єднання і (або) з'єднання на даний
момент часу, що визначають їх можливість по рішенням завдань зв'язку в бою і
(або) операції

Оцінка
обстановки
по зв’язку

Оцінка обстановки (військового) зв'язку: Процес вивчення та аналізу факторів і
умов, що впливають на організацію військового зв'язку в об'єднанні і (або) з'єднанні

Про дії противника
Про свої війська
Про сусідів
Про природні,
кліматичні,
метеорологічні
умови

Вироблення
способів
організації
зв’язку

Організація військового зв’язку: Сукупність цілеспрямованих заходів, що
проводяться в об'єднанні, з'єднанні або частини по підготовці, розгортання та
бойового використання сил і засобів військового зв'язку для забезпечення
управління військами або силами і зброєю
Спосіб організації зв’язку: Сукупність прийомів використання сил і засобів
військового зв'язку для вирішення завдань по військовій зв'язку

Варіанти
організації
зв’язку

Варіант організації зв’язку:Один із способів побудови, впровадження та
експлуатаційного обслуговування системи військового зв'язку об'єднання і (або)
з'єднання

Прийняття
рішень по
організації
зв’язку

Рішення по (військовому) зв’язку: Сукупність положень, що визначають з ким,
до якого часу, які види зв'язку повинні бути встановлені, структуру системи зв'язку,
угруповання військ зв'язку, завдання частинам (підрозділам) зв'язку та організацію
управління зв'язком

Відпрацювання
документів
плану зв’язку
Затвердження
плану зв’язку
Постановка
задач військам
(силам) по
зв’язку

Оперативне управління (військовим) зв'язком: Процес функціонування
органів управління, спрямований на формування керуючих впливів по
реалізації плану військового зв'язку об'єднання і (або) з'єднання в бою і
(або) операції в умовах зміни оперативної обстановки, обстановки по
військовому зв'язку
Оперативне управління військовим зв'язком включає в себе
реалізацію наступних функцій: контроль проходження важливої
інформації, контроль навантаження в мережах військового зв'язку,
контроль стану елементів системи військового зв'язку, вироблення, вибір
варіантів забезпечення військового зв'язку і передачі інформації,
формування і доведення команд (керуючих впливів) до підлеглих пунктів
управління, засобів військового зв'язку та контроль їх виконання та ін.

Оперативне
управління
зв’язком
Контроль за виконанням
бойових задач, доповідь про
результати бойових дій

Рис. 5. Схема процесу управління в системі управління військами зв’язку

За способом реалізації частина задач оперативного управління вирішується ізольовано
(окремим вузлом), а більша частина – кооперовано, сукупністю вузлів (наприклад,
маршрутизація інформаційних повідомлень й ін.).
За видом постановки та математичному апарату задачі діляться на задачі
розподілу ресурсів, задачі масового обслуговування, маршрутні задачі й ін.
За функціями задачі управління мережі діляться на дві групи [1, 2]:
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1. Спеціальні задачі управління (наприклад, визначення маршрутів польоту БПЛА й
координація їхнього переміщення, тощо).
Центр управління мережами
Підсистема
управління
маршрутизацією
Підсистема
управління енергоресурсом

Підсистема збору та
зберігання інформації
(збір статистики)

Підсистема підтримки прийняття рішень
Підсистема
Підсистема
Підсистема
управління
управління назабезпечення
топологією
вантаженням
безпеки
Підсистема
управління
радіоресурсом

Підсистема
прогнозування
стану мережі

Підсистема реалізації рішень
(моделі, методики, алгоритми,
управляючі впливи)

Підсистема
ліквідації
аварій

Підсистема
контролю
виконання
рішень

Підсистема
управління якістю
обслуговування
Підсистема контролю
функціонування
елементів

Підсистема
навчання

Підсистема взаємодії з
ТМСП та іншими
мережами

Мережа військового призначення та інші мережі

Рис. 6. Функціональна модель системи оперативного управління

2. Універсальні задачі управління – характерні для мереж всіх рівнів мережі:
управління топологією, управління маршрутизацією, управління навантаженням, управління
радіоресурсом, управління енергоресурсом, управління безпекою. Однак, конкретна
реалізація методів управління кожної мережі повинна враховувати її призначення та
особливості архітектури (розмірність, мобільність, продуктивність й ін.). Наприклад, методи
маршрутизації повинні бути орієнтовані на ієрархічну архітектуру мережі та передачу
повідомлень із заданою якістю (QoS).
Цілями системи управління можуть бути екстремум або підтримка (виступають як
обмеження) заданих параметрів функціонування всієї мережі, що можна представити в
вигляді [5, 8]:
Ц = 𝑓(𝑆, 𝑃𝑒 , 𝑃зв , 𝐹, 𝑌, 𝑂, 𝑅) → 𝑜𝑝𝑡
при обмеженнях 𝑅 ≤ 𝑅доп , та 𝑂 ≤ 𝑂доп , {Тц ≤ Тдоп } → 𝑚𝑖𝑛
де S – структура системи управління;
𝑃𝑒 – параметри елементів системи;
𝑃зв – параметри зв’язків між елементами;
𝐹 – сукупність функцій, що реалізуються системою управління;
𝑌 – умови функціонування системи управління;
𝑂 – обмеження на значення характеристик властивостей системи управління, що
створюється;
𝑅 – обмеження на ресурси, за допомогою яких буде синтезуватися система управління;
Тц – час циклу оперативного управління мережею;
Тдоп – час, що відведений на оперативне управління мережею, який визначається
директивними документами, а також час на проведення кожного етапу оперативного
управління мережею.
Разом з тим, у системі управління мережею існує ієрархія цілей (рис. 7). В загальному
випадку її можна представити у вигляді списків підцілей, які пов’язані визначеними
відношеннями:
Ц ІЦ  {Ц 0 R01{Ц11 , Ц12 ,...,Ц1n }R12 {Ц 21 , Ц 22 ,...,Ц 2 n }...Rij {Ц k1 , Ц k 2 ,...,Ц kn }},
де Ц ІЦ – ієрархія цілей системи управління;
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Ц 0 – глобальна ціль системи управління;
Ц ij – j-а підціль i-го рівня ієрархії цілей, i  I , k ; j  I , n ;
R – множина відношень на підцілі ієрархії цілей.
Ц0 – забезпечення інформаційного обміну з
завданою якістю у i-k-ом напрямку зв’язку

Ц11 – забезпечення
своєчасності
передачі
інформації

Ц12 – підтримка
потрібної пропускної
здатності

Ц21 – максимізація
пропускної
здатності (зони)
мережі

Ц22 – мінімум
об’єма службового
трафіку

Ц31 – управління
топологією

Ц32 – управління
маршрутизацією

Ц41 –
обмеження
потоку, що
входить

Ц42 – побудова
маршруту

Ц1n – мінімізація
часу доставки

Ц2m – максимізація
часу “життя”
мережі

Ц3f – управління
потоками

Ц43 –підтримка
маршрутів

Ц4q – перерозподіл
навантаження

Рис. 7. Фрагмент цільової структури вузла мережі

В умовах змішаного управління (частка функцій виконується централізовано центрами
управління мережами, а друга децентралізовано – вузлами, особливо в тактичній ланці
управління) можна визначити дві взаємозалежні групи цілей: мережеві (зонові) – оптимізація
мережевих або зонових показників ефективності; користувальницькі – досягнення заданої
якості передачі та функціонування елементів мережі за необхідним напрямком.
До мережевих (зонових) цілей управління можна віднести оптимум наступних
параметрів Цi= {Ц1, Ц2, ..., Цn}:
Ц1– продуктивність всієї мережі, мережі певного рівня або її зони;
Ц2 – потужність передачів вузлів мережі чи її зони;
Ц3 – ступінь покриття території (абонентів) мережею (аероплатформ);
Ц4 – структурна надійність (зв’язність) мережі, її зони;
Ц5– кількість апаратних ресурсів (аероплатформ, базових станцій);
Ц6 – час функціонування мережі, її зони;
Ц7 – обсяг службового трафіка;
Ц8 – час планування, розгортання, відновлення мережі чи її зони;
Ц9 – параметри безпеки й т. д.
Однак в умовах децентралізованого управління та наявності протиріччя між
оптимальною інформованістю керуючого об’єкта і своєчасністю керуючих впливів
неможливо досягти глобальної оптимізації [9]. Тому необхідно здійснювати локальну
оптимізацію в рамках окремого вузла (радіоканалу, маршруту, напрямку, зони мережі). У
зв’язку з цим основна мета управління декомпозуєтся на дві складові: передача інформації
між парою відправник-адресат (a–b) із заданою якістю при прагненні мінімізувати витрати
мережевих (зонових) ресурсів на її здійснення або досягнення сприятливих умов для
виконання цілей управління інших елементів мережі.
До основних користувальницьких цілей управління можна віднести оптимум
(обмеження) наступних параметрів: пропускна здатність, час затримки передачі повідомлень,
потужність передавача, енергія (витрати енергії) батарей.
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Розглянемо декілька користувальницьких критеріїв цільових функцій управління:
1. Максимум (обмеження) пропускної здатності s:
каналу sк→ max sк (sк≥sкзад);
маршруту m→ max Sm(Sm≥Smзад), де Sm= min{sкi}, i∈m; 𝑖 = ̅̅̅̅
1, 𝐼 ;
𝐽
напрямку М→ max Sн (Sн≥Sнзад), де 𝑆н = ∑𝑗=1 𝑆𝑚𝑗 , 𝑚𝑗 ∈ 𝑀
2. Мінімальний час доставки пакетів (обмеження) часу доставки пакетів tз:
маршруту m– min tзm(tзm≤ tзmзад), 𝑡з𝑚 = ∑𝐼𝑖=1 𝑡з𝑖 , 𝑖 ∈ 𝑚
3. Максимум (maxnм) або обмеження (nм<=nмзад) кількості незалежних маршрутів
передачі.
Наявність сукупності критеріїв ефективності обумовлює багатокритеріальність задач
управління та значно ускладнює розробку формальних методів.
𝐾(𝑥𝑗 ) = {𝐾1 (𝑥𝑗 ), 𝐾2 (𝑥𝑗 ), … , 𝐾𝑚 (𝑥𝑗 )} = {𝐾𝑗 (𝑥𝑗 ); 𝑗 = 1, … , 𝑚}
Для рішення здійснення управління пропонується динамічно визначати головний
критерій ефективності (виходячи з поточної ситуації в мережі), який підлягає оптимізації, а
інші переводити в розряд обмежень.
Таким чином, розглянута загальна ідеологія побудови системи управління мережами
зв’язку військового призначення. Розглянуто задачі, функції та технології управління
мережами. Створення сучасної системи управління мережами зв’язку військового
призначення потребує розробки сучасних методів управління мережами, що складуть основу
побудови інтелектуальної мережі зв’язку спеціального призначення, яка дозволить
побудувати адаптивну архітектуру, що самоорганізується, забезпечити передачу різних видів
трафіка з заданою якістю та значно покращити показники ефективності мережі зв’язку та
автоматизувати процеси управління цією мережею, що є напрямком подальших досліджень.
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ПАРАМЕТРИЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОРПУСКУЛЯРНОЇ ТА ХВИЛЬОВОЇ
МОДЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ
Всі можливі діапазони електромагнітних хвиль розглядаються з позиції єдності їх
природи у вигляді корпускулярно-хвильового коливального процесу, об’єднуючим базисом
якого є перехід енергії електромагнітної форми коливання в масу, названої корпускулою, і
навпаки. З огляду на це, введені поняття електромагнітного коливання, фотона у
розширеному розумінні та базового фотона.
Актуальність. Традиційно як в науковій, так і в навчальній літературі електромагнітні
коливання розглядаються як хвильовий процес, для якого властива динаміка розповсюдження у просторі й зміна в часі. Широко використовуване практичне поняття радіохвилі
визначає лише частину загального діапазону електромагнітних коливань. Сумісно із світлом,
рентгенівським і гамма випромінюванням тощо всі вони мають двоїсту природу – це хвилі і
частинки (корпускули) водночас. Для однозначності трактування понять двоїстості як
хвильового, так і корпускулярного процесів необхідне виявлення параметричних
взаємозв’язків їх моделей, що розглядається нижче.
Суть представлення. Питання двоїстості виникає із відомого положення [1], що світло
проявляє себе, як частинки (корпускули) і як хвилі, що знаходить практичне підтвердження.
Враховуючи, що світло є тільки видимим діапазоном в області електромагнітних коливань,
то для нього, логічно, властиві всі теоретично-практичні положення, які стосуються цих
коливань взагалі. Погляд двоїстості станів світла прийнятий і не заперечується, аналогічний
погляд має місце стосовно електромагнітних коливань інших діапазонів [2]. Але в
трактуваннях електромагнітних процесів не пов’язуються умови виникнення їх станів
внаслідок певних внутрішніх чи зовнішніх дій (процесів) та характер подальших переходів із
одного стану в інший. Слід зазначити, що в межах матеріальних об’єктів діють певні
незмінні фізичні закони, можливо, якісь із них для нас невідомі, що задають відповідно
незмінні стаціонарні властивості цих об’єктів і структур, якщо нема зовнішньої дії.
Наприклад, вода залишиться рідиною в межах певних температур, які визначають цей стан.
Але зовнішня дія переведе воду в стан льоду при зниженні температури або в стан пари при
підвищенні.
Відповідно, зовнішня дія на електромагнітне коливання у вигляді сили тяжіння скривлює шлях розповсюдження коливань, отже, проявляється їх матеріальний характер у вигляді
певної маси, а дифракційні зони Френеля показують хвильову природу світла. Ряд інших
спостережень показують на корпускулярність і хвильовитість світла та інших електромагнітних коливань, що є внутрішньою їх властивістю (станом), після того, як вони
якимось чином виникли. Взаємозв’язок цієї двоїстості розглядається в [3] на основі відомого
рівняння Ейнштейна, яке зв’язує енергію W, масу m та швидкість світла с:
W = с2∙m.
(1)
Формула показує, що певній масі m відповідає енергія W. Згідно з рівняннями Максвелла [2], електромагнітне коливання має певну енергію, а, отже, згідно формули (1), й масу,
що не викликає заперечень і підтверджує, що матерія існує в двох видах – речовини й поля.
Взаємозв’язок маси та енергії приводить до розуміння, що закону збереження енергії логічно
відповідає закон збереження матерії [3]. Якщо в формулі (1) енергію та масу вважати
змінними величинами, то отримаємо:
∆W = c2∙∆m.
(2)
Величина ∆ означає зміну відповідних величин. Електромагнітне коливання, згідно рівнянь Максвелла, має дві взаємозв’язані складові – магнітну Н та електричну Е, які перпендикулярні між собою (рис.1, t0 – точка початку спостереження), коливаються у фазі
(приймають максимальні та мінімальні значення в одні й ті же моменти часу) та роз23

повсюджуються у просторі й несуть певну енергію, яку можна обчислити [2]. У моменти
часу t0, t1, t2, … енергія хвильових складових Ex та Hy повністю переходить у масу Δm, яка
приймає максимальне значення, а в проміжках між цими моментами одночасно існують
обидві форми представлення електромагнітних коливань, а саме, електромагнітна форма та
форма у вигляді маси, при цьому загальна їх енергія залишається незмінною (у вакуумі). Ці
форми нерозривно зв’язані й не можуть існувати одна поза іншою.
y

x

Δm

Hy

Ex

Hy
Ex
t0
t1
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t

Виникнення електромагнітних коливань пов’язане із внутрішніми процесами, які виникають у речовині внаслідок власних фізичних закономірностей, або якщо до неї прикладена певна зовнішня дія (так при вмиканні електроживлення ліхтарика – випромінюється
світло розжареною ниткою внаслідок процесів на атомному рівні, термоядерні реакції на
Сонці виникають внаслідок тиску і високої температури – випромінюється весь спектральний діапазон, антена випромінює радіохвилі певної частоти чи діапазону частот, які
задані процесами у передавачі тощо).
Частоту коливань та динаміку (поштовх) їх виникнення задають джерела коливань
природнього та техногенного походження, які перекривають весь діапазон існування таких
коливань. Людська практика створила необхідні для життєвого супроводження існування
цивілізації технічні системи, які генерують і випромінюють різні електромагнітні коливання,
але порівняно в достатньо обмеженому діапазоні використання.
У момент виникненням будь-яких електромагнітних радіоколивань розпочинається їх
перехід у масу. У реальному просторі при розповсюдженні електромагнітних хвиль буде
мати місце втрата (розсіювання) енергії на речовинному наповненні простору.
Таким чином, представлені принципи можна пов’язати в таке визначення:
Електромагнітне коливання – це неперервний об’ємно-просторовий процес руху і
зміни взаємозв’язаних форм матерії у вигляді електромагнітної форми та її маси із
періодичним повним переходом однієї форми в іншу у відповідності із енергетичною
залежністю ∆W = c2∙∆m.
Швидкість електромагнітних коливань залежить від середовища розповсюдження і
дорівнює швидкості світла у вакуумі. У реальних середовищах вона може складати 200-300
тисяч км/с. Слід зазначити, що розповсюдження електромагнітних коливань має об’ємнопросторовий характер, а точки повного переходу сумарної енергії складових Ex та Hy у масу
утворють просторові ”електромагнітно-нульові” поверхні (які проходять через точки t0, t1,)
по фронту розповсюдження хвилі. Хвиля у просторі поширюється у заданому тілесному куті
(згадаймо промінь прожектора, діаграму направленості антени тощо), амплітуди магнітної та
електричної складових зменшуються при віддаленні від джерела випромінювання,
відповідно й зменшується максимальна маса у точках, де сумарна енергія електромагнітного
коливання дорівнює 0. Різні речовинні поверхні можуть пропускати, поглинати, направляти
чи відбивати радіохвилі. Тілесний кут, в якому спрямовуються коливання, задає технічна
система, що за рахунок своїх непроникних поверхонь спрямовує або фокусує світло чи
електромагнітні хвилі у потрібному напрямку розповсюдження (рис.2); ∆Wхy – змінна
сумарна енергія електричної та магнітної складових коливання у просторі в
перпендикулярній системі координат х та у, ∆m – змінна маса коливання у просторі.
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Рис.2. Характер зміни енергії електромагнітних коливань

Відомо, що маса, як й енергія, є однією із найбільш загальних характеристик матеріального світу. Кожна речовина із різною структурою та властивостями має однозначне
представлення у вигляді певної маси. Виходячи з цього, можна зазначити, що кожній масі
властиве певне „речовинне” відображення із відповідною внутрішньою побудовою. Таким
відображенням для маси електромагнітного поля є взаємопов’язані складові Н та Е з їх
сумарною енергією, яка визначається співідношенням [2]:
𝑊=

𝜖0 ∙𝐸 2
2

𝐵2

+ 2𝜇 ,

(3)

0

–12

де ε0 – електрична стала, яка є електричною характеристикою пустоти (ε0=8,85∙10 Ф/м); Е –
напруженість електричного поля, В/м; В – величина магнітної індукції, Вб/м2; μ0 – магнітна
стала, яка є магнітною характеристикою пустоти (μ0=1,257∙10–6 Гн/м).
Розглянемо приклад [2]. Нехай величина магнітної індукції В = 1 Тл (Тесла), напруженість електричного поля Е = 108 В/м = 106 В/см (мільйон вольт на 1 сантиметр, що можливо тільки у високому вакуумі) Тоді сумарна енергія електричного і магнітного полів на
основі (3) буде мати значення:

𝑊=

1016
2∙4𝜋∙9∙109

+

1
2∙4𝜋∙10−7

= 4,42 ∙ 105 Дж/м3 .

Об’ємна густина маси електромагнітного поля, яка відповідає цій енергії, згідно формули (2), дорівнює:
∆𝑚 =

∆𝑊
𝑐2

=

4,42∙105
(3∙108 )2

= 4,91 ∙ 10−12 кг/м3 .

Як видно, достатньо високим енергетичним показникам електромагнітного поля (для
реальних полів ці показники менші) відповідає відносно мале значення маси, тому на даному
етапі розвитку телекомунікаційних систем для їх вдосконалення використовувати додаткове
представлення електромагнітних коливань у вигляді маси є проблематичним, але ніяким
чином не може бути відкинутим, згадуючи несподіванки у розвитку техніки і помилки в
прогнозах. Зате можливість (поки що гіпотетична) зворотного перетворення невеликої маси
у гігантську енергію налаштовує думку на те, що реальність подібного процесу може бути
мотивацією для людських пошуків механізмів його виявлення та використання, що захоплює
перспективами розв’язання енергетичних проблем у майбутньому, хоча, наскільки відомо,
перетворення речовини в енергію дається дуже непросто.
Характер розповсюдження електромагнітних коливань та відповідних їм мас показує,
що їх сумісний рух здійснюється зі швидкістю світла чи близькою до неї. Це підкреслює те,
що існують форми матерії, маса яких (релятивістська маса) здатна рухатись зі
швидкістю світла.
Стосовно світла використовується таке поняття, як фотони. Для інших діапазонів цей
термін не застосовується, що зв’язано із традиційним представленням цього терміну тільки
щодо світлової області. Під фотоном розуміють певні малі порції світла, які ведуть себе, як
частинки і як хвилі. Однозначних визначень фотону, повністю погоджених із практикою
проявів його двоїстості, нема. Фотон без руху не існує, маси спокою не має, він визначає
властивість матерії його створювати при певних умовах. На основі вище приведеного
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матеріалу представляється наступне визначення фотону (електромагнітного фотона у
розширеному розумінні).
Фотон – це існуючі тільки в процесі руху взаємно обумовлені й залежні коливання
двох форм матерії – електромагнітної та її маси – із мінімальним періодом повного
переходу однієї форми в іншу.
Представлені на рис.2 інтервали t0 … t1, t1 … t2 і т.д., які відображають повторення
процесів у часовій області, є періодом коливань (зміною станів). Щодо просторових вимірів
довжини фотона, то для визначення місць періодичних змін у просторі нульових чи
максимальних станів коливань зазначені часові інтервали можуть бути замінені координатами, де знаходився передній фронт хвилі в моменти часу t0 та t1, використовуючи для їх
визначення період розповсюдження.
Певне джерело випромінює фотони однакові за енергією, структурою (у вигляді Ex та
Hy) і періодом зміни структури, далі вони, рухаючись, розширюються в об’ємі, тобто в межах
кожного наступного періоду розміри фотона змінюються, а при розпоширенні в реальному
просторі, де можливі втрати енергії, зменшується також енергія фотону. Кожне джерело
задає зазначені параметри власних фотонів, у залежності від частоти та початкової енергії
коливань. Щодо видимого білого світла, то слід відмітити, що воно складається із сукупності
коливань різних частот, які створюють сумарний потік різних фотонів. Тому картина розповсюдження ускладнюється наявністю для кожної частоти своїх максимумів і мінімумів, що
формують загальну динамічну рельєфну картину переміщення світлового потоку, в якому
кожній частотній складовій світла відповідає свій варіант фотона. Тому сталого фотона
немонохроматичний світловий потік не має.
Таке різноманіття фотонів потребує приведення їх до певної однозначної оцінки. Для
цього, зокрема, може бути використаний механізм „нормування” за допомогою заданих
(базових) стабільних випромінювань. Базовим сталим варіантом фотона, на основі якого
можна представляти в енергетичному плані всі інші електромагнітні фотони, може бути
випромінювання, яке випускає електрон при переході в атомі з однієї орбіти на іншу.
Енергію цього випромінювання можна взяти за основу визначення кількості фотонів будьякого із електромагнітних випромінювань, використовуючи для цього енергетичні дані
заданого випромінювання в межах конкретного із зазначених вище періодів повторення.
Тоді, зокрема, стосовно видимого білого світла, кожна його хвиля містить у межах свого
періоду двоїстого перетворення (енергія-маса-енергія) певну кількість базових фотонів, а
світловий потік – сумарну кількість фотонів всіх частотних складових. Такий підхід дає
змогу конкретизувати кількісну оцінку випромінювання електромагнітних хвиль заданим
джерелом у вигляді базових фотонів.
Висновки. Представлена фізична суть двоїстості природи електромагнітних хвиль у
вигляді взаємозв’язаних періодичних перетворень двох форм матерії одна в іншу – електромагнітної та її маси – у відповідності із енергетичною залежністю ∆W = c2∙∆m. На основі
розглянутих перетворень автори вважають за доцільне скорегувати поняття електромагнітного просторового коливання та фотона, розширивши й уточновши зміст останнього
стосовно не тільки світла, а й всіх електромагнітних хвиль. Це дає змогу з єдиних позицій
розглядати корпускулярно-хвильові ефекти їх розповсюдження. Питання щодо використання
електромагнітних хвиль у вигляді їх маси в телекомунікаційних системах, можливо, знайде
застосування на певному етапі розвитку цих систем.
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Сусь. – К.: Просвіта, 2013. – 130 с.

26

к.т.н. Гурський Т.Г. (ВІТІ)
к.т.н. Ільїнов М.Д. (ВІТІ)
Єсаулов М.Ю. (ВІТІ)
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КХ
РАДІОЗВ’ЯЗКУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Короткохвильовий (КХ) зв’язок посідає важливе місце в системі військового зв’язку. У
відповідності з Регламентом радіозв’язку смуга частот 3...30 МГц називається високими
частотами (ВЧ), а діапазон довжин хвиль, що відповідає цій смузі (10...100 м) –
декаметровими, або короткими хвилями (КХ). Основною перевагою КХ зв’язку є відсутність
обмежень по дальності – відстань між кореспондентами може складати десятки, сотні й
навіть тисячі кілометрів без ретрансляції сигналу з використанням ефекту відбиття
радіохвиль від іоносфери. При роботі іоносферною (просторовою) хвилею відстані до 300 км
між кореспондентами називають ближнім КХ радіозв’язком, від 300 до 1000 км – середнім, і
понад 1000 км – магістральним. Головною особливістю КХ радіоліній, незалежно від
відстані між кореспондентами, є те, що умови розповсюдження радіохвиль певної смуги
частот шляхом відбиття від іоносфери, визначаються часом доби, порою року та сонячною
активністю.
Надійність та стійкість роботи КХ радіоліній визначається, в першу чергу, правильним
вибором робочих частот для кожної конкретної радіолінії за критерієм їх проходження через
іоносферу та їх своєчасною зміною протягом доби.
Недоліками КХ радіозв’язку є, по перше, низька пропускна спроможність каналів
зв’язку, що зумовлено як нестаціонарністю іоносферних каналів, так і низькою частотною
ємністю КХ діапазону, по друге, залежність надійності радіозв’язку від правильного вибору
робочих частот.
При проведенні антитерористичної операції (АТО) КХ радіозв’язок організується з
використанням радіостанцій виробництва Harris: RF-7800H потужністю 20, 150 або 400 Вт
(Falcon III) та MPR-9600 (Falcon II) потужністю 20 та 125 Вт. Основні тактико-технічні
характеристики (ТТХ) КХ радіостанцій Harris наведено в табл. 1 [2, 3].
Таблиця 1
Основні ТТХ КХ радіостанцій Harris
Станції
Характеристики

Діапазон, МГц
Потужність, Вт

КХ
УКХ
ранцева
з підсилювачем

Режими роботи

Шифрування
Антени (для ранцевих станцій)

RF-7800H

MPR-9600

1,5 – 29,9999
1,6 – 29,9999
20 – 59,9999
–
20
20
150; 400
125
FIX – фіксована частота
HOP – ППРЧ 8,8 стр/с
ALE (2G) – частотна адаптація другого покоління
3G – частотна адаптація
–
третього покоління
AES-128
–
AES-256
–
Citadel-128
Citadel-128
АШ-3, диполь

Ранцеві (20 Вт) станції замінили радіостанцію Р-130М зі складу командно-штабних
машин (КШМ) радянського виробництва, станції з зовнішніми підсилювачами потужності –
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радіостанцію середньої потужності Р-161А-2М або Р-140М (Р-140-0,5). Як правило, КШМ та
радіостанції середньої потужності модернізуються шляхом встановлення радіостанцій Harris.
Досвід організації КХ радіозв’язку в зоні проведення АТО дозволив виявити ряд
недоліків (проблемних питань) та визначити можливі напрямки їх усунення (вирішення)
(табл. 2).
Таблиця 2
Напрямки вдосконалення КХ радіозвязку на основі радіостанцій Harris
№
Недоліки
з/п
1 Неточності при налаштуванні
номіналів робочих частот.
2 Недосконалий алгоритм
проведення сеансів зв’язку.
3 Низька оперативність
встановлення зв’язку в режимі
ALE.
4 Відсутність пристроїв для
створення лінії дистанційного
управління.
5 Відсутність коаксіального фідера з
перехідником на симетричну
антену в комплекті антени MPR9600.

6
7

Помилки при розгортанні антеннофідерних пристроїв (АФП).
Неможливість безпосередньої
передачі інформації з обмеженим
доступом.

Напрямки усунення (удосконалення)
Ретельне частотне планування.
Відновлення частотно-диспетчерської служби.
Удосконалення алгоритму проведення сеансів
зв’язку.
Удосконалення файлу налаштування для режиму
ALE.
Розробка
та
промислове
виробництво
вітчизняних
пристроїв
дистанційного
управління.
Розробка
та
промислове
виробництво
вітчизняних перехідників.
Використання
штатних
антенно-фідерних
пристроїв зі складу аналогових радіостанцій.
Виготовлення
симетричного
фідера
з
використанням полотна антени за зразком антени
Р-130М.
Підготовка особового складу щодо грамотного
розгортання АФП.
Використання зовнішньої спецапаратури.
Передача заздалегідь зашифрованих кодограм.
Модифікація модулів шифраторів Citadel із
залученням вітчизняних фахівців з подальшою
сертифікацією.

КХ радіостанції Harris доводяться до батальйону (дивізіону) включно. Таким чином,
найнижчий рівень радіомереж КХ – радіомережі бригад.
Основні завдання КХ радіозв’язку: оперативна організація каналів зв’язку зі старшим
штабом, зв’язок з підрозділами, які діють у відриві від основних сил, зв’язок з підрозділами
глибинної розвідки, резервування основних інформаційних напрямків, канали зв’язку на
яких можуть бути утворені наступними способами.
Перший. Лінії прив’язки до стаціонарних вузлів зв’язку зі складу первинної мережі
зв’язку України, а за наявності такої можливості – до захищених вузлів Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України (значна кількість польових вузлів зв’язку
(ПВЗ) батальйонів та переважна більшість ПВЗ бригад).
Другий. Вздовж лінії зіткнення побудована і знаходиться на етапі введення в
експлуатацію транспорта магістральна радіорелейна лінія зв’язку з використанням станцій
Р-425С-3, до якої також здійснюється (буде здійснена) прив’язка польових вузлів зв’язку.
Після введення в експлуатацію, очевидно, цей спосіб буде основним.
Третій. Транспортна мережа супутникового зв’язку, що створена з використанням
орендованого ресурсу системи супутникового Інтернету Tooway. Цей спосіб є основним для
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багатьох батальйонів і переважної більшості ротних (РОП) та взводних опорних пунктів
(ВОП). Крім цього, в позиційній обороні на рівні РОП (ВОП) – КСП батальйону основним
способом організації зв’язку є проводовий.
Четвертий. Лінії прямого зв’язку між командними (командно-спостережними)
пунктами, що створюються з використанням транкінгових радіостанцій Motorola DM 4600 та
високо піднятих, як правило, направлених антен типу „хвильовий канал”. Дальності зв’язку
на таких інтервалах можуть складати до 80 км [1].
Таким чином, КХ радіозв’язок стає актуальним для забезпечення зв’язку на
інформаційних напрямках від батальйону (дивізіону) і вище у випадку, якщо інші наявні
способи організації зв’язку не працездатні з різних причин: технічні несправності, вогневе
ураження противника, вплив засобів радіоелектронної боротьби противника тощо.
Розглянемо детальніше кожну позицію таблиці 2.
1. Неточності при налаштуванні номіналів заздалегідь підготовлених робочих
частот. Послідовність роботи по налаштуванню КХ радіостанцій Harris RF-7800H та
MPR-9600 наведено на рис. 1.
1 ЕТАП. СТВОРЕННЯ БАЗИ РОБОЧИХ ЧАСТОТ (≤ 200), А ТАКОЖ БАЗИ ХОПСЕТІВ ( ≤ 19)
Діапазон КХ
1,5 МГц

30 МГц
База хопсетів (смуг частот) для режиму HOP

База частот для режимів FIX, ALE, 3G (3G+)
f001 f002

f003

f004

Δfh1 Δfh2 Δfh3

f197 f198 f199

Δfh4

………….

Δfh19

fц18

fц19

………….

1,5 МГц

fц1 fц2
2,0 МГц

30 МГц

2 ЕТАП.

Δfh18

fц3

fц4

30 МГц

НАЛАШТУВАННЯ МОДЕМІВ ТА ГЕНЕРАЦІЯ КЛЮЧІВ ШИФРУВАННЯ

Усього можна підготувати 19 налаштувань модемів, основні з яких: MIL-110B, Serial, ARQ (найбільш надійний, доцільно використовувати в каналах HOP).
В режимі 3G модем призначається автоматично. На кожен канал станції (пресет) можна створити свій ключ шифрування.

3 ЕТАП. НАЛАШТУВАННЯ N ≤ 75 КАНАЛІВ (ПРЕСЕТІВ)

ППРЧ

Частотна адаптація (адаптивний вибір робочої частоти з автоматичним встановленням зв’язку)

Фіксована частота

Удосконалений режим ALE

FIX

ALE

NFIX = 75 – NALE –
– N3G (3G+) – NHOP

NALE

На канал призначається
будь-яка робоча частота з
бази частот (f001 … f199).

HOP

3G+

3G

NHOP = 19

N3G (3G+) = 1

Можна використати до 100 Можна використати до 63
частот з номерами f001 … f099. З частот з номерами f100 … f162. З
цих частот можна створити до цих частот можна створити до
24 частотних планів (кількістю
50 частотних планів.
до 10 частот).
Збільшення
кількості
частотних планів з одночасним
Якщо
обрано
можливість
зменшенням частот в них
роботи в 3G+, у чистому режимі
дозволяє зменшити час на вибір
3G станція не працює.
частоти, придатної для зв'язку

Дозволяє радіостанції RF7800H встановлювати з'єднання
з однотипними станціями в
режимі 3G, а з радіостанціями
MPR-9600 – в режимі ALE.
Можна використати до 62
частот з номерами f001 … f062. З
цих частот можна створити до
24 частотних планів (кількістю
до 10 частот).

Режим
псевдовипадкової
перестройки робочої частоти
зі швидкістю 8,8 стрибків/с.
Забезпечує підвищену завадота розвідзахищеність. На
канал призначається будьякий хопсет з бази хопсетів
(Δfh1 … Δfh19).
Хопсет – смуга, в межах якої
здійснюється
перестройка
робочої частоти.

Загальна кількість частотних планів для режимів ALE та 3G (3G+) не може перевищувати 50

Рис. 1. Послідовність роботи по налаштуванню КХ радіостанцій Harris
RF-7800H та MPR-9600

При проектуванні будь-якої КХ радіолінії визначається діапазон робочих частот та його
добовий хід, виходячи з чого призначаються (обираються) робочі частоти. Визначення
робочих частот для різних кореспондентів можна здійснити за допомогою програми для
налаштування радіостанцій RF-7800H – CPA (Communication Planning Application). При
цьому, необхідно ввести значення індексу сонячної активності SSN (Sun Spot Number),
середньомісячні прогнозовані значення якого уже записані в програмі (їх можна уточнювати
за прямим посиланням, доступним у робочому вікні програми), а також вказати координати
кореспондентів (рис. 2). Діапазон робочих частот лежить між верхньою та нижньою кривою,
що являють собою добовий хід максимальної та мінімальної частот, які можуть бути
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застосовані на даній радіолінії. Середня крива – розподіл оптимальної робочої частоти
протягом доби. На жаль, крива мінімальної частоти може бути побудована не завжди,
особливо для малих значень потужності передавача.

Рис. 2. Визначення оптимальних робочих частот на радіонапрямку Донецьк – Київ
з використанням програми СРА

На етапі формування бази робочих частот (до 200), частотних планів (до 50) та хопсетів
– смуг частот, у межах яких здіййснюється ППРЧ (до 19), доцільно визначити мінімально
необхідну та максимально необхідну частоти для радіостанцій мережі з урахуванням (на
певний період часу) відстаней до кореспондентів (максимальних та мінімальних) та
можливих коливань значення індекса сонячної активності. Слід враховувати наступні
загальні закономірності: значення робочих частот більші вдень, ніж уночі, і зростають при
збільшенні відстані до кореспондента та збільшенні значення SSN. Тому максимальну
частоту в базі слід визначати по найбільш віддаленому кореспонденту з найбільшим
можливим на визначений період SSN, мінімальну частоту – по найближчих кореспондентах
для найменших SSN.
Слід пам’ятати про те, що діапазон КХ дуже вузький і одночасно використовується
багатьма службами в усьому світі, а завдяки механізму іоносферного поширення радіохвиль
збільшується загальний рівень шуму на вході приймачів, а отже – зменшується відношення
сигнал/шум. Тому при визначенні номіналів частот радіомереж, номіналів центральних
частот хопсетів, потрібно враховувати заборонені частоти, смуги частот, зайняті
радіомережами інших підрозділів, з’єднань, об’єднань і т.д. Для цього слід вести ретельне
планування використання радіочастотного ресурсу від мереж найвищого рівня до
найнижчого.
Очевидно, що наявність частотно-диспетчерської служби (ЧДС) значно б полегшила
роботу як офіцерів-зв’язківців, які створюють файли для налаштування радіостанцій, так і
операторів, що безпосередньо проводять сеанси радіозв’язку.
2. Недосконалий алгоритм ведення сеансів зв’язку. Порядок проведення сенсів
полягає у встановленні з’єднання в режимах ALE або 3G (як правило, з попереднім
проведенням оцінювання якості каналів частотного плану) з подальшим переходом за
командою старшої станції у завадозахищений режим ППРЧ на канал з номіналом
центральної частоти хопсета, найближчим до найкращої за якістю в даний момент часу
робочої частоти. Як правило, номінали центральних частотів хопсетів співпадають зі
значеннями частот у частотних планах, де кількість частот – 19 (за кількістю каналів ППРЧ).
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Такий порядок сенсів добре підходить для тренування операторів радіостанцій у
мирний час. Проте, в умовах активної радіоелектронної протидії противника, з високою
ймовірністю можна стверджувати, що можливості встановити з’єднання на фіксованій
частоті не буде. Отже, черговий прийом в бойових умовах повинен бути організований в
режимі ППРЧ, а перехід з одного каналу (хопсету) на інший має забезпечуватись
оргнанізаційними заходами (інструкціями операторам радіостанцій з чітким указанням часу
переведення станції на інший канал та номера каналу). За створення і розсилку у військові
частини таких інструкцій має відповідати ЧДС.
В умовах, коли основним режимом роботи буде ППРЧ, доцільно використовувати
опцію „Виклик HAIL”, що допоможе зв’язатися з кореспондентами мережі, коли з’єднання
неможливо буде встановити через проблеми з синхронізацією. При відправці виклику HAIL
радіостанція пропонує оператору перейти на канал фіксованої частоти, з якого кореспондент
посилав цей виклик. При цьому, оскільки здійснення такого виклику можливе на частотах
№№ 1-10 з бази робочих частот, то доцільно номінали частот цих каналів призначати через
один відповідно номіналам центральних частот хопсетів.
3. Низька оперативність встановлення зв’язку в режимі ALE. Час, протягом якого
радіостанція намагається встановити з’єднання на одній частоті (посилає виклик) в режимі
ALE складає до 15 секунд. Тому, при кількості частот у групі (плані), що дорівнює 20, і якщо
придатна для зв’язку перша (найнижча) частота, час встановлення з’єднання (при
автоматичного способі виклику), або час, необхідний на оцінювання всіх каналів, буде
більше 5 хвилин.
Для підвищення оперативності встановлення зв’язку доцільно у конфігураційному
файлі створювати декілька каналів ALE і, відповідно, частотних планів (всього у станцію
може бути записано до 50 частотних планів). При цьому, станція в черговому прийомі сканує
частоти усіх планів, а оператор станції, що здійснює виклик, обирає частотний план, який, в
даний момент часу найбільш підходить для встановлення з’єднання. Збільшення кількості
частотних планів з одночасним зменшенням частот у них дозволяє зменшити час
встановлення з’єднання. Крім цього, сумарна кількість частот у планах ALE може бути і
значно більше 20, що дозволить підвищити якість та надійність зв’язку.
При роботі в одній мережі радіостанцій RF-7800H та MPR-9600 доцільно для станцій
RF-7800H використовувати режим 3G+, який дозволяє радіостанції RF-7800H встановлювати
з'єднання з однотипними станціями в режимі 3G, використовуючи усі його переваги, а з
радіостанціями MPR-9600 – в режимі ALE. При цьому не потрібно змінювати режим та
частотний план.
4. Відсутність пристроїв для створення лінії дистанційного управління. Штатні
пристрої для дистанційного управління (ДУ) представлені в одиничних випадках у складі
станцій із зовнішнім підсилювачем потужності. Через відсутність пристроїв ДУ посадові
осби, в інтересах яких організовується КХ радіозв’язок, повинні для проведення переговорів
знаходитись не на своїх робочих місцях, а поряд зі станцією. Основна причина відсутності
штатних пристроїв ДУ – висока вартість. Найбільш перспективним і доцільним є розробка і
промислове виробництво вітчизняних пристроїв. При цьому доцільно, щоб вони
забезпечували передачу мови, передачу даних, управління параметрами радіостанції та
режимами роботи (тобто, до складу пристрою ДУ має бути включений і зовнішній пульт
управління радіостанцією). Останнє дозволить оператору не перебувати посиійно в
безпосередній близькості з радіостанцією.
5. Відсутність коаксіального фідера в комплекті антени MPR-9600. Відсутність
коаксіального фідера з перехідником на симетричну антену в радіостанції MPR-9600
призводить до необхідності розгортання дипольної антени з використанням антени „штир”:
одне плече диполя приєднується до клеми на перехідному пристрої, що розташовується на
четвертому коліні штирьової антени (на висоті близько 2,2 м), інше плече приєднується до
клеми заземлення на радіостанції, піднімається на ту ж висоту, фіксується за допомогою
перехідного пристрою і розгортається у протилежному напрямку.
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Доукомплектування радіостанції MPR-9600 фідером довжиною 9,2 м, як у RF-7800HMP, забезпечить:
а) зручність та оперативність розгортання;
б) підвищення ефективності характеристик випромінювання антени за рахунок
збільшення висоти підвісу над поверхнею землі (рекомендоване значення не менше 0,08λ
[4]);
в) можливість укриття станції в бліндажах (за відсутності радіовиносу – разом з
оператором).
Доцільно (за наявності в підрозділі, особливо для MPR-9600) використовувати антеннофідерні пристрої (АФП) та щогли засобів КХ радіозв’язку старого парку (Р-142Н,
Р-161А-2М, Р-140М тощо). До складу радіостанцій старого парку входять антени типу
2l
ВП
– похилий симетричний вібратор з довжиною плеча l та висотою підвісу (щогли) h.
h
Живлення таких антен здійснюється фідером Ф2-600-1 або коаксіальним кабелем РК-75-4-11
з використанням симетрувальних пристроїв. Добре зарекомендувала себе антена зі складу
КШМ Р-142Н, довжина плеча якої – 25 або 15 м (скорочення реалізується шляхом
від’єднання перемички). Це дозволяє легко оптимізувати довжину плеча під нічні (денні)
частоти. При підключенні антени одне плече симетричного фідера приєднується до
антенного входу радіостанції, інше – до клеми заземлення. При цьому, штатні антени
ранцевих станцій, як для RF-7800H-MP, так і для MPR-9600, для кращого узгодження
потребують намотування частини плеча на котушку при переході на денні частоти та,
відповідно, розмотування – при переході на нічні [5, 6].
Також можливе виготовлення симетричного фідера довжиною до 10 м з використанням
частини полотен обох плеч антени (за зразком Р-142Н) з викоританням діелектричних
(найкраще, текстолітових) пластин. Даний варіант, як і використання антен аналогових
радіостанцій з симетричним фідером, кращий за перший (з коаксіальним фідером), оскільки
при безпосередньому підключенні симетричного фідера до радіостанції забезпечується
краще узгодження з антеною, проте гірший через антенний ефект фідера.
6. Помилки при розгортанні антенно-фідерних пристроїв (АФП). Часто трапляються
випадки неправильного розгортання антенно-фідерних пристроїв (АФП) радіостанцій,
особливо, при наявності декількох КХ радіостанцій на одному вузлі зв’язку. Розташування
антен в безпосередній близькості може призвести до наступних наслідків:
а) створення взаємних завад (особливо з боку станцій з зовнішнім підсилювачем
потужності), аж до ефекту запирання приймачів, або, що ще гірше – виведення з ладу
приймачів радіостанцій;
б) спотворення форми діаграм направленості антен від очікуваних, що може призвести
до погіршення надійності та якості зв’язку на деяких напрямках.
Зменшення взаємного впливу для двох радіостанцій, антени яких розгортаються на
одному майданчику, можна досягнути взаємно перпендикулярним розташуванням антен
типу „вібратор горизонтальний” (ВГ), або „вібратор похилий” (ВП). При цьому при
орієнтуванні полотна антени необхідно врахувати найбільш віддалених кореспондентів.
В умовах розгортання декількох радіостанцій на обмеженому майданчику краще
використовувати коаксіальні фідери, оскільки симетричному двохпроводовому фідеру
притаманний антенний ефект.
Слід пам’ятати й про необхідність віддалення антен радіостанцій від високовольтних
лігній електропередач (ЛЕП), а також від ЛЕП промислової мережі, великих металевих
споруд та конструкцій, які можуть впливати на характеристику направленості антени. У
випадку, якщо неможливо забезпечити віддалення від ЛЕП 220 В, вісь антени потрібно
орієнтувати перпендикулярно ЛЕП.
Крім цього, операторам радіостанцій слід пам’ятати про можливість встановлення
зв’язку на невеликі відстані земною (поверхневою) хвилею. Робота земною хвилею дозволяє
зменшити випромінювання у напрямку противника, зменшити час, необхідний для
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розгортання антени. Дальність зв’язку, при цьому, визначається робочою частотою,
місцевістю, поляризацією електромагнітного поля та ефективністю анетнно-фідерних
пристроїв. Основним типом антени для роботи земною хвилею є вертикальний
несиметричний вібратор (антена штирьова – АШ-h, де h – довжина антени). Такі антени
відносяться до класу ненаправлених в горизонтальній площині й дозволяють організувати
звязок на відстані до десятків кілометрів. АШ розгортається безпосередньо на радіостанції,
для підвищення їх ефективності доцільно створювати противаги та здійснювати заземлення
станції.
При організації радіозв’язку земною хвилею на граничні відстані необхідно правильно
обирати робочу частоту [4].
Варіанти розгортання антен, ефективніших від штатної АШ-3, для роботи земною
хвилею, а також для роботи іоносферною хвилею на різні відстані, наведені в [5, 6].
7. Неможливість безпосередньої передачі інформації з обмеженим доступом.
Стандарти шифрування, які підтримують радіостанції Harris, незважаючи на довжину ключа
128 (256) біт, не можуть використовуватись для передачі інформації з обмеженим доступом,
що є власністю держави. Таким чином, КХ каналами може передаватися тільки відкрита
службова інформація. Для передачі інформації з грифом „Для службового користування” та
вище, необхідне використання зовнішньої спецапаратури. Також може мати місце передача
заздалегідь зашифрованих кодограм. Крім цього, може бути проведена модифікація модулів
шифраторів Citadel із залученням вітчизняних фахівців з подальшою сертифікацією в
Україні для можливості передачі інформації з обмеженим доступом.
Таким чином, основними напрямками удосконалення КХ радіозв’язку в ЗСУ є:
грамотне частотне планування, створення частотно-диспетчерської служби, перехід на
ведення сеансів у черговому прийомі в режимі ППРЧ, удосконалення файлів налаштувань
для підвищення оперативності виклику в режимі ALE, розробка пристроїв дистанційного
управління, доукомплектування антен MPR-9600 коаксіальним фідером (або створення
двохпроводового фідера), навчання операторів станцій грамотному розгортанню антеннофідерних пристроїв, робота земною хвилею на невеликих відстанях, забезпечення
можливості передачі інформації з обмеженим доступом.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСПЕКТИВНИМИ
НЕОДНОРІДНИМИ БЕЗПРОВІДНИМИ СЕНСОРНИМИ МЕРЕЖАМИ ТАКТИЧНОЇ
ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
Актуальність. Аналіз проведення антитерористичної операції (АТО) визначив основні
особливості сучасного бою, такі як розгортання на широкому фронті, бойовий порядок
великої глибини, швидкість течії, висока маневреність, застосування високоточної зброї,
глобальна система розвідки, нові способи ведення бойових дій (гібридні) дають напрям
дослідження і розвитку безпровідних сенсорних мереж військового призначення.
Визначальною умовою досягнення стратегічної та оперативно-тактичної переваги над
супротивником в ході бойових дій є високий рівень забезпечення військ (сил) всіма видами
оперативної інформації.
В умовах високої динаміки ведення бойових дій таку перевагу можливо досягти тільки
у випадку, коли оперативна інформація про поточну обстановку доступна для всіх ланок
управління (включаючи окремих військовослужбовців).
На даний час ідуть інтенсивні розробки Мобільної компоненти мереж зв’язку
військового призначення елементом якої будуть безпровідні сенсорних мереж тактичної, що
забезпечуватимуть прийом і передачу розвідувальної інформації про супротивника та видачу
її органам управління військами та зброєю (рис. 1).

Рис. 1. Перспективна мобільна компонента мереж зв’язку військового призначення

Безпровідні сенсорні мережі (Wireless Sensor Network) – розподілені мережі, що
складаються з маленьких вузлів (сенсорів), з інтегрованими функціями моніторингу
навколишнього середовища, обробки і передачі даних [1].
Основними елементами сенсорних вузлів є: датчики для контролю зовнішнього
середовища, блок мікрокомп'ютера, батареї, прийомопередавач (додатково система
позиціонування, наприклад, система GPS).
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Загальна ідея функціонування БСМ полягає у використанні великої кількості
неоднорідних безпроводових сенсорів, які можуть бути розташовані на значних
географічних територіях для моніторингу за цілями або різнорідних параметрів
навколишнього середовища (в деяких випадках побудови радіонапрямку (ів) при знищенні
основної опорної мережі зв’язку).
Отримана безпроводовим сенсорним вузлом інформація передається на спеціальні
шлюзи безпосередньо, або шляхом ретрансляції через проміжні сенсорні вузли. У випадку,
якщо площі території для моніторингу дуже великі, у якості шлюзів можуть
використовуватися сенсорні вузли на базі безпілотних літальних апаратів (БЛА) чи
аероплатформ (АП) [2].
Загальна класифікація тактичних сенсорних мереж приведена на рис. 2.
Сенсорні мережі
По мобільності
- стаціонарні
- рухомі (роботи)
- гібрідні

По організації
- децентралізовані
- іерархічні
- гібрідні

По середовищу
моніторингу
- наземні
- повітряні
- морські
- повітряні

По параметру
моніторингу
- акустичні
- хімічні
- сейсмічні
- тощо

По сфері
застосування
- військова сфера
- охорона здоров’я
-надзвичайні ситуації
- сільське господарство
- правоохоронні органи
- виробництво

Рис. 2. Класифікація безпровідних сенсорних мереж

Стаціонарні, рухомі та гібридні сенсорні мережі. Можливо використовувати
стаціонарні сенсорні вузли для моніторингу та рухомі сенсори (роботи) для збору інформації
серед сенсорних вузлів (гібридна мережа) або навпаки. Мобільні сенсорні мережі
відносяться до класу мобільних радіомережі (МР) або MANET (mobile ad-hoc networks) [2], а
стаціонарні до класу чарункових безпровідних мереж (Wireless Mesh Network) [3].
Децентралізовані, ієрархічні і гібридні сенсорні мережі. Ієрархічна організація мережі
припускає розбиття мережі на зони (кластери) з виділенням в кожній зоні головних і простих
сенсорів-вузлів, а також сенсорів-шлюзів (для зв'язку між зонами). Вона є комбінацією
централізованого (у зонах) і децентралізованого (між головними вузлами) способів
управління.
Наземні, підземні, морські, повітряні. В даний час сенсорні мережі ефективно
використовуються для проведення військових операцій. Деякі з них проходили ,,бойові”
випробування в Афганістані та Іраку, де збройні сили США розмістили декілька тисяч
сенсорів з метою відстежування пересувань бойової техніки.
При проведенні антитерористичної операції застосування сенсорних вузлів на
блокпостах, лінії розмежування сторін, сірих зонах для проведення розвідки, тимчасове
створення радіо напрямів зв’язку передачі інформації бойового управління, тимчасової
організації зв’язку (ретрансляції).
Тактична медицина. Медичні сенсорні мережі можуть бути інтегровані з 3G
мультимедійними мережами, для забезпечення повсюдної роботи польової медичної служби.
Військовослужбовці матимуть медичні сенсори контролюючі певні параметри такі як
(температура тіла, кров'яний тиск, пульс, дихальна активність), що дозволить ефективно
знаходити та евакуювати поранених з поля бою.
Акустичні, хімічні, сейсмічні тощо. Залежно від середовища моніторингу в сенсорах
використовують датчики, які реєструють певні параметри (наприклад, рівень радіації).
Аналіз останніх публікацій. Проведений аналіз можливих варіантів побудови
тактичних сенсорних мереж продемонстрував перевагу застосування БСМ класу MANET:
– відсутність етапу планування (можливість самоорганізації), – швидке розгортання,
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– робота в русі.
На даний час запропоновані підходи до оптимізації радіомереж класу MANET за одним
або декількома показниками [4 – 7]. Зокрема, в [9] запропоновано управляти витратами
енергії батарей, в [5] – здійснювати багатокритеріальну оптимізацію маршруту з
урахуванням його мобільності, в [6] – оптимізувати топологію мережі за декількома
показниками, у [11] – враховувати тип трафіка тощо.
Однак, непередбачуваність умов функціонування радіомереж класу MANET
призводить до необхідності трактування того, що функції (цільові функції) управління не є
статичними, а визначаються в часі в залежності від етапів і функцій управління, а також
параметрів стану об’єкта (об’єктів) управління (вузол, радіоканал, маршрут, зона, мережа) та
наявних ресурсів [4]. В [12] запропонована нова парадигма, яка передбачає використання
множини методів управління на кожному з рівнів мережевої інфраструктури, об’єднаних у
базу методів, а вибір необхідного методу здійснюється системою управління (СУ) в
залежності від стану вузла та умов, які склалися в БСМ.
Відповідно
децентралізованого
або
гібридного
(централізовано
в
зоні,
децентралізовано між зонами), СУ повинна бути реалізована на кожному вузлі БСМ (сенсор,
мобільний робот, БПЛА, мобільна або стаціонарна базова станція), що потребує створення
відповідного математичного, алгоритмічного та програмного забезпечення.
Існуючи технології управління безпроводовими сенсорними мережами розраховані на
статичні або квазістатичні умови їх функціонування та не враховують особливостей
тактичних сенсорних мереж.
Як зазначається в [1], основними відмінностями між цивільними та військовими
системами управління сенсорними мережами є: різні цілі, етапи, функції, рівні управління та
вимоги до оперативного управління.
Так відповідно до концепції [5], за етапами задачі діляться на задачі планування
розгортання і оперативного управління. Предметом розгляду даної доповіді є задачі, які
вирішуються в процесі оперативного управління (рис. 2).

Збір інформації про стан ТСМ

Оперативне управління БСМ
МЗВП

За об’ємом

За типом

-мережевий

-окремими
- за планом
спостереження повідомленнями
-за подіями

-зоновий
(за напрямом ;
за маршрутом )
-адаптивний
-фіксований

-пасивний
-активний

За способом

Аналіз

Прийняття рішення

За рівнями
-прикладний

За функціями

Реалізація рішення
За способом За цілями

-управління розгортанням

-управління моніторингом
-мережевий
-транспортний -управління топологією
-канальний
покриття зв’язність
-супроводжуючої інформації
-маршрутизація
-управління безпекою
- управління витратами
енергії вузлів

-утримання параметрів
функціонування БСМ
-оптимізація БСМ
-оптимізація зони БСМ
-користувальницька
оптимізація
- координація
мережа вузол
- інтелектуалізація
агенти

підсистеми

Рис. 3. Класифікація задач оперативного управління БСМ

На етапі оперативного управління за прийнятими критеріями ефективності постійно
оцінюється стан сенсорної мережі, і приймаються міри (відповідно до плану та реальної
обстановки) по втриманню її показників ефективності функціонування в заданих межах або
здійснюється їх системна (користувальницька) оптимізація. Задачі оперативного управління
(на
відмінність
задач
планування)
вирішуються
змішаним
способом
(централізовано/децентралізовано) у режимі реального часу, а за змістом багаторазово їх
повторюють.
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Оперативне управління сенсорною мережею представляється як управління
моніторингом
та
телекомунікаційною
складовою
зі
зворотнім
зв’язком
U*(t) =  U мон / U тел .





Управління моніторингом включає наступні етапи U мон (t) = U р , U п , U м :
розм

– U

– управління розміщенням (збір інформації про об’єкти спостереження,

визначення методів розміщення вузлів, вибір типу сенсорних вузлів (з врахуванням
параметрів та середовища моніторингу), типу організації сенсорної мережі, тощо );
– Uп – управління покриттям (визначення типу покриття (покриття цілі (точки),
покриття площі (зони, сектора), бар’єрне покриття), вибір моделі покриття в залежності від
ступеня та коефіцієнта покриття);
– Uс – управління спостереженням (розрахунок сесій спостереження сенсорів та
мережевої зв’язності);
Управління
телекомунікаційною
складовою
включає
наступні
етапи
з
а
в
р
U тел (t) = U , U , U , U :





– Uз – збір інформації про стан мережі (рішення про об’єм, частоту, глибину способу
збору інформації необхідно приймати на наступних етапах );
– Uа – аналіз даної інформації: ідентифікація ситуації в мережі (зоні і самому вузлі),
перевірка виконання мережею своїх функцій та визначення необхідності управляючого
впливу;
– Uв – виявлення цілі управління з подальшою деталізацією їх на підцілі і виробка
рішення (вибір протоколу доступу, вибір метода спостереження та передачі, способу
розсилки службової інформації і т.п.);
– Uр – реалізація рішення (встановлення потужності передачі, способу моніторингу,
резервування ресурсу, розсилка службових повідомлень).
Кількість і конкретні задачі оперативного управління визначаються характеристиками і
умовами функціонування мережі, а також прийнятими технологічними рішеннями на етапі її
проектування.
З урахуванням наведених вище підходів що до забезпечення функціонування
перспективних БСМ а також класифікації задач оперативного управління БСМ, у [8]
представлено нову архітектуру побудови БСМ класу MANET, яка передбачає координацію
та інтеграцію рівнів еталонної моделі взаємодії відкритих систем (OSI) за цілями і функціями
управління та інтелектуалізацію процесів прийняття рішень (рис. 4).
Наземні стаціонарні
сенсорні мережі
Повітряна сенсорна
мережа на БЛА

Мережа
мобільних
роботів-сенсорів

Uтп – правління топологією
Uм – управління моніторингом
Uен-управління витратою енергоресурсу
Uмр- управління маршрутизацією
UQoS – управління якістю обсл.:
– по передачі інформації;
– по моніторингу.

Uф-на фізичному рівні

Цілі
управління

Функції управління

Uр – управління розгортанням

Uк-на канальному рівні

Гібридна мережа

Uм-на мережевому рівні
Uт-на транспортному рівні
Uп-на прикладному рівні

Неоднорідні
сенсорні
мережі

Рівні OSI

Uбп-управління безпекою

Система управління БСМ
Рис. 4. Рівні та функції системи оперативного управління БСМ
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З рисунку видно, що СУ повинна проектуватись з урахуванням індивідуальних
параметрів вузлів БСМ за рівнями моделі OSI та функціями моделі СУ вузлом БСМ (рис. 5)
[3], яка побудована за принципом функціональності управління.
Даний принцип передбачає об’єднання функцій вузлової СУ у відносно незалежні
групи, що дозволяє здійснити декомпозицію управління БСМ на підсистеми що значно
спрощує задачу розробки математичного забезпечення управління.
Особливості функціонування БСМ та специфіка завдань, які покладаються на них,
вимагають вирішення низки різних задач управління, основними з яких є: управління
топологією, моніторингом, покриттям, маршрутизацією, потоками даних, безпекою та
виконання підвищених вимог щодо забезпечення доставки великих обсягів інформації з
заданою якістю.
Крім того, функціонування БСМ в умовах частої зміни обстановки (оперативної,
тактичної, з моніторингу, тощо) тому забезпечення стійкого , безперервного і прихованого
управління мережею в цих умовах потребує наявності у складі кожного вузла ефективної
СУ, здатної приймати рішення в умовах невизначеності. Основними причинами
невизначеності є:
Система управління мережею
Підсистеми аналізу та прийняття рішень
Управління моніторингом
Підсистема
управління
розгортанням

Підсистема
управління
покриттям

Підсистема
управління
моніторингом

Підсистема
ідентифікації
цілей

Управління телекомунікаційною складовою
Підсистема
управління
радіоресурсом
Підсистема
управління
маршрутизацією

Підсистема
управління
навантаженням
Підсистема
управління
топологією

Підсистема
забезпечення
безпекою
Підсистема
управління якістю
обслуговування при
передачі
інформації

Підсистема управління витратами енергоресурсу вузлів

Вузол

Підсистема навчання
База знань
База методів за функціями
База методів управління за OSI:
управління:
– прикладного рівня;
– управління розгортанням;
– мережевого рівня;
– управління топологією;
– транспортного рівня;
– управління моніторингом;
– фізичного рівня;
– управління маршрутизацією;
– канального рівня.
– управління .

Підсистема Підсистема
збору та
реалізації
зберігання
рішень
інформації

База даних

Сенсорна мережа

Рис. 5. Функціональна модель системи оперативного управління

Даний принцип передбачає об’єднання функцій вузлової СУ у відносно незалежні
групи, що дозволяє здійснити декомпозицію управління БСМ на підсистеми що значно
спрощує задачу розробки математичного забезпечення управління.
Особливості функціонування БСМ та специфіка завдань, які покладаються на них,
вимагають вирішення низки різних задач управління, основними з яких є: управління
топологією, моніторингом, покриттям, маршрутизацією, потоками даних, безпекою та
виконання підвищених вимог щодо забезпечення доставки великих обсягів інформації з
заданою якістю.
Крім того, функціонування БСМ в умовах частої зміни обстановки (оперативної,
тактичної, з моніторингу, тощо) тому забезпечення стійкого , безперервного і прихованого
управління мережею в цих умовах потребує наявності у складі кожного вузла ефективної
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СУ, здатної приймати рішення в умовах невизначеності. Основними причинами
невизначеності є:
– складність формалізованого опису БСМ та задач управління ними з врахуванням
похибок та задач управління ними з врахуванням при обчисленнях та вимірюваннях;
– значна кількість задач управління за рівнями БСМ, а також за функціями підсистем
СУ на різних рівнях моделі OSI;
– не стаціонарність параметрів та системи управління ними (мобільність, зміна і
непередбачуваність діапазону моніторингу і топології мережі);
– апріорна невизначеність обстановки та умов функціонування БСМ;
– наявність випадкових та навмисних впливів зовнішнього середовища (засоби
знищення та радіоелектронного подавлення);
– викривлення інформації моніторингу під час передачі в каналах радіозв’язку та ін.
Для вирішення вищезазначених задач управління пропонуються принципово нові
підходи відносно функціонування даних мереж.
1. Управління топології мережі або її зоною [9] за рахунок введення додаткового
підрівня мережевого рівня OSI.
Топологія мережі визначає потенційну можливість мережі з передачі потоків даних. За
рахунок управління потужністю передачі та / або діаграми спрямованості антени (за її
наявності) можна отримати різні топології з різною потенціальною пропускною здатністю і
довжинами маршрутів передачі. Даний підрівень повинен відпрацьовувати перед підрівнем
маршрутизації.
Пропонується ввести додатковий підрівень мережевого рівня моделі OSI для
управління топологією мережі за рахунок зміни потужності передачі та (або) діаграми
спрямованості антени. Збільшення (зменшення) потужності передачі збільшує (зменшує)
кількість „сусідніх” вузлів та зменшує (додає) кількість ретрансляцій за маршрутами
передачі, однак розширює (зменшує) зону взаємних завад (проблема „прихованого
термінала”), тим самим зменшує (підвищує) пропускну здатність радіоканалів зони та
потребує більших (менших) витрат енергії батареї вузлів. Існує певний оптимум параметрів
мережі при управлінні її топологією. Енергозберігаюча методика побудови топології
наведена в [9].
Пропонується введення в систему управління кожного вузла бази правил
продукційного типу по управлінню топологією мережі. Умови спрацювання правил: певне
взаємне розташування вузлів, рівень навантаження, кількість сусідів тощо. Рішення –
збільшення (зменшення) потужності передачі або спрямованості антени.
2. Розбиття маршруту передачі на сегменті при реалізації транспортного рівня
OSI [10].
Даний підхід дозволяє зменшити кількість перерваних сесій транспортного рівня за
рахунок зменшення кількості перебудов маршрутів передачі внаслідок змін топології мережі.
Для цього необхідного прогнозувати час існування каналів в маршруті передачі та
своєчасного проводити перебудову пошкодженої ділянки маршруту.
3. Паралельна багаторазова ретрансляція пакетів з метою підвищення надійності
передачі [11].
На мережевому рівні паралельна передача пакетів може бути здійснена за рахунок
багатошляхової маршрутизації, яка передбачає побудову декількох незалежних маршрутів
передачі та балансування навантаження між ними.
Однак це приводить до значного службового трафіка. Тому ефективним є паралельна
передача на фізичному рівні (cooperative diversity) – це майже одночасна передача однієї
інформації декілька вузлами, яка когерентно складається в приймальну. Ще один спосіб
реалізації – використання антенної решітки, де вузли виступають в якості елементів.
Використання паралельної передачі на фізичному рівні значно покращує SNR в приймальну.
4. Координація рівнів OSI [12].
Існуючі підходи до проектування телекомунікаційних мереж зв’язку припускають
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незалежність функцій управління за рівнями OSI (рис. 6). Так стікання протоколів кожного
рівня працює незалежно (рис. 6а).
Однак даний підхід не враховує особливості MANET і не дозволяє забезпечити
оптимізацію показників ефективності на кожному рівні OSI (або в цілому) при різних умовах
функціонування мережі та вимогах конкретного типу трафіка (наприклад, відео або
мови) [10].
При цьому необхідно відмитими, що досягання глобальної оптимізації при
оперативному управлінні для всієї мережі неможливо внаслідок неможливості побудови
відповідної моделі її функціонування, а також (що саме важливе) неможливістю зібрати в
реальному часі інформацію про її стан.
Тому доцільно говорити про користувальницьку оптимізацію (задоволення
користувальницьких вимог) між парами відправник-адресат при мінімізації витрат
мережевих ресурсів (наприклад, мінімізація службового трафіка). Тому пропонується
введення надбудови над рівнями OSI, яка буде координувати управління рівнями та
здійснювати цю оптимізацію (рис. 6 б).

а)
б)
Рис. 6. Архітектура OSI (а) та координаційна (cross-level) архітектура (б)

5. Інтелектуалізація управління мережею (інтелектуалізація та інтеграція рівнів OSI).
Збільшення розмірності мережі призводить до значного зростання службового трафіку
(обсяг службового трафіку зростає як мінімум квадратично від розмірності мережі). Тому
можливим рішенням зменшення службового трафіку є створення розумної (інтелектуальної)
мережі. У БСМ побудованих за принципом MANET кожен вузол децентралізовано реалізує
функції управління.
Для прийняття рішень з передачі вхідної інформації кожен вузол повинен зібрати
інформацію про мережу (або її зону) і прийняти рішення по передачі всіма рівнями OSI і
функцій управління: побудувати (обрати) маршрут або маршрути з безлічі наявних,
визначити або вибрати алгоритм доступу до каналу, вибрати оптимальними параметри
передачі на фізичному рівні: швидкість передачі, вид модуляції, довжину пакета). При цьому
йому необхідно враховувати тип трафіку, завантаження, мобільність свою, зони і
всієї мережі.
В умовах децентралізованого управління кожен вузол буде реалізовувати дві групи
цілей: користувальницьку оптимізацію і мережеву (зонову).
Користувальницька оптимізація полягає в побудові (підтримці) маршруту передачі
заданої якості між відправником і адресатом відповідно до типу трафіку при прагненні
мінімізувати службовий трафік (витрату ресурсів) мережі, тобто досягти мережевої
оптимізації. Для цієї мети пропонується кожному вузлу координувати і погоджувати свої цілі
управління з вузлами, які він задіє при прийнятті даного рішення. Для цього пропонується
використовувати технологію інтелектуальних агентів.
6. Узгодження цілей управління(цільових функцій) з розподілу ресурсу мережі або її
зони [12].
Відмінність запропонованого підходу від існуючих – координація та інтеграція між
рівнями OSI не тільки за різними параметрами, а за цілями управління, які визначають
певний метод управління на кожному рівні моделі OSI.
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Завдання ухвалення рішення по управлінню мережею (вибір конкретних методів
управління за кожним рівнем OSI) зведена до завдання ієрархічного цільового динамічного
оцінювання альтернатив при нечітких вихідних даних.
Отже, як видно з вищезазначеного, ефективність функціонування тактичної БСМ
залежить як від рішень які приймаються окремими вузловими СУ, так і від узгодженості цих
рішень між собою
За таких умов створення СУ тактичними БСМ потребує обґрунтування множини задач,
які повинні вирішуватись кожною функціональною підсистемою вузлової СУ (рис. 8),
обґрунтування цілей функціонування вузлових СУ та вибір методів (методик та моделей) їх
досягнення з урахуванням обмежень  на вузлові та мережеві ресурси.
Проведений аналіз показує [5], що на сьогодні існує протиріччя між можливостями
існуючих методів і моделей управління сенсорними мережами (як проводовими, так і
безпроводовими) і вимогами до перспективних неоднорідних тактичних сенсорних мереж та
процесу управління ними (рис. 8).
Зокрема, існуючи методи та методики оперативного управління не пристосовані до
прийняття рішення в умовах невизначеності, не забезпечують здатність БСМ до
самоорганізації та адаптацію вузлів до різних умов функціонування і, відповідно, не можуть
бути використані для побудови вузлових СУ в БСМ.
Вимоги до перспективних неоднорідних БСМ
та процес управління ними
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1. Не забезпечують здатність БСМ до
самоорганізації та адоптацію вузлів до різних
умов функціонування;
2.Непристосовані до прийняття рішень в умовах
невизначеності;
3. Орієнтовані на прийняття рішення за
централізованим принципом;
4. Використовують обмежену кількість параметрів
для оцінки процесу функціонування БСМ
(мобільних вузлів).
Аналіз напрямків удосконалення існуючих
методів (моделей) з урахуванням
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Вимоги до системи управління БСМ

Вимоги до методів управління B q  q 1, Q

1. Децентралізоване (гібридне) управління мережею
та прийняття рішень у реальному часі;
2. Автоматизація процесів управління мережею;
3. Моніторинг та передача трафіку із заданою якістю
обслуговування;
4. Забезпечення адаптивного і розподіленого
функціонування БСМ з можливістю самоорганізації.

1. Оптимізація параметрів функціонування сенсорних
вузлів та БСМ в цілому на різних рівнях моделі OSI;
2. Прийняття рішень в реальному часі;
3. Мінімальне завантаження мережі службовою
інформацією;
4. Мінімізація використання вузлових та мережевих
ресурсів (обчислювальних, енергетичних та ін.);
5. Здійснення користувальницької і мережевої
(зонової) оптимізації.

Рис. 8. Загальна схема вирішення проблеми управління неоднорідними БСМ

Існуючи спроби створення СУ мережею (вузлами) БСМ з динамічною (гібридною)
топологією та неоднорідною структурою, носять фрагментарний характер. Задачі розробки
методів управління ресурсами БСМ вирішуються відокремлено для кожної підсистеми
мережевої (вузлової) СУ та на різних рівнях еталонної моделі OSI, а відсутність понятійного
апарату управління тільки ускладнює цей процес.
Тому актуальною є проблема спрямована на усунення зазначеного вище протиріччя
шляхом розробки нових методів управління неоднорідними безпровідними сенсорними
мережами зі змінною топологією для забезпечення заданої якості моніторингу та
обслуговування трафіку в умовах структурної та параметричної невизначеності.
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Для їх розробки пропонується схема системного аналізу і синтезу (рис. 9), яка
передбачає поділ загального процесу синтезу на послідовність етапів.
Як видно з рисунку, через високу взаємозалежність між етапами, неповноту вихідних
даних та необхідність корегування отриманих результатів завдання синтезу методів
управління вирішується ітераційно.
Синтезовані методи і управління повинні відповідати наступним вимогам:
– прийняття рішень в реальному масштабі часу та умовах невизначенночті;
– довготривале функціонування;
– мінімальне завантаження мережі службовою інформацією;
– оптимізація параметрів функціонування мобільних вузлів та БСМ в цілому на різних
рівнях моделі OSI;
– мінімізація використання вузлових та мережевих ресурсів;
– здійснення користувальницької і мережевої (зонової) оптимізації.
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Рис. 7. Схема системного аналізу та синтезу методів управління БСМ

ВИСНОВОК. Запропоновано нові методологічні основи управління перспективними
неоднорідними безпровідними сенсорними мережами тактичної ланки управління військами.
Проведено класифікацію сенсорних мереж, визначено цілі управління (цільові) функції
неоднорідними безпроводовими сенсорними мережами, запропоновано нові підходи щодо
функціонування даних мереж.
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Розроблена схема системного аналізу і синтезу, яка надає нові напрями розробки
методів управління неоднорідними сенсорними мережами зі змінною топологією в умовах
параметричної та структурної невизначеності.
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к.т.н. Любарський С.В. (ВІТІ)
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ІНСТИТУТІ
Одним з вирішальних факторів успішної трансформації та модернізації Збройних Сил
України на нинішньому етапі їх функціонування є широкомасштабна реформа системи
військової освіти.
Світовий досвід показує, що виконання цього завдання можливе лише за рахунок
впровадження безперервної ступеневої системи навчання військових фахівців та побудова
навчального процесу на сучасних інноваційних технологіях навчання.
Інноваційність технологій навчання має забезпечити:
– виникнення нових можливостей для оновлення змісту навчання та методів
викладання дисциплін і поширення знань;
– розширення доступу до навчальних ресурсів, реалізацію можливості навчання без
обмежень за просторовою та часовою ознаками, з мінімальним відривом від виконання
професійних обов’язків;
– індивідуалізацію навчання.
Потенційним кандидатом у реалізації цих завдань виступають технології дистанційного
навчання.
Дистанційний навчальний процес – навчальний процес, який організовують та
здійснюють за дистанційною формою навчання або з використанням технологій
дистанційного навчання під час проведення окремих занять, вивчення окремих дисциплін
(тем) або блоків дисциплін.
Дистанційна форма навчання – форма організації навчального процесу у військових
навчальних закладах, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання (ДН) та передбачає
можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний
освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень. Технології ДН можуть бути використані в
інших формах навчання військових фахівців: очній, заочній та різноманітних комбінаціях з
цими формами (змішаних формах навчання); системі перепідготовки та підвищення
кваліфікації; системі індивідуальної підготовки під час вивчення окремих дисциплін (тем)
або блоків дисциплін.
Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у
навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або
освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти та
підвищення кваліфікації працівників (п. 1.4. „Положення про дистанційне навчання”).
Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості
реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення
відповідно до їх здібностей (п. 1.5. „Положення про дистанційне навчання”).
Основними завданнями впровадження, використання та розвитку ДН у Збройних Силах
України є: формування та забезпечення функціонування нормативно-правового,
організаційного, науково-методичного, інформаційно-телекомунікаційного, матеріальнотехнічного, кадрового та фінансово-економічного забезпечення процесів впровадження,
використання і розвитку ДН у Збройних Силах України; активізація процесу впровадження
технологій ДН на всіх рівнях військової освіти та підготовки фахівців для Збройних Сил
України; забезпечення системності та керованості процесів впровадження, використання та
розвитку ДН у Збройних Силах України; перехід від фрагментарного використання
технологій ДН за окремими навчальними модулями, темами або розділами навчальних
дисциплін до повномасштабного використання як дистанційної, так і змішаної, наприклад,
заочно-дистанційної форм навчання; розроблення власних та адаптація існуючих ресурсів
дистанційного навчання; удосконалення та подальший розвиток телекомунікаційної
інфраструктури вищих військових навчальних закладів і системи військової освіти в цілому
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для забезпечення використання ДН; забезпечення конфіденційності персональної інформації
учасників дистанційного навчального процесу, цілісності і захищеності ресурсів та
організаційної інформації ДН, дотримання режиму безпеки інформації у процесі ДН;
координація впровадження та розвитку дистанційного навчання у Збройних Силах України з
розвитком загальнодержавної системи дистанційної освіти в Україні.
Дистанційне навчання від традиційних форм відрізняють наступні риси:
Гнучкість. Надання можливості курсанту, (студенту, слухачу) займатись вивченням
навчального матеріалу у зручний для нього час, у зручному місці і темпі (цілодобовий
доступ до навчальних матеріалів, тестів, завдань, що розміщені в системі ДН).
Нерегламентований відрізок часу для засвоєння дисципліни в межах навчального семестру.
Модульність. Надання можливості викладачеві з набору навчальних курсів ̶ модулів
формувати навчальний план, що відповідає індивідуальним або груповим потребам
курсантів, (студентів, слухачів).
Паралельність. Паралельне з професійною діяльністю навчання, можливість навчання
на двох спеціальностях/рівнях.
Охоплення. Одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації
(електронним бібліотекам, банкам даних, навчальним матеріалам в системі ДН, тощо)
великої кількості курсантів, (студентів, слухачів). Спілкування через форуми, чати,
викладачів та того, кого навчають (у т. ч. з різних регіонів).
Технологічність. Використання
в освітньому
процесі
останніх
досягнень
інформаційних і телекомунікаційних технологій, що сприяють просуванню людини
у світовий інформаційний простір.
Інтернаціональність. Експорт та імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг.
Нова роль викладача. ДН розширює та оновлює роль викладача, який має координувати
пізнавальний процес, постійно вдосконалювати курси, що викладаються, підвищувати
творчу активність і кваліфікацію у відповідності до нововведень та інновацій у навчальному
процесі.
ДН підвищує творчий та інтелектуальний потенціал навчає мого за рахунок
самоорганізації, прагнення до нових знань, розвиваючи культуру спілкування та вміння
використовувати інформаційні ресурси, самостійно приймати відповідальні рішення. ДН
передбачає проведення онлайн-консультацій і занять для тих, кого навчають, двосторонній
аудіо- і відеозв’язок з викладачем, запис і онлайн-трансляцію навчальних відеоматеріалів,
використання вебінарів і відеоконференцій.
Виходячи з вищенаведеного, можна визначити наступні переваги технологій
дистанційного навчання, а саме:
– індивідуальний характер навчання з використанням різнобічних технологічних
підходів, у тому числі, із використанням інтернет-технологій;
– самостійний вибір темпу і порядку вивчення дисциплін в рамках навчального
семестру;
– постійний зворотний зв'язок з навчальним закладом, викладачами, необмежену
кількість консультацій;
– доступність навчальних матеріалів протягом усього періоду навчання, повне
забезпечення того, кого навчають, необхідним для навчання матеріалом;
– поступове оволодіння комп’ютерними технологіями, що знадобиться і в професійній
діяльності;
– економія витрат (часу і коштів) на поїздки до навчального закладу, особливо це
актуально для заочної форми навчання. Усуваються ускладнення, що пов’язані з відривом
тих, кого навчають, від виконання службових обов’язків, розміщенням за місцем проведення
навчання і т. і.;
– можливість одночасного отримання двох спеціальностей (навчання за дуальними
планами);
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– забезпечення того, кого навчають, усіма видами комунікацій із викладачем в режимі
on-line;
– чітка організація навчального процесу та чіткий контроль за виконанням блочномодульних завдань відповідно до графіка навчального процесу;
– зручне і об’єктивне оцінювання засвоєних знань і індивідуальних робіт того, кого
навчають;
– зручний інтерактивний інтерфейс інформаційної системи організації дистанційного
навчання, що дозволяє почати роботу без поглиблених знань комп’ютера. Особливо це
актуально, для надання інтуїтивно-зрозумілих інструментів побудови навчального курсу тим
викладачам, що за рядом обставин не має практичних навичок у використанні ІТ-технологій;
– надання змоги тому, кого навчають, мати персональну сторінку в „Віртуальному
навчальному закладі”, яка включає: всі його базові налаштування, перелік дисциплін на
навчальний семестр; навчальні матеріали (лекції, електронні посібники, підручники,
презентації, електронну бібліотеку, дистрибутиви необхідного програмного забезпечення,
засоби віртуальної реальності, наочні мультимедіа-метеріали); розклад виконання завдань з
кожної дисципліни; електронну залікову книжку тощо.
Як свідчить досвід застосування системи дистанційного навчання у Військовому
інституті телекомунікацій та інформатизації узагальнена архітектура системи
дистанційного навчання виглядає наступним чином (рис. 1).
Центральним елементом даної архітектури виступає репозитарій (банк даних,
центральне
сховище)
навчально-методичних
матеріалів. Оскільки технології
дистанційного
навчання
базуються
на
дворівневій
архітектурі мережевої взаємодії
“клієнт-сервер”, то репозитарій
навчально-методичних
матеріалів реалізується саме на
боці серверу і являє собою
файлове сховище даних, що
спеціальним
чином
підготовлені і доступні для
розповсюдження по мережі.

Рис. 1. Узагальнена архітектура системи дистанційного навчання
Під навчально-методичними матеріалами розуміється навчально-методичний контент
(текст, графіка, відео, звук), структурований за навчальними модулями, блоками змістових
модулів навчальних дисциплін, семестрами навчання, спеціальностями, спеціалізаціями,
тощо. Найбільш ефективним інструментом для цієї структуризації виступають технологічні
платформи систем керування базами даних, такі як, наприклад, MS SQL Server, MySQL,
Oracle, DB-2, тощо. Вибір конкретної технологічні платформи системи керування базами
даних залежіть від масштабу навчального закладу (установи), кількості навчальних курсів, їх
складності, кількості тих, кого навчають.
Слід зауважити, що однією з переваг систем дистанційного навчання є надання змоги
користувачам доступатися до навчально-методичних матеріалів з будь-якого територіальновіддаленого мережевого вузла. А це, в свою чергу, обумовило використання найбільш
придатної для реалізації системи дистанційного навчання програмної платформи, яка
базується на технології Web.
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Уже загальноприйнятим стає використання WWW-систем в Internet або Intranet, не
тільки в якості мультимедійного гіпертексту, але і як інфраструктури мережних
інформаційних систем. При таких обставинах природно використовувати WWW для освітніх
або навчально-тренувальних цілей.
До програмних засобів у концепції Web відносять категорію програм  Web-додатки.
До Web-додатків відносять набір Web-сторінок, сценаріїв та інших програмних засобів, що
розташовані на одному або декількох комп’ютерах (клієнтських і серверних) та об’єднані
для виконання прикладної задачі. До вмісту Web-сторінки може входити текстова
інформація, посилання на інші Web-сторінки, графічні зображення, аудіо/відеоінформація і
інші дані. Відповідні сторінки зберігаються на Web-сервері.
Для доступу до Web-сторінок застосовуються спеціальні клієнтські програми  Webоглядачі (програми перегляду гіпертексту, або браузери  від англ. Browser), що встановлені
на комп’ютерах користувачів Інтернету. Оглядач формує запит на отримання необхідної
сторінки або іншого ресурсу за допомогою спеціальної адреси URL (Universal Resource
Locator  універсального покажчика ресурсу). Ця адреса визначає тип протоколу для
передачі ресурсу, імені домену, що використовується для доступу до потрібного Web-вузла,
номер порту (порт  логічний канал зв’язку, номери визначаються стандартами Інтернету),
локальний шлях до файлу та додаткові аргументи.
У функції Web-оглядача входить відображення Web-сторінок, що формує Web-сервер.
При цьому Web-оглядач встановлює з’єднання з потрібним Web-вузлом, використовуючи
протокол HTTP (Hyper Text Transfer Protocol  протокол передачі гіпертексту). Обмін
даними на апаратному рівні здійснюється на основі протоколу TCP / IP.
Отже клієнт-серверна архітектура доступу до центрального репозитарію навчальнометодичних матеріалів створюється на основі тісної взаємодії Web-cерверу (Internet
Information Server, Appache тощо), що розташовується в контурі військового навчального
закладу та Web-оглядачів (Internet Explorer, Opera, Mozilla, Chrome тощо) тих, кого
навчають, з повним використанням існуючих WWW-протоколів.
WWW-демон здійснює інтерпретацію програм, що запускаються по запиту клієнтів, при
цьому ініціюється відповідний процес обслуговування. Для обслуговування одного курсанта
(студента, слухача), запускається один персоналізований процес обслуговування.
Кожний запущений процес реалізує педагогічну логіку, відводячи головну роль
можливості індивідуальної адаптації, що дозволяє представляти сторінки автоматизованого
навчального курсу (АНК), динамічно з огляду на рівень засвоєння того, кого навчають.
Аналіз реалізацій архітектури організації системи дистанційного навчання,
свідчить про залучення програмно-технологічних підходів, які базуються на системі
управління вмістом (контентом) (від англ. Content management system, CMS).
Система управління вмістом  інформаційна система або комп’ютерна програма, яка
використовується для забезпечення і організації спільного процесу створення, редагування і
управління контентом (тобто вмістом).
Переваги CMS (системи керування вмістом сайту): централізоване управління
допомогою архітектури клієнт / сервер; поділ змісту і форматування контенту за допомогою
шаблонів; можливість управління багатомовними сайтами; зміст складається з різних
модулів; можливість роботи з будь-якого Web-браузера, незалежно від системи, на різних
платформах; ніяких обмежень при розробці доступного Web-дизайну; можливість установки
тимчасового періоду публікації; можливість розподілу прав для різних користувачів;
мультимедійне (HTML, XML, PDF, MP3, DOC і т.д.) управління контентом; функція Імпорт /
Експорт забезпечує безпеку проекту; інтеграція модулів / плагінів для різних функцій.
На сьогоднішній день існує безліч систем управління контентом як комерційних, так і
безкоштовних. Найбільш популярні CMS: Joomla, WordPress, Drupal, 1С: Бітрікс, MODx,
AMIRO.CMS, PHPShop.
Аналіз функціональності всіх наведених систем свідчить про те, що всі вони
універсальні і можуть бути використані для структуризації будь-якої предметної області.
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Але, беручи до уваги вищезазначені цілі та завдання систем дистанційного навчання, можна
зробити наступні висновки:
– приведені системи управління Web-контентом (CMS-системи), не адаптовані під
особливості організації навчального процесу, тобто, їхня реалізація можлива, але буде
вимагати високої кваліфікації розробника навчальної системи (обов’язкове знання
технологій Web-дизайну), суттєвої переробки вмісту універсальних модулів та шаблонів;
– комерційність деяких модулів та шаблонів не дозволить адаптувати їх під функції та
задачі навчального процесу;
– ускладнення в роботі педагогічних працівників при підготовці навчального курсу.
Їхня фахова підготовка повинна передбачати знання комп’ютерних інформаційних
технологій, основ Web-програмування, або, у разі відсутності таких знань  реалізація
навчальних курсів тільки через посередництво кваліфікованого інженерно-технічного
персоналу супроводження системи дистанційного навчання;
– відсутність модулів та шаблонів, що є характерними виключно для навчального
процесу, наприклад, тестові модулі оцінки знань навчаємих, електронні навчальні журнали,
модулі побудови рейтингового ряду успішності.
Усунення вищеозначених обмежень можливе при застосуванні до побудови систем
дистанційного навчання систем управління вмістом сайту, що спеціально розроблені для
створення навчальних онлайн-курсів викладачами.
Одним із представників подібних систем виступає система Moodle, що
розповсюджується за ліцензією GNU GPL, тобто є вільним програмним забезпеченням і
поширюється безкоштовно. За своїми функціональними можливостями, простоті і зручності
використання задовольняє більшості вимог, що пред’являються до систем дистанційної
освіти. Такі e-learning системи часто називають системами управління навчанням (Learning
Management Systems  LMS) або віртуальними освітніми середовищами (Virtual Learning
Environments  VLE).
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, модульне об’єктноорієнтоване динамічне середовище керування)  інструментальне середовище для розробки
як окремих онлайн-курсів, так і освітніх Web-порталів. В основу покладена теорія
соціального конструктивізму і її використання для навчання. Система Moodle розроблялася
як інструментарій розширення можливостей викладання, організації навчального процесу, а
не як безкомерційна заміна найбільш відомих е-learning платформ WebCT і BlackBoard.
Однак, архітектура Moodle і закладені в цю платформу принципи опинилися настільки
вдалими, що Moodle завоював визнання усього світового співтовариства.
Характерними особливостями системи Moodle слід вважати наступні:
– це безкоштовно розповсюджує мий програмний комплекс, який за своїми
функціональними можливостями, простоті засвоєння і зручності використання задовольнить
більшості вимог, що висуваються користувачами до систем електронного навчання;
– система Moodle пропонує широкий спектр можливостей для повноцінної підтримки
процесу навчання в дистанційному середовищі  різнобічні способи представлення
навчального матеріалу, перевірки знань та контролю успішності;
– система використовується у більшості навчальних закладів світу, у тому числі,
навчальних закладах військового спрямування;
– система дистанційної освіти Moodle має біля 2 мільйонів зареєстрованих
користувачів, 46 тисяч освітніх порталів на 70 мовах у 200 державах світу і об’єднує біля 300
програмістів-розробників;
– Moodle розповсюджується як програмне забезпечення з відкритими вихідними
кодами під ліцензією GPL. Відкритий програмний код доступний за адресою
http://www.moodle.org для внесення змін, покращень, модифікацій, що здійснюються
практично щоденно спеціалістами світового співтовариства в галузі розробки програмного
забезпечення щодо підтримки освіти;

48

– Moodle використовується без модифікацій на операційних системах Unix, Linux,
FreeBSD, Windows, Mac OS X, Netware та інших систем, що підтримують PHP. Дані
зберігаються в єдиній базі даних: MySQL, PostgreSQL, але можуть бути використані і
комерційні системи керування базами даних;
– Moodle легко інсталюється. Не викликає ускладнень і оновлення програми при
переході на нові версії.
Досвід застосування системи дистанційного навчання у Військовому інституті
телекомунікацій та інформатизації обумовлює запропонувати наступну функціональну
архітектуру системи дистанційного навчання (рис. 2):

Рис. 2. Функціональна архітектура системи дистанційного навчання
Виходячи з функціональної архітектури система дистанційного навчання на основі
платформи Moodle повинна забезпечувати реалізацію наступних форм навчання:
– лекційні заняття в Інтернеті з практичними заняттями в аудиторії;
– самостійне вивчення електронного курсу навчальної дисципліни з подальшим
тестуванням в режимі on-line;
– традиційні заняття з наступним їх обговоренням у форумі чи чаті;
– групова робота над ситуативним завданням із застосуванням Інтернет-технологій із
наступним його обговореннями в аудиторії;
– вебінари (спосіб організації зустрічей он-лайн, формат проведення семінарів,
тренінгів та інших заходів за допомогою Інтернету);
– інші комбінації електронних інтернет-технологій і традиційних методик навчання.
На кафедрі Комп’ютерних інформаційних технологій факультету інформаційних
технологій навчаємим денної та заочної форми навчання в рамках роботи локальної мережі
кафедри пропонується стартова сторінка головного репозитарію кафедри на якій
візуалізується:
– найменування доступних навчальних курсів навчальних дисциплін, що закріплені
навчальними планами інституту;
– об’єкт, предмет навчальної дисципліни, міждисциплінарні зв’язки, цільова настанова;
– структура навчальної дисципліни: характеристика блоків змістових модулів,
змістових модулів;
– пропозиція до аутентифікації в системі.
Реєстрація в системі Moodle кожного користувача (курсанта, студента, слухача) є для
адміністратора системи досить рутинна операція, але вона є вкрай необхідною, оскільки у
подальшому дозволяє ретельно контролювати роботу кожного навчаємого, персонально
висловлювати побажання, рекомендації та зауваження за результатами проходження курсу,
отримувати ґрунтовні звіти щодо поточної роботи, оцінки знань.
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Структура навчальної дисципліни складається шаблонів навчальних модулів вміст яких
передбачає:
– номер та найменування навчального модулю з прив’язкою до робочої програми
навчальної дисципліни;
– номер та найменування кожного виду заняття даного модулю з прив’язкою до
електронного варіанту заняття у текстовому форматі .doc, .docx, .rtf;
– електронна презентація у форматі .ppt, .pptx, .pps;
– навчальні мультимедійні фільми у форматі .avi, .mkv, .mpеg;
– навчальна література за тематикою модулю: навчальні підручники, посібники,
методичні рекомендації, лабораторні практикуми, альбом-схеми у форматах .doc, .rtf, .pdf,
.djvi. Тут слід зауважити, що публікація навчально-методичних матеріалів в форматі PDF є
одним із альтернативних шляхів захисту інтелектуальних прав власності педагогічних
працівників;
– інсталяційні дистрибутиви, що необхідні для виконання практичної роботи у
форматах .zip, .rar;
– форми звітів з лабораторних робіт та методичні рекомендації щодо їх заповнення;
– тести як для оцінки знань за поточний модуль, так і підсумковий тест;
– електронний журнал звітності за проходження навчального курсу.
Крім того шаблон структури навчальної дисципліни передбачає взаємозв’язок із
викладачем у вигляді on-line чата, форуму, публікації його контактних атрибутів для зв’язку.
Також передбачені пошукові функції по вмісту навчального контенту, виведення історії
виконаних на сайті операцій, функціонал оперативної довідки і розвинений функціонал
адміністративних задач.
На адміністративних задачах слід зупинитися окремо. Платформи LMS Moodle надає
змогу адміністраторові системи виконати безвтратне перенесення навчальних курсів
(структуру бази даних) під іншу платформу (операції Експорту / Імпорту), переналаштувати
роботу системи на інші атрибути мережі, виконати процедури налаштування реєстраційних
атрибутів користувачів (задати права, ролі, відповідні привілеї), виконати процедури по
переналаштуванню зовнішнього вигляду інтерфейсу системи тощо.
Аналіз застосування системи дистанційного навчання на основі об'єктно-орієнтованого
динамічного навчального середовища LMS Moodle обумовлює сформулювати і деякий
перелік недоліків, що обмежує отримання максимального спектру функціональності від цієї
системи, а саме:
– система LMS Moodle не сертифікована для впровадження у навчальний процес в
Збройних Силах України;
– специфіка корпоративної спрямованості МО України не дозволяє використовувати
документи обмеженого доступу в контурах публічних інформаційно-телекомунікаційних
мереж, а більшість навчально-методичних фондів військових навчальних закладів мають
найнижчий рівень обмеженості “Для службового користування”;
– при використанні віддаленими користувачами системи LMS Moodle виникають
ускладнення у набутті ними практичних навичок в експлуатації озброєння та військової
техніки. Засоби віртуальної реальності, комп’ютерні тренажерні засоби, імітатори
практичної діяльності не в змозі замінити реальну практичну роботу на оригіналі та
вдосконалити бойове злагодження;
– значне навантаження на викладачів зі складання програм і наповненню матеріалів
навчального курсу, особливо коли предметна область навчання постійно зазнає змін. Іноді це
вимагає уведення додаткових посад;
– складність в реалізації вмінь, що вимагають колективних дій, командирських та
лідерських якостей;
– необхідність освоєння інформаційних технологій непідготовленими викладачами;
– вирішення завдань захисту інформації на законодавчому рівні, визначення
сертифікованих протоколів та інтерфейсів для роботи через віртуальні приватні мережі.
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Однією з альтернатив у застосуванні системи дистанційного навчання на платформі
LMS Moodle виступає рішення Open eDX (MOOC).
MOOC (Massive Open Online Courses – масові відкриті он-лайн курси) – передовий
напрямок в освіті, який грунтується на наданні академічних курсів від провідних світових
вузів в дистанційному режимі будь-якій людині з будь-якої точки земної кулі, з дотриманням
чітких термінів здачі проміжних і фінальних перевірочних завдань і можливістю організації
вільного спілкування між викладачем і сотнями тисяч його студентів.
Open edX є некомерційним продуктом від компанії Harvard і MIT, а також анонсований
агрегатор edX-ов mooc.org від компанії Google.
Компанія Coursera пропонує пройти найкращі в світі курси он-лайн, безкоштовно. На
початок квітня 2015 року на платформі було представлено 1005 курсів від 117 університетів і
організацій – партнерів проекту, числ nо тих, хто проходить курси, і вже завершили навчання
становило близько 12,3 млн. чоловік.
Курси на edX поділяються на модулі. По ходу їх вивчення студентам надаються
домашні завдання (результати виконання робіт зараховуються в загальний бал). Для
контролю знань проводяться екзамени (один курс може містити кілька екзаменів, кожен з
яких також впливає на кінцеву оцінку). Успішні студенти після закінчення курсу отримують
сертифікат.
На допомогу тим, кого навчають, до кожного курсу додаються онлайн-підручники,
дається можливість обговорювати матеріали і завдання на форумі. Швидкість відеолекцій
можна регулювати (при незадовільному рівні володіння мовою викладення можна
уповільнити темп мови і зрозуміти, що говорить лектор). Прогрес і отримані бали можна
відстежувати в спеціальному розділі аккаунта.
Навчальний курс на платформі МООС обов’язково повинний містити наступні
компоненти:
– метадані (інформацію про навчальний заклад, авторів курсів, вміст та методику
навчання і т.п.);
– вступний відеоролік – відеопрезентація навчального курсу;
– перед реквізити (англ.: pre – перед, require – вимагати – знання, що необхідні для
вивчення курсу);
– список навчальної літератури;
– FAQ (англ.: Frequently Asked Questions – питання, що найбільш часто запитуються);
– відомості про сертифікат, що видається;
– календарний графік навчання;
– тести для самоконтролю, рубіжні контрольні точки та підсумковий контроль – тобто
засоби забезпечення адаптивності навчання.
Дане рішення достатньо цікаве, але в силу своєї новітності вимагає додаткового
вивчення.
Висновки.
1. Система дистанційного навчання має стати частиною системи військової освіти,
мета якої є забезпечення використання ДН як окремої, так і поєднаної з іншими форми
навчання з видачею державних документів про освіту, а також дистанційного навчання за
окремими курсами чи блоками курсів з видачею свідоцтв (сертифікатів) відповідних
навчальних закладів системи військової освіти.
У результаті впровадження ДН очікується:
– зростання рівня професійної підготовки і якості освіти військових фахівців за рахунок
використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій і надання доступу до
додаткових інформаційних ресурсів;
– зростання професійної мобільності військових кадрів, їх ділової та соціальної
активності;
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– формування єдиного освітнього простору в рамках безперервної ступеневої системи
навчання військових фахівців “протягом усього життя”.
Військові навчальні заклади, що використовують ДН, зможуть:
– оперативно реагувати на зміни предметної галузі навчання (теорії та практики
збройної боротьби);
– ефективно вирішувати складні й актуальні педагогічні завдання з розвитку
інтелектуального та творчого потенціалу, аналітичного мислення і розвитку самостійності
своїх випускників;
– удосконалювати зміст навчання та інформаційно-методичного забезпечення
навчальних дисциплін за рахунок доступу до інформаційних ресурсів, навчальнометодичних матеріалів та дидактичних засобів інших навчальних закладів;
– ефективно використовувати науково-педагогічний потенціал і матеріально-технічну
базу.
2. Однією з переваг систем дистанційного навчання є надання змоги користувачам
доступатися до навчально-методичних матеріалів з будь-якого територіально-віддаленого
мережевого вузла. А це, в свою чергу, обумовило використання найбільш придатної для
реалізації системи дистанційного навчання програмної платформи, яка базується на
технології Web.
Аналіз реалізацій архітектури організації системи дистанційного навчання, свідчить
про необхідність залучення до побудови систем дистанційного навчання програмнотехнологічних підходів, які базуються на системі управління вмістом (Content management
system, CMS).
3. Характеристика функціональності розглянутих CMS-систем свідчить про наявність
певного ряду обмежень до побудови систем дистанційного навчання. Усунення
вищеозначених обмежень можливе при застосуванні систем управління вмістом сайту, що
спеціально розроблені для створення навчальних онлайн-курсів.
Одним із представників подібних систем виступає система Moodle, що
розповсюджується за ліцензією GNU GPL, тобто є вільним програмним забезпеченням і
поширюється безкоштовно. За своїми функціональними можливостями, простоті і зручності
використання задовольняє більшості вимог, що пред’являються до систем дистанційної
освіти. Такі e-learning системи часто називають системами управління навчанням (Learning
Management Systems  LMS) або віртуальними освітніми середовищами (Virtual Learning
Environments  VLE).
4. Визначені вимоги до системи дистанційного навчання, що будується на основі
платформи LMS Moodle, функціональна архітектура системи ДН, функціональна структура
навчального курсу. Але система LMS Moodle не сертифікована для впровадження у
навчальний процес в Збройних Силах України, виникають ускладнення у набутті ними
практичних навичок в експлуатації озброєння та військової техніки. Засоби віртуальної
реальності, комп’ютерні тренажерні засоби, імітатори практичної діяльності не в змозі
замінити реальну практичну роботу на оригіналі та вдосконалити бойове злагодження.
5. Мають місце певні ускладнення щодо вирішення завдань захисту інформації на
законодавчому рівні. Специфіка корпоративної спрямованості МО України не дозволяє
використовувати документи обмеженого доступу в контурах публічних інформаційнотелекомунікаційних мереж, а більшість навчально-методичних фондів військових
навчальних закладів мають найнижчий рівень обмеженості “Для службового користування”;
6. Однією з альтернатив у застосуванні системи дистанційного навчання на платформі
LMS Moodle виступає рішення Open eDX (MOOC) – передовий напрямок в дистанційному
навчанні, який грунтується на системі масових відкритих он-лайн курсів від провідних
світових вузів і може бути розглянутий як інструмент подальшого вдосконалення
дистанційної освіти.
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к.т.н. Шевченко А.С. (ВІТІ)
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ ПРИ ПОБУДОВІ СИСТЕМИ
КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Вступ. Кібербезпека найбільш актуальний напрямок захисту інформації на фоні
глобальної інформатизації сучасного суспільства, включаючи і збройні сили держави. На
сьогоднішній час розвиток інформаційних технологій значно розширив можливості
військового управління та збільшив можливості противника в реалізації атак на критичні
елементи інформаційної інфраструктури.
В період з 2014 та по сьогоднішній час, під час анексії Автономної республіки Крим та
в ході бойових дій на сході України з боку Російської Федерації (РФ) здійснюються масовані
кібернетичні атаки на елементи критичної інформаційної інфраструктури, як держави, так і
Збройних Сил (ЗС) України.
Під час бойових дій реалізуються концепції інформаційних та кібернетичних операцій,
які направленні на особовий склад та систему управління ЗС України. Система управління
ЗС спирається на інформаційно-телекомунікаційні системи (ІТС) при передачі команд
бойового управління та здійснення повсякденної життєдіяльності.
Реалізація атак в кібернетичному просторі ЗС України призводить до витоку
інформації, несанкціонованого доступу та порушення керованості елементами ІТС, відмови в
доступі до ресурсів та систем, дезінформації особового складу ЗС. Наявність вразливостей
ІТС, систем захисту інформації та низька підготовленість особового складу ЗС призводить
до суттєвих ризиків інформаційної безпеки, а успішна реалізація кібернетичних атак
призводить до значних збитків. З огляду на це, актуальним та невідкладним є захист
кіберпростору ЗС України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що на сьогоднішній час значно
актуалізувались питання забезпечення захисту інформації та кібербезпеки. Основні напрямки
наукових досліджень направлені на розвиток методологічної бази, формуванню
концептуальних підходів, правових засад та термінології у галузі кібернетичної
безпеки [1 – 5].
Мета. Стан інформаційної та кібернетичної безпеки у ЗС України вимагає негайного
впровадження систем захисту інформації та кібернетичної безпеки. На сьогоднішній час
відсутні системи, які б дозволяли забезпечити захист інформації та кібернетичну безпеку ЗС
в цілому. Тому для побудови системи кібернетичного захисту пропонується використання
комплексного підходу, який дозволить поєднати існуючі системи та механізми захисту
інформації для більш ефективного захисту кіберпростору ЗС України.
Метою роботи є підвищення безпеки кіберпростору ЗС України за рахунок
комплексного використання існуючих систем захисту інформації та кібернетичної безпеки.
Постановка завдання. Завданням дослідження є аналіз структури стану безпеки
кіберпростору ЗС України та розробка рекомендацій щодо комплексног застосування систем
захисту інформації та кібернетичної безпеки для його захисту.
Обмеження. В роботі розглядаються питання реалізації захисту кібернетичного
простору технічними засобами.
Викладення основного матеріалу дослідження. Кібернетичний простір – це
електронне інформаційне середовище, утворене організованою сукупністю взаємопоєднаних
за єдиними принципами та правилами інформаційних, телекомунікаційних та інформаційнотелекомунікаційних систем [6].
Захист кіберпростору повинен здійснюватися безперервно на землі, в повітрі, морі та
космосі [7, 8]. Реалізація захисту повинна враховувати середовища розповсюдження
інформаційних потоків, включаючи і електромагнітний спектр (ЕМС).
Заходи захисту кіберпростору ЗС України повинні реалізовуватись на організаційному,
технічному та правовому рівнях.
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Організаційні заходи захисту кіберпростору у ЗС передбачають розробку правил
доступу та роботи особового складу в ІТС, порядку обробки інформації та навчання основам
інформаційної та кібернетичної безпеки. Крім того, особовий склад ЗС повинен бути
навчений основам протистояння розвідці противника в інформаційному просторі –
соціальній інженерії.
Більш детально розглянемо питання захисту кіберпростору ЗС України технічними
засобами (програмними, апаратно-програмними).
Технічні заходи захисту кіберпростору передбачають захист електронного середовища
ІТС Збройних Сил України.
З урахуванням особливостей побудови ІТС та сучасних систем захисту інформації
можна виділити наступні функціональні рівні кіберпростору (рис. 1) [8]:
рівень інформаційних систем (програмного забезпечення);
рівень кінцевого телекомунікаційного обладнання;
рівень мережного телекомунікаційного обладнання;
рівень транспортної телекомунікаційної мережі.
Під час управління військами вказані функціональні рівні кіберпростору взаємодіють з
рівнями, які об’єднують особовий склад та фізичне середовище (стаціонарні та польові
об’єкти). Впровадження захисту кіберпростору не повинно обмежуватись стаціонарною
компонентою. Реалізація захисту польових елементів обумовлюється їх критичністю
внаслідок функціонування за межами контрольованої зони впритул до засобів технічної
розвідки противника, розвідки ліній зв’язку.
Для забезпечення безпеки кіберпростору ЗС України необхідно впровадження
комплексу систем та механізмів захисту ІТС на різних функціональних рівнях кіберпростору.
До таких систем та механізмів відносяться [9-11]:
системи розмежування доступу користувачі до елементів ІТС;
системи міжмережного екранування на основі фаерволів (Firewall);
системи та механізми криптографічного захисту інформації;
віртуальні приватні мережі VPN;
системи антивірусного захисту елементів ІТС;
системи виявлення та запобігання вторгненням (IDS/IPS);
механізми автентифікації, авторизації та аудиту (AAA);
системи попередження втрати даних (DLP – data loss prevention).
системи управління інформаційною безпекою та подіями (SIEM).
системи аналізу захищеності (САЗ).
Представимо основні місця розташування представлених програмних та апаратнопрограмних засобів захисту інформації та кібернетичної безпеки у відповідності до
функціональних рівнів кіберпростору (рис. 2).
Розглянемо більш детально функціонування деяких систем та механізмів захисту
інформації при захисті кібернетичного простору ЗС України.
Криптографічний захист інформації один з основних інструментів, що реалізує
функції на кожному з функціональних рівнів кіберпростору, включаючи і реалізацію
криптографічних функцій в інших системах захисту інформації: VPN, міжмережних екранах
(механізм deep packet inspection), автентифікації тощо. Криптографічний захист інформації
забезпечує конфіденційність та цілісність інформації.
Методи розмежування доступу використовуються для забезпечення розділення
доступу суб’єктів, чи груп суб’єктів, до множини об’єктів ІТС. Як правило, розмежування
доступу ґрунтується на впровадженні матриці доступу у відповідності то існуючої політики
безпеки. Розмежування доступу реалізується шляхом впровадження облікових записів
користувачів різних рівнів у відповідності до повноважень та застосування політик безпеки
(групових, локальних). Останні реалізуються як правило в операційних системах.
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Рис. 2. Функціональні рівні кіберпростору Збройних Сил України

Рис. 2. Системи і механізми захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних
систем спеціального призначення

Методи розмежування доступу напряму не відносяться до механізмів захисту
інформації але в значній мірі дозволяють забезпечити виконання політик безпеки інформації.
Розмежування доступу реалізовується на усіх функціональних рівнях кіберпростору.
Міжмережне екранування здійснюється за допомогою фаерволів (міжмережних
екранів, анг. Firewall, нім. Brandmauer). Міжмережні екрани (МЕ) – комплекс апаратнопрограмних чи програмних засобів, що здійснює контроль та фільтрацію інформаційних
потоків відповідно до заданих правил політики безпеки.
На сьогоднішній час міжмережні екрани реалізуються у наступних виконаннях:
1. Апаратно-програмні МЕ реалізуються як окремі мережні пристрої. На даний час
впроваджена концепція Next Generation Firewall (NGFW) – сучасні міжмережні екрани крім
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функцій фільтрації трафіку здійснюють антивірусний захист, створення каналів VPN,
виявлення та захист від вторгнень та інші.
2. Програмні МЕ реалізуються у вигляді інтегрованого програмного забезпечення
операційних систем, фаерволів, антивірусного програмного забезпечення, окремого
спеціалізованого програмного забезпечення.
Сучасні міжмережні екрани (NGFW) дозволяються реалізувати фільтрацію трафіку за
IP-адресами, портами відправника та отримувача, протоколами, здійснювати перевірку
трафіку за вмістом (App Control, Web Control, Email proxy), блокування підозрілого трафіку
(Spam Blocker, APT Blocker) та інші функції.
Для ефективного захисту інформації в ІТС Збройних Сил України доцільно
використовувати МЕ для захисту мереж (критичних сегментів мережі – DMZ), критичних
елементів ІТС та автоматизованих робочих місць. В першому та другому випадках
використовуються апаратно-програмні МЕ, у третьому – програмні МЕ.
Віртуальні приватні мережі VPN використовуються для забезпечення захищеного
обміну інформацією між мережами (site-to-site) та захищеного доступу віддалених
користувачів. Суть VPN полягає в створення криптографічнозахищеного віртуального
тунеля, що забезпечує конфіденційність та цілісність при обміні інформацією.
Як правило використовуються схеми організації каналів VPN: мережа-мережа, клієнтсервер. До основних протоколів віртуальних приватних мереж відносяться протоколи IPsec,
L2TP, PPTP, TLS (SSL).
Серверні програмні модулі протоколів VPN реалізуються в серверних операційних
системах, маршрутизаторах, NGFW та інших засобах.
Функції VPN інтегровані майже в усі сучасні маршрутизатори, що знижує затрати на
організацію захищених каналів зв’язку.
Системи антивірусного захисту є невід’ємною складовою будь-якого елементу ІТС.
Антивірусне програмне забезпечення, наряду з існуючими методами (сигнатурним,
еврістичним, виявлення аномалій), впроваджує нові технології та механізми захисту –
«пісочниця», емуляція, реалізація декількох антивірусних модулів тощо.
На сьогоднішній час реалізовані основні підходи щодо антивірусного захисту: системи
антивірусного захист шлюзів (gateway antivirus) та захист кінцевих точок (end point security).
Для ефективного антивірусного захисту доцільне провадження обох підходів.
Аналогічно до інших програмних засобів існують як комерційні так і умовно
безкоштовні антивірусні засоби: дані засоби мають обмежені функціональні можливості.
Системи виявлення та запобігання вторгненням (IDS/IPS) – це програмно-апаратні
чи програмні засоби, які призначені для виявлення фактів несанкціонованого доступу (НСД)
до ІТС чи підозрілої активності. Системи виявлення вторгнення IDS дозволяють виявляти
кібернетичні атаки, системи запобігання вторгненнями IPS реалізують функції захисту, що
дозволяють блокувати НСД чи несанкціоновані дії.
Здебільшого виділяється три основні класи IDS: мережні (Network-based IDS, NIDS),
вузлові (Host-based IDS, HIDS) та гібридні.
Архітектура IDS/IPS ґрунтується на використанні консольних та сенсорних систем. В
системі кібернетичного захисту сенсори збирають інформацію про небезпечну активність та
надсилають до консолей, які систематизують, журналюють та здійснюють управління.
На сьогоднішній час існує ряд реалізацій IDS/IPS передовими розробниками засобів
захисту інформації та програмних засобів з відкритим кодом: Snot, OSSEC, Prelude, Bro та
інші. Наряду з ефективністю виявлення кібернетичних атак та своєчасної їх нейтралізації,
досить важливим є реалізація систематизації несанкціонованих дій та їх візуалізація, що
дозволяє адекватно оцінювати стан кібернетичної безпеки.
Механізми автентифікації, авторизації та аудиту (AAA – authentication,
authorization, accounting) невід’ємні механізми захисту програмного забезпечення (web, баз
даних тощо), операційних систем, інформаційних систем, систем захисту тощо.
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Механізми автентифікації та авторизації забезпечують санкціонований доступ
користувачів до систем (засобів) та надання повноважень відповідно до політики безпеки.
Механізми аудиту дозволяють на основі журналів (логів) здійснювати запис подій та
інцидентів порушення інформаційної безпеки. Аудит дозволяє проводити розслідування
інцидентів та виявлення порушників які порушують політику інформаційної безпеки.
Механізми AAA, в тій чи іншій мірі, реалізуються на усіх функціональних рівнях
кіберпростору.
Системи попередження втрати даних (DLP – Data Loss Prevention) – системи, які
досить інтенсивно розвиваються останнім часом. В ІТС Збройних Сил України існує велика
кількість інформації, яка не відноситься до інформації з обмеженим доступом, але в
сукупності розкриває певні відомості.
До такої інформації відносяться: поштові адреси, телефонні номери, особисті
ідентифікаційні номери, банківські реквізити установ, технологічна інформація тощо. Окремі
з цих відомостей не становлять відносної цінності але в сукупності втрата вказаних масивів
інформації є суттєвим ризиком інформаційної безпеки ЗС України.
Системи DLP на основі застосування криптографічних методів захисту, розмежування
доступу та дозволяють забезпечити збереження даних користувачів та організацій, блокувати
доступ до несанкціонованих каналів. Деякі модулі DLP на NGFW забезпечують перевірку
вмісту трафіку на наявність конфіденційних даних. Сукупність розрізнених систем та
механізмів захисту, не дивлячись на свою функціональність, не відображають цілісної
картини стану інформаційної безпеки організації.
Системи SIEM. Для реалізації моніторингу і аудиту подій інформаційної безпеки
мережі в цілому використовуються системи SIEM (Security Information and Event
Management). Данні системи включають у себе засоби автоматизованого збору подій, їх
формалізації та узагальнення, відображення у зручному для аналізу вигляді. SIEM
дозволяють проводити моніторинг та аудит стану інформаційної безпеки одночасно від
багатьох робочих станцій, мережних пристроїв з різними платформами.
Системи аналізу захищеності (сканери безпеки) призначені для проведення аналізу та
дослідження власних систем на наявність вразливостей. САЗ забезпечують аудит
інформаційної безпеки мереж, операційних систем, систем управління базами даних та
іншого спеціалізованого програмного забезпечення. Використання САЗ дозволяє вчасно
виявляти вразливості ІТС, елементів ІТС та систем захисту інформації на основі пасивного
або активного сканування. На сьогоднішній час САЗ здебільшого інтегруються з SIEM. В
комплексі дані системи дозволяють більш ефективно проводити аудит стану інформаційної
безпеки та вчасно перекривати вразливості систем.
Впровадження приведених систем та механізмів захисту інформації дозволить
забезпечити безпеку кіберпростору ЗС України. Системи захисту реалізують свої основні
функції на рівні програмного забезпечення та мережного обладнання. Впровадження
складних технологічних систем захисту інформації на кінцеві пристрої – здебільшого
автоматизовані робочі місця, викличе значні труднощі, що викличе необхідність у
висококваліфікованих кадрах з кіберзахисту. У зв’язку з цим основний напрямок
забезпечення безпеки кіберпростору ЗС України повинен бути направлений на впровадження
мережних засобів захисту – шлюзів безпеки (security gateway). На сьогоднішній час шлюзи
безпеки представляють собою такі засоби захисту як NGFW, UTM (Unified Threat
Management) та NFIPS (Next-Generation Intrusion Prevention System). Кожний з цих засобів
захисту включає, в тій чи іншій мірі, набір систем які розглядались у статті. Відповідно до
досліджень NSS labs до основних лідерів в галузі кібернетичної безпеки відносяться: Cisco,
WatchGuard, Check Point, Dell SonicWall, Fortinet, McAfee та інші [12].
Вибір засобів захисту для потреб ЗС України питання досить складне. Окрім
впровадження функцій захисту слід враховувати можливість централізованого моніторингу
стану інформаційної безпеки та кібернетичних атак, так, як наприклад реалізують засоби
WatchGuard Dimension [13] або Cisco FirePower [14].
57

Забезпечення кібербезпеки Збройних Сил України – завдання яке потребує значних
фінансових затрат, тому для вибору рішень щодо його вирішення потрібно підійти
комплексно, враховуючи досвід країн НАТО та США. Впровадження систем та механізмів
захисту інформації дозволять забезпечити комплексний захист кіберпростору ЗС України з
урахуванням стаціонарної та польової компоненти.
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Арямін П.А. (ВІТІ)
к.т.н. Соколов В.В. (ВІТІ)
ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ КІБЕРНЕТИЧНОГО ВПЛИВУ НА КОМП’ЮТЕРНУ
МЕРЕЖУ ПРОТИВНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ БОТ-МЕРЕЖІ
Питання отримання інформаційної переваги над противником в умовах інформаційних
війн на сьогоднішній день приймає безпосередню участь в кінцевому результаті війни. В ході
ведення гібридної війни, левовою часткою якої є інформаційна війна, часто виникає
необхідність вплинути на контент інформаційних систем, які розповсюджують
неправдиву інформацію. Однією із умов отримання інформаційної переваги над
противником є не тільки захист від його деструктивних впливів, але й здійснення нападу у
відповідь (інформаційні руйнівні впливи).
Аналіз останніх публікацій та наукових досліджень показав, що найефективнішим
способом здійснення кібернетичних впливів на противника є:
– DoS-атаки;
– DDoS-атаки;
– атаки за допомогою шкідливого програмного забезпечення;
– перехоплення пакетів.
У зв’язку з тим, що, як правило, інформаційні ресурси (сервіси) в провідних країнах
світу використовують потужні сервери з широкою смугою пропускання трафіку, доцільним
буде розглядати DDoS-атаки для виконання завдань, пов’язаних з кібернетичним впливом.
DDoS-атаки характеризуються віддаленими та розподіленими кібернетичними атаками з
різних комп’ютерних вузлів. Аналіз літератури показав, що найбільш розповсюджене
використання DDoS-атак досягається за допомогою бот-мережі.
Для організації кібернетичної атаки пропонується програмний модуль бот-мережі, який
в подальшому може впливати на дієздатність інформаційних ресурсів противника.
Програмний модуль побудований на основі топології зірки, коли боти безпосередньо
приєднуються до командного центру для виконання певних завдань. Розподілена
кібернетична атака здійснюється за допомогою поглинаючої SYN flood-атаки, яка
переповнює на сервері чергу на підключення. Таким чином здійснюється відмова в
обслуговуванні.
Для ефективного виконання кібернетичної атаки в програмному модулі реалізовані такі
механізми:
– механізм маскування програмного модуля під системний процес;
– механізм керування ботами, які входять до бот-мережі.
В якості механізму керування ботами, на основі мережевого протоколу IRC (Internet
Relay Chat) розроблений протокол для взаємодії ботів з сервером. Кожен бот з’єднується з
сервером, через мережевий протокол заходить на відповідний канал і чекає подальші
команди від адміністратора.
Централізоване керування ботами здійснюється в єдину центрі управління (C&CCommand and Control Centre). Заражені пристрої приєднуються до головного вузла. Центр
управління слідкує за станом приєднаних ботів, а також постійно очікує підключення нових
ботів, реєструючи їх в базі даних.
Таким чином, для організації кібернетичного впливу на противника запропоновано
розробку програмного модулю, який може бути спрямований на реалізацію
несанкціонованих дій в автоматизованих системах управління, системах зв’язку,
інформаційних мережах і системах противника з метою порушення порядку їх
функціонування шляхом DDoS-атаки. Запропоновані механізми роботи програмного модулю
дозволять здійснювати блокування, знищення елементів інфраструктури інформаційних
мереж противника, руйнацію в них даних і інформації, як в реальному так і в
розподіленому часі.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
АНАЛІЗУ ПРИЙНЯТНОСТІ СКЛАДНИХ РИЗИКІВ
Постановка проблеми. Одним з найважливіших аспектів забезпечення інформаційної
безпеки є захист інформації і тому, відповідно до Закону України "Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах" визначено, що інформація, яка є власністю
держави або інформація з обмеженим доступом, вимоги до захисту якої визначені законом,
повинна оброблятися з використанням комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ)
[1]. Побудову такої системи регламентують нормативні документи НД ТЗІ 1.1-002-99, НД
ТЗІ 3.7-003-05, НД ТЗІ 2.6-001-11 та ДСТУ ISO/IEC 27001:2010. В них визначено, що при
побудові КСЗІ та/або системи управління інформаційною безпекою (далі – СУІБ) необхідно
визначити критерії прийнятності рівнів ризиків та встановити їх граничні значення. Цей
обов’язок покладено на власника інформаційного активу, або на особу, якій такі права
делеговані. Граничні значення дозволяють провести межу між прийнятними та
неприйнятними ризиками. Наявність такої межі дає можливість керівнику, або власнику
активу, прийняти обґрунтоване рішення щодо проведення обробки ризиків, та залучення
необхідних для цього ресурсів, спираючись на математичне обґрунтування, а не на власне
бажання, що в свою чергу суттєво знижує ризики корупційних проявів при прийнятті
управлінського рішення. У ISO/IEC 31000:2009 визначено, що ризик – це вплив
невизначеності на мету [2]. Що ж стосується ризиків інформаційної безпеки, то міжнародний
стандарт ISO/IEC 27005:2011 визначає ризик інформаційної безпеки, як потенціальну
можливість використання вразливості активу, або групи активів конкретною загрозою для
нанесення збитку організації [5].
Виклад основного матеріалу дослідження. В зв’язку з необхідністю проведення
розрахунків рівнів ризиків, за загальним правилом використовується біноміальна модель, яка
оперує двома складовими – рівнем нанесеної шкоди інформаційному активу, у випадку
реалізації загрози та ймовірністю настання такої події:
𝑅 =𝑆∗𝑝
(1)
де R – рівень ризику,
S – вартість нанесеної шкоди, p – ймовірність реалізації загрози.
До того ж, повинні виконуватись вимоги R, S, р≥0, та р ≤ 1.
Виникає необхідність в формуванні підходу до визначення прийнятних значень
ймовірності реалізації загроз інформаційної безпеки при заданому значенні ризиків до
інформаційних активів та державних інформаційних ресурсів, результати яких дозволяли б
їх використовувати в процесі побудови комплексної системи захисту інформації та/або
системи управління інформаційною безпекою.
Найчастіше до інформаційного активу існує не одна загроза, більш того, загрози
можуть бути спрямовані на різні властивості активу, наприклад на конфіденційність,
цілісність та доступність, або спостережність. Тобто у нас достатньо підстав до оперування
поняттям „складний ризик”.
Розглянемо випадок існування двох загроз до інформаційного активу (до речі, не
принципово до якої властивості), при заданому граничному рівні ризику. Визначимо, що:
𝑅 = 𝑆1 ∗ 𝑝1 +𝑆2 ∗ 𝑝2 ,
(2)
де 𝑅1 = 𝑆1 ∗ 𝑝1- ризик реалізації першої загрози, а 𝑅2 = 𝑆2 ∗ 𝑝2 - ризик реалізації другої
загрози, та 𝑝1 ≤ 1, 𝑝2 ≤1. Або, перенісши 𝑅 у праву частину:
𝑆1 ∗ 𝑝1 +𝑆2 ∗ 𝑝2 − 𝑅 = 0.
(3)
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Порівнюючи це співвідношення з загальним рівнянням прямої на площині:
𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶 = 0, можемо констатувати їх збіг з точністю до позначень. Тоді співвідношення
(3) можна проінтерпретувати, як загальне рівняння прямої з негативним вільним членом 𝑅
[с.106, 3]. Пряму можна зобразити в межах координат, в яких осі визначать собою
ймовірності 𝑝1 та 𝑝2 реалізації першої та другої загрози відповідно, а точки перетину прямої
(6) з осями можна визначити за допомогою рівняння прямої в відрізках на осях:
𝑆1 ∗𝑝1
𝑆 ∗𝑝
𝑝
p𝑃
𝑅
𝑅
+ 2𝑅 2 = 1=˃ 𝑅1 + 𝑅2 = 1=˃𝑝1 = М1 (𝑆 ; 0), а 𝑝2 = М2 (0; 𝑆 ),
(4)
𝑅
𝑆1

1

𝑆2

1

де М1 та М2 – точки перетину осей О𝑝1 та О𝑝2 відповідно, та можуть бути крайніми, що нас
задовольняють 𝑝1 = М1 (1; 0) та 𝑝2 = М2 (0; 1), див. рис. 1. Таким чином, пряма
М1 М2 характеризує собою гранично можливий (або прийнятний) рівень ризику
інформаційному активу у випадку двох існуючих загроз.

Рис 1. Межа прийнятності рівня ризику ІБ

Рис.2. Варіанти можливих перетинів прямих ризиків
відносно «граничної прямої»

І це означає, що результати будь-яких комбінацій 𝑆1 ∗ 𝑝1 та 𝑆2 ∗ 𝑝2 , або їх сума повинні
знаходитись на прямій М1 М2 , або знаходиться нижче, зважаючи на те, що 𝑅 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, тобто,
рівень припустимого ризику чітко задано власником активу.
Пряму, яка проходить через точки (1;0) та (0;1) будемо назвати «граничною прямою».
Рівнянням цієї прямої буде 𝑦 = −𝑥 + 1, а множину прийнятних ймовірностей буде обмежено
трикутником, вершини якого мають координати (1;0), (0;0), (0;1). З цього витікає, що прямі,
які визначають сукупність прийнятних ризиків, повинні знаходитись під «граничною
прямою», а коефіцієнт 𝑘 < 0. Тобто, ідеальною ситуацією є, коли ці прямі знаходяться під
прямою М1 М2 , та мають кут, який дорівнює 𝛼 = 135°, інакше кажучи, паралельні М1 М2 .
Особливо і окремо слід зазначити, що у інших випадках прямі будуть мати точки
перетину з прямою М1 М2 , або з вісями координат 0𝑝10𝑝2 , і кожен з цих випадків необхідно
розглядати окремо. Вся множина варіантів зображена на рис.2. Логічно припустити, що в
залежності від поведінки кожної прямої, що досліджується, можна сформулювати
рекомендації менеджеру щодо шляхів зниження ризиків ІБ при заданому граничному ризику.
Висновки. Подальші дослідження зазначеного підходу мають проводитись на 3-х
мірному, та n-мірному просторі. Таким чином, ми показали аналогію рівняння прямої з
формулою обчислення двох ризиків реалізації загроз до ІА, при заданому сумарному,
кінцевому рівні ризику. Було визначено умови використання рівняння прямої для
проведення розрахунку рівнів можливих ризиків при двох загрозах та визначили можливі
варіанти дій посадових осіб при плануванні побудови, або управління ризиками
інформаційної безпеки в процесі експлуатації КСЗІ (та/або СУІБ).
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ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ АНТЕН БАЗОВИХ СТАНЦІЙ
СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Проблема електромагнітної сувмісності (ЕМС) під якою слід розуміти здатність
радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з
обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних
радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам [1],
являється в наш час актуальною і потребує практичного вирішення. Особливо гостро ЕМС
проявляється там, де цілі комплекси родіоелектронних засобів (РЕЗ) повинні розміщуватися
на обмеженій території (суднах, будівлях, вежах і т.д.). До таких об’єктів також відносяться
базові станції (БС) систем мобільного радіозв’язку, у яких радіоприлади працюють на окремі
антени або на одну.
Аналізуючи фактори, які впливають на ЕМС радіоелектронних засобів слід відмітити,
що значна їх частина відноситься до антенно-фідерних пристроїв. До параметрів антен, які
вказують значний вплив на ЕМС відносяться в першу чергу напрямні властивості антени
(характеристики направленості, структура головного пелюстка діаграми направленості,
рівень бокового і заднього випромінювання, поляризаційні характеристики), а також питання
узгодження і симетрування антен з фідером.
Ціллю даної роботи є аналіз методів розрахунку ЕМС різних радіо засобів, рознесених
на обмеженій площі за рахунок характеристик і параметрів антенно-фідерних пристроїв.
При вирішенні задачі по ЕМС різних РЕЗ прийнято розрізняти два випадки: по-перше,
коли РЕЗ знаходяться на значній відстані одне від одного (дальня зона); по-друге коли РЕЗ
знаходяться в безпосердній близькості одне від одного (ближня зона).
Для РЕЗ розташованих в обмеженому просторі, підвищення ЕМС досягається в першу
чергу за рахунок рознесення антен.
Рознесення антен здійснюється або по фронту або по куту міста [2], як показано
на рис. 1.
Розв'язка 𝐿верт між антенами, рознесеними в вертикальній площині (по куту міста), як
додаткова складова загального ослаблення радіохвиль, визначається:
𝐿верт = 28 + 40 ∙ 𝑙𝑔(𝐻⁄𝜆), дБ
(1)
де Н – вертикальний рознос між найближчими точками випромінювання антен (рис. 1. а).

Рис. 1. Антени базових станцій
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Величина розв’язки 𝐿гор між антенами, рознесеними в горизонтальній площині (по
фронту), розраховується за формулою:
𝐿гор = 22 + 20 ∙ 𝑙𝑔(𝑅⁄𝜆) − (𝐺ПРД + 𝐺БС ), дБ
(2)
де R – відстань по горизонталі між антенами РЕЗ і БС (Рис. 1. б);
𝐺ПРД і 𝐺БС – коефіцієнти посилення передавальної антени РЕЗ та приймальної антени БС
відповідно [3].
Аналіз співвідношень (1) і (2) наочно показує переваги по розв’язці вертикального
розносу антен. Так при Н=2λ, величина розв’язки складає Lверт=30 дБ, а при R=2 λ, Lгор=18
дБ. Слід зазначити, що горизонтальний рознос слід використовувати в сукупності з
вертикальним. Наприклад при R=2 λ і Н=2λ розв’язку можна збільшити (Lгор) до 32 дБ
На рис. 2 показані розрахунки величини розв’язки між антенами рознесених на відстань
𝐻 по висоті без розносу частоти для двох випадків: антени, які працюють на частоті 150МГц
і антен, які працюють на частоті 433МГц. В якості антенних пристроїв були використані
однонаправлені випромінювачі типу АВК-N/f.

Рис. 2. Залежність розв’язки між антенами рознесених по куту місця

Якщо використовувати рознесення по вертикалі з розносом частоти, то величина
розв’язки буде більша ніж без розносу частоти.
Отримані результати наглядно показують переваги вертикального рознесення по
розв’язці антен в порівнянні з рознесенням по фронту. Крім цього, дані при використанні
вертикального рознесення не вдається реалізувати значення 𝐿верт рівного 60 дБ, необхідно
для задовільної роботи. Отже, для нормальної роботи слід в трактах прийому і передачі
передбачити смугові фільтри.
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к.т.н. Бердников О.М. (ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ЛАЗЕРІВ НАКАЧУВАННЯ
РАМАНІВСЬКИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ
ФОТОННИХ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ
Для усунення втрат, що вносяться різними пасивними пристроями фотонних лінійних
трактів (РLР) телекомунікаційних транспортних систем (ТТС): мультиплексорами,
демультиплексорами, компенсаторами хроматичної дисперсії тощо, а також втрат, що
вносяться одномодовими оптичними волокнами (ООВ) підсилюючих ділянок (ПД) РLР,
актуальним є застосування волоконно-оптичних підсилювачів (ВОП).
Спочатку ВОП, наприклад, для С-діапазону довжин хвиль, будувалися на спеціальних
ООВ довжиною кілька десятків метрів, хімічно чиста кварцова або фторцирконатна
серцевина яких була легірована позитивними іонами активного елементу – ербію (Еr3 +).
Тому вони отримали назву ербієві ВОП EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier). В подальшому,
з метою збільшення пропускної спроможності ТТС, були розширені, ліворуч й праворуч,
межі С-діапазону довжин хвиль для утворення десятків і сотень високошвидкісних трактів, в
тому числі за рахунок застосування раманівських розподільчих ВОП (РРП). Такі РРП або
DRA (Distribute Raman Amplifiers), застосовані в РLР, мають смугу пропускання понад
170 нм, що забезпечує можливість розподіленого раманівського підсилення мультиплексних
сигналів у всьому сумарному (S + C + L)–діапазоні довжин хвиль. Активним середовищем
РРП є робоче (інформаційне) ООВ, що використовується для побудови ПД РLР, а джерела
накачування (лазери) робочого ООВ включаються в нього на протилежному кінці ПД, тобто
з боку прийому оптичних сигналів. Коли потужність джерел накачування РН перевищує
деяке порогове значення, в серцевині робочого ООВ виникає вимушене комбінаційне
розсіювання, середовище з рівноважного перетворюється в інверсне, тобто підсилююче.
Величина посилення такого середовища визначається співвідношенням кількості збуджених
і незбуджених мікрочастинок, або раманівським коефіцієнтом – g R . Коефіцієнт передачі
ООВ з раманівським накачуванням, або коефіцієнт підсилення РРП G R визначається як
GR  exp( g R PH ПД / АЕФ ), де: PH – потужність оптичного випромінювання накачування, Вт;
 ПД – довжина ООВ ПД, км; АЕФ – ефективна площа поперечного перерізу серцевини
ООВ, мкм2; g R – раманівський коефіцієнт, км/Вт. З іншого боку, коефіцієнт передачі ООВ
такої ж довжини  ПД , без раманівського накачування, тобто в пасивному режимі виражається

відомою формулою К П  exp   ООВ  ПД  , де ООВ – коефіцієнт затухання ООВ, дБ/км.
Наведені вирази відрізняються тільки знаками в показнику ступеня. Отже, у міру поширення
в серцевині пасивного ООВ потужність оптичного мультиплексного сигналу зменшується по
експоненті, а при використанні розподіленого раманівського посилення потужність
зазначеного сигналу зростає по експоненті. Це означає, що втрати рівня оптичної потужності
переданого по ООВ сигналу, що обумовлені релєєвським розсіюванням, можуть бути не
тільки компенсовані, а при певних умовах оптичний мультиплексний сигнал, що
поширюється по серцевині ООВ, може бути посилений за допомогою РРП. Для компенсації
втрат рівня оптичної потужності переданого по волокну сигналу за допомогою
розподіленого раманівського посилення, досить виконати умову:
GR  КП  exp  g R PH

ПД

/ АЕФ   exp  ООВ

ПД

  1.

Якщо добуток GR ×KП = 1, то справедлива рівність:
g R PH  ПД / АЕФ   ООВ  ПД  0 або ООВ  g R PH / АЕФ .
Останнє співвідношення дозволяє визначити для ТТС величину оптичної потужності
випромінювання накачування РН з боку прийому сигналу, що є достатньою для компенсації
втрат рівня оптичної потужності сигналу, що передається в ООВ довжиною i ( i  ПД ).
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Бойко Є.С.(ВІТІ)
к.т.н. Хусаінов П.В.(ВІТІ)
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ ВИБІР МОДЕЛІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАНТІВ СКАНУВАННЯ МЕРЕЖІ
Сканування мережі, у загальному випадку, – процес послідовного пошуку суб’єктом атаки
функціонуючих мережевих інтерфейсів, портів працюючих програм серверного типу для
формування найбільш повного уявлення про можливі цілі, об’єкти кібернетичного впливу.
Відомо чимало як варіантів організації сканування мережі, так і теоретичних підходів до
побудови моделей їх дослідження з метою своєчасного виявлення, де, серед інших, найбільш
привабливим за багатьма критеріями виглядає застосування наступних нейронних мереж:
багатошаровий персептрон, мережі Кохонена, ймовірнісні нейронні мережі, мережа радіальної
базисної функції та ін. Виходячи з викладеного, задачу багатокритеріального вибору моделі
нейронної мережі для дослідження можливих варіантів сканування комп’ютерної мережі слід
вважати актуальною.
Загальна постановка задачі. Припустимо 𝑋̅ = |𝑥1 , … 𝑥𝑖 , … 𝑥𝑛 | – вектор параметрів вибору
моделі нейронної мережі S, які підлягають оптимізації, де j-та властивість S описується
величиною i-го показника 𝑞𝑖 (𝑋̅); 𝑗 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚. Тоді S характеризується вектором показників 𝑄̅ =
|𝑞1 , … 𝑞𝑖 , … 𝑞𝑚 |. Задача багатокритеріального вибору зводиться до вибору такої моделі 𝑆0 , який
володіє найкращим значенням вектора Q. Так, наступними критеріями вибору моделі нейронної
мережі вважаємо: 𝑞1 – час обробки вхідних параметрів, 𝑞2 – час навчання, 𝑞3 – час обробки
результатів, 𝑞4 – час реагування, 𝑞5 – кількість помилкових спрацьовувань.
Багатокритеріальні методи можна звести до трьох груп методів: метод головного критерія,
мережі результуючого показника, лексикографічні методи.
Метод головного критерію базується на переведенні всіх критеріїв, крім будь-якого
однорідного, іменованого головним, до розряду обмежень типу рівностей і нерівностей. В
більшості випадків немає належних підстав для вибору одного показника – головного критерію.
Метод результуючого показника заснований на формуванні узагальненого критерію
шляхом інтуїтивних оцінок впливу показників 𝑞1 , … 𝑞𝑚 на результуючу якість виконання
системою її функцій. Найбільше застосування серед результуючих показників отримали
адитивний, мультиплікативний та мінімаксний показники.
Адитивний показник являє собою суму зважених нормованих окремих показників.
Головним недоліком адитивного показника є те, що при його використанні може відбуватися
взаємна компенсація окремих критеріїв. Це означає, що зменшення одного з критеріїв до
нульового значення може бути компенсовано зростанням іншого.
Мультиплікативний показник утворюється шляхом добутку окремих критеріїв з
урахуванням їх вагових коефіцієнтів. Справедливим вважається такий компроміс, коли
сумарний рівень відносного зниження одного або декількох показників не перевищує
сумарного рівня збільшення інших показників.
Максимінний показник забезпечує найкраще (найбільше) значення найгіршого
(найменшого) з критеріїв.
Лексикографічний метод полягає у виділенні спочатку множини альтернатив з найкращою
оцінкою по найбільш важливому показнику. Якщо така альтернатива єдина, то вона вважається
найкращою; якщо їх декілька, то з їх підмножини виділяються ті, які мають кращу оцінку за
другим показником і т.п.
Отже, проведення багатокритеріального вибору нейронної мережі для дослідження
можливих варіантів сканування комп’ютерної мережі пропонується забезпечити використанням
лексикографічного методу. Для одержання кількісних значень критеріїв вибору нейронної
мережі пропонується використовувати середовище моделювання нейронних мереж
Neuroph Studio.
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к.т.н. Болобан С.І. (ЖВІ)
к.т.н. Іщенко Д.А. (ЖВІ)
Беспалко І.А. (ЖВІ)
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ДІЙ
З ЗАХИСТУ ВІД ЗАСОБІВ КОСМІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Практикою ведення сучасних бойових дій в ході проведення антитерористичної
операції в окремих районах Донецької і Луганської областей підтверджується, що в умовах
гібридної війни інформаційні можливості засобів і систем космічного спостереження
противника дозволяють вважати їх потужним джерелом інформації для планування дій,
спрямованих проти наших військ. Тому розвиток та вдосконалення системи захисту від
засобів космічного спостереження є актуальним напрямком досліджень.
Під захистом від засобів космічного спостереження розуміємо комплекс організаційнотехнічних заходів і дій, спрямованих на зниження можливостей засобів космічного
спостереження протиборчої сторони щодо добування інформації про сили та засоби своїх
військ за демаскуючими ознаками їх дислокації та функціонування. Потреба реалізації
такого комплексу організаційно-технічних заходів і дій формує проблему інформування
органів управління (ОУ) Збройних Сил (ЗС) України про стан та зміни космічної обстановки
(КО). ЇЇ вирішення можливе шляхом створення ефективної інформаційної системи (ІС)
підтримки дій з захисту від засобів космічного спостереження.
Створення такої системи, як ефективної ІС, потребує вирішення актуального наукового
завдання – розроблення методу оцінювання ефективності застосування ІС підтримки дій з
захисту від засобів космічного спостереження. Основною метою вирішення даного завдання
є, враховуючи досвід АТО щодо застосування ІС, що забезпечують ОУ ЗС України даними
про появу носіїв технічних засобів спостереження, сформувати показник якості, що має
оперативно-тактичний зміст та дозволяє оцінювати ефективність застосування ІС підтримки
дій з захисту від засобів космічного спостереження, визначити порядок його розрахунку.
Основні положення методу оцінювання побудовані відповідно до основ теорії
ефективності складних систем та системного підходу до оцінювання ефективності
застосування ІС. В роботі вводиться поняття „ІС підтримки дій з захисту від засобів
космічного спостереження” – це організаційно-технічна система, що здійснює інформаційні
процеси в інтересах забезпечення діяльності за призначенням органів управління і військ з
використанням даних про КО. При оцінюванні ефективності застосування такої ІС вона
розглядається як підсистема в системі захисту певного угруповання військ від засобів
космічного спостереження, до складу якої крім неї входять: підсистема джерел інформації
про КО (система СКАКО ДКАУ), підсистема виконання організаційно-технічних заходів
захисту, підсистема управління. ІС підтримки дій з захисту від засобів космічного
спостереження представляє собою організаційно упорядковану сукупність:
фахівців з приймання і опрацювання даних та аналізу інформації, що надходять від
СКАКО ДКАУ; ресурсів інформації про засоби космічного спостереження та КО;технологій
оцінювання та актуалізації інформації про засоби космічного спостереження та КО в
інтересах військ (сил) ЗС України; технічних засобів обробки інформації.
Завдання ІС підтримки дій з захисту від засобів космічного спостереження – надання
штабам (органам військового управління) військ (сил) певного угрупування інформації, яка є
актуальною в інтересах планування та виконання заходів захисту від космічного
спостереження, а саме щодо: оперативного (тактичного) маскування стану і положення
військ та їх діяльності; заходів дезінформації; заходів протидії радіоелектронної розвідці, яку
противник проводить із застосуванням космічних засобів; інших заходів оперативного
(бойового) забезпечення застосування військ за призначенням.
При оцінці ефективності ІС приймаються наступні обмеження та припущення:
угруповання військ, в інтересах якого функціонує ІС підтримки дій з захисту від засобів
космічного спостереження, представлена сукупністю об’єктів (стаціонарних, пересувних,
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рухомих), що мають певну сумарну вартість озброєння і військової техніки та інших
матеріально-технічних засобів;розвідка об’єктів угруповання військ противником з метою їх
подальшого ураження здійснюється лише шляхом застосування космічних засобів
спостереження;надання штабам (органам військового управління) військ (сил) актуальної
інформації про небезпечні космічні засоби противника, за рахунок застосування ІС,
забезпечує планування та виконання заходів захисту від засобів космічного спостереження
таким чином, що певні наші об’єкти залишаються для противника нерозвіданими та не
включаються в план їх ураження; вартість ІС ( CІС ), що розглядається, значно менша за
вартість основного озброєння і військової техніки (ОВТ) ( CОВТ ) угруповання:
CОВТ  CІС .
(1)
Нерозвідана частка наших об’єктів, що прогнозується за результатами захисту від
засобів космічного спостереження противника, дозволяє визначити: зменшення ефективності
дій противника по угрупованню наших військ; ступінь збереження кількісного і якісного
складу сил та засобів угруповання, що визначається як збереження бойових можливостей;
прогнозовану ефективність ІС підтримки дій з захисту від засобів космічного спостереження.
Показником EІС ефективності застосування ІС підтримки дій з захисту від засобів
космічного спостереження є функція відношення втрат угруповання, що прогнозуються при
використанні цієї системи до втрат за її відсутністю:
   ІС СОВТ   ІС СІС  100%
B  BІС
E ІС 
 100% 
(2)
,
B
СОВТ
де В – втрати ОВТ в операціях (бойових діях) у випадку, якщо ІС не функціонує;
ВІС – втрати ОВТ у випадку функціонування ІС підтримки дій з захисту від засобів
космічного спостереження;
 ,  ІС – коефіцієнти втрат ОВТ в бойових діях у випадках без застосування ІС і з її
застосуванням відповідно. Прийняте обмеження (1) щодо незначної вартості ІС у порівнянні
з вартістю основного озброєння дозволяє прийняти положення про те, що в обох випадках
вихідна вартість ОВТ однакова, що у формалізованому вигляді дозволяє розраховувати
показник ефективності (2) як відношення різниці коефіцієнтів втрат за відсутністю та
наявністю ІС до коефіцієнту втрат за відсутністю ІС:
   ІС
.
EІС 
(3)

Відповідно до прийнятих обмежень і припущень, для оцінювання ефективності
застосування ІС захисту від засобів космічного спостереження, обґрунтовано приймемо, що
коефіцієнт втрат ОВТ в бойових діях визначається ймовірністю виконання завдання ІС PІС .
В такому разі
  1,
(4)
 ІС  1  PІС  1  PБР РПНФРЗПЧ РФП ,
де PБР – ймовірність того, що ІС підтримки дій з захисту від засобів космічного
спостереження буде дієздатною (спроможною до виконання цільових завдань) протягом
всього потрібного часу, або рівень її дієздатності не буде впливати на виконання завдання
(ймовірність безвідмовної роботи);
РПНФ – ймовірність подолання несприятливих факторів (ураження, перешкоди,
втручання) на функціонування ІС підтримки дій з захисту від засобів космічного
спостереження у зоні захисту (живучість системи);
РЗПЧ – ймовірність того, що завдання щодо надання інформації про стан та зміни КО
може бути виконано за умови балансу часу, потрібного на виконання завдання, та того часу,
що є у розпорядженні ІС підтримки дій з захисту від засобів космічного спостереження
(оперативності системи);
67

РФП – ймовірність попадання області цільового функціонування засобів космічного
спостереження противника в область цілеспрямованого надання інформації про стан та зміни
КО для здійснення функціонального захисту (повнота системи).
Таким чином, показником ефективності застосування ІС захисту від засобів космічного
спостереження по суті є ймовірність виконання завдання ІС, що у формалізованому вигляді є
добутком ймовірностей, що визначаються якостями системи, умовами обстановки,
просторовими та часовими характеристиками. Запропоновані імовірності розраховуються
відповідно до відомих математичних виразів, що моделюють можливості системи (за
характеристиками апаратно-програмних засобів) залежно від факторів і умов прогнозованої
обстановки. В нашому випадку пропонується знаходити ймовірності за виразами (5) – (8):
N  nt 
nt 
,
PБР t   0
 1
(5)
N0
N0

де N 0 – початкова кількість працездатних елементів ІС;
nt  – число елементів, що відмовили за час t ;

РПНФ  e



N

 i ti
i 1

,

(6)

де  i – інтенсивність ефективного впливу i-го несприятливого фактору;
ti – час функціонування ІС в області безпосереднього впливу i-го несприятливого
фактору;

РЗПЧ  e



Т потр
Т розп

(7)

,
де Т потр – час, потрібний ІС для виконання заходів щодо надання інформації про стан та
зміни КО;
Т розп – час, що є у наявності у розпорядженні ІС для виконання заходів щодо надання
інформації про стан та зміни КО (середній час перебування засобів космічного
спостереження противника у даному стані або місці);
S
РФП  1 ,
(8)
S2
де S1 – області цільового функціонування елемента космічного спостереження противника;
S 2 – область цілеспрямованого функціонального захисту від космічного спостереження
противника. Отриманий показник ефективності застосування ІС підтримки дій з захисту від
засобів космічного спостереження є прийнятним для оцінювання прогнозованої
ефективності застосування системи тому, що він є функцією якості системи (ступеню
виконання завдань за призначенням) та вартості. Запропонований підхід є адекватним до
оперативно-тактичного змісту захисту угруповання військ від космічного спостереження
противника та мети застосування системи інформаційного забезпечення планування та
здійснення заходів щодо його реалізації. Він враховує потреби споживачів та можливості ІС
підтримки дій з захисту від засобів космічного спостереження. Підхід до оцінювання
ефективності застосування ІС може бути використаний при організації захисту від засобів
космічного спостереження при підготовці до застосування угруповання при оцінюванні
прогнозованого зменшення втрат за різними варіантами побудови системи та прийняття
рішень щодо її цільового застосування. На етапі вдосконалення апаратно-програмних засобів
та системи інформаційного забезпечення в цілому, використання запропонованого підходу
дозволяє готувати та оцінювати проектні рішення з точки зору оцінювання прогнозованої
ефективності системи в різних варіантах побудови, факторах і умовах обстановки.
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ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМ СВЯЗИ
Система связи (СС) представляет собой сложный комплекс, характеризующийся
иерархичностью структуры, наличием прямых, обратных и перекрестных связей между
элементами. Следовательно, необходимо рассматривать работу системы связи в целом, для
чего нужно определить алгоритмы ее функционирования с учетом взаимодействия и свойств
элементов. Для решения задач планировании построения телекоммуникационных сетей
различного иерархического уровня целесообразно использовать метод системного анализа,
который представляет собой совокупность принципов и рекомендаций, определяющих
научную и практическую деятельность исследователя при анализе и синтезе сложных
объектов.
Система определяется как целостное образование, состоящее из связанных между
собой элементов и обладает собственными свойствами, не вытекающими непосредственно из
свойств ее элементов.
Свойства системы прежде всего определяются ее целевым назначением (целями
функционирования), которое трактуется как совокупность задач, решаемых данной
системой. Для построения оптимальной системы связи, с точки зрения соответствия ее
характеристик заданным требованиям, предлагается проводить анализ и выбор эффективных
вариантов на ранних этапах ее создания (эскизное и (или) техническое проектирование) с
использованием методов системного анализа.
Под эффективностью системы следует понимать уровень ее приспособленности к
выполнению поставленных перед нею задач или степень ее соответствия своему целевому
предназначению [1].
Рассмотрим возможный подход к выбору эффективных вариантов построения системы
связи. Для решения задачи необходимо определить:
критерии, по которым будет проводиться сравнительная оценка различных вариантов
системы связи, а также коэффициенты важности этих критериев;
возможные базовые варианты построения системы связи и множество возможных
реализаций базовых вариантов системы связи;
наилучший вариант построения СС на основе выбранных выше критериев с
использованием методов системного анализа.
Для выбора варианта построения эффективной системы связи предлагается
использовать систему критериев, представленную в таблице 1. Скалярные критерии
целесообразно объединить в векторные и многовекторные компоненты [2], основными из
которых являются функциональная, технико-эксплуатационная и организационнотехническая компоненты.
Таблица 1
Система критериев для выбора эффективной системы связи
№ п/п

Наименование критерия

1
1.
1.1

Пропускная способность

1.2

Устойчивость

2

Содержание критерия
3
Функциональная компонента СС
Способность СС обеспечивать своевременную передачу заданных
потоков сообщений в единицу времени.
Способность СС выполнять задачи по обмену информацией в
условиях воздействия на ее элементы опасных факторов техногенного
или природного характера, помех всех видов, реальной технической
надежности применяемых средств.

69

1
1.3

2
Надежность

3
Способность СС сохранять во времени в установленных пределах
значения всех параметров, характеризующих возможность выполнять
требуемые функции в заданных режимах и условиях применения .

1.4

Живучесть

1.5

Реконфигурируемость

Способность СС сохранять или быстро восстанавливать обмен
информацией в условиях воздействия на ее элементы опасных
факторов техногенного и природного характера.
Возможность оперативного восстановления работоспособного
состояния системы путем частичного изменения ее структуры.

Резервируемость

Возможность использования имеющихся средств для восстановления
работоспособности системы в случае отказа отдельных элементов
системы.
Технико-эксплуатационная компонента СС

2.1

Управляемость

2.2

Современность

2.3

Совместимость

2.4

Модернизируемость

Способность СС изменять свое состояние в заданных пределах при
воздействиях на ее элементы со стороны органов управления связью.
Использование технических средств, построенных на основе
современных и перспективных принципов и современной элементной
базы.
Обеспечение возможности работы с имеющимися средствами и
узлами связи, а также включения в различные системы связи.
Возможность и удобство модернизации системы (элементов системы) .

2.5

Типовость

2.6

Стоимость

1.6

2.

Использование типовых решений при выборе технических средств и
принципов организации и функционирования.
Стоимость разработки, создания и эксплуатации системы.
Организационно-техническая компонента СС

3
3.1

Достаточность состава
технических средств связи

Достаточность и оптимальность состава структурных элементов
системы (технических средств) и связей между ними.

3.2

Избыточность состава
технических средств связи

3.3

Удобство работы
обслуживающего персонала

Возможность как централизованного управления всеми элементами
системы, так и самостоятельного выполнения элементами системы
определенного круга задач.
Равномерность загрузки системы во время функционирования в
обычном режиме и обеспечение работоспособности при пиковых
нагрузках.

3.4

Доступность

Способность СС обеспечить возможность обслуживающему
персоналу получать услуги связи, сохраняя установленные
приоритеты и способы установления связи.

На основе проведенного анализа, в докладе предлагается система критериев, которая
позволяет проводить сравнительную оценку множества различных вариантов построения СС
до их технической реализации (изготовления).
ЛИТЕРАТУРА:
1. Надежность и эффективность в технике: Справочник: Н 17 в 10т. – М.:
Машиностроение, 1988. Т.3. Эффективность технических систем/Под общ. ред. В.Ф. Уткина,
Ю.В.Крючкова. – 328с.
2. Хамханова Д.Н. Теоретические основы обеспечения единства экспертных
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МЕТОД НАБЛИЖЕНОЇ ОЦІНКИ СТРУКТУРНОЇ
НАДІЙНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
Сучасні комп’ютерні та телекомунікаційні мережі відносяться до категорії складних
систем. Ускладнення телекомунікаційних мереж є прямим наслідком постійного зростання
відповідальності виконуваних ними функцій, складності й різноманіття цих функцій. В цих
умовах чи не найважливішого значення набувають питання забезпечення високої надійності
інфокомунікаційних мереж, і питання оцінювання надійності та оптимізації за цим ключовим
показником ефективності складних систем є важливим завданням.
Для оптимізації складних систем за показником надійності розроблено велику кількість
формальних методик. Традиційні методи аналізу надійності мережі ґрунтуються на
пошукових алгоритмах повного перебору, які забезпечують кількісну і якісну інформацію
про зв’язки в мережі, її надійність і вразливість. Їх можна поділити на категорії: метод
повного перебору; редукція або декомпозиція; прямі методи; метод наближення. Часто ці
методи комбінуються. Метод повного перебору – найпростіший, але найменш ефективний.
Складнішим є перебір мінімальних шляхів та мінімальних перерізів і представлення
структури функції у диз’юнктивній нормальній формі. У вигляді бінарної діаграми рішень
функцію структури отримують за допомогою декомпозиції Шеннона, найпоширенішого
методу розкладання.
Бінарна діаграма рішень є формою представлення булевої функції від змінних у вигляді
направленого циклічного графу, що складається з внутрішніх вузлів (хі), кожен з яких має по
два породження, і двох термінальних вузлів (0 і 1), кожен з яких відповідає одному з двох
значень булевої функції.
Будь-який булевий вираз можна подати у вигляді бінарного дерева. Декомпозиція
Шеннона по змінній х1 називається методом представлення булевої функції від n змінних у
вигляді суми двох підфункцій від n-2 змінних. Бінарна діаграма рішень (БДР) називається
впорядкованою, якщо різні змінні з’являються в тій самій послідовності на всьому шляху від
кореневого вузла графа. Бінарна діаграма рішень буде скороченою, якщо для графу будуть
застосовані такі два правила скорочення: злиття будь-яких ізоморфних під графів; видалення
всіх вузлів з ізоморфними породженнями.
Порядок змінних у БДР сильно впливає на розмір БДР. Порядок називається
оптимальним, якщо генерується БДР мінімальної величини.
Алгоритми обчислення надійності мережі через аналіз мінімальних перерізів
ефективніші, ніж алгоритми, засновані на аналізі мінімальних шляхів для тих мереж, в яких
кількість мінімальних перерізів менша, ніж кількість мінімальних шляхів. Мінімальні шляхи
дають якісну інформацію про вигідніші зв’язки між вузлами відправника і одержувача, тоді
як мінімальні перерізи дають корисну інформацію про критичні події, які можуть роз’єднати
два вузли і перервати зв’язок між двома частинами мережі.
Методи розрахунку надійності телекомунікаційних мереж на основі бінарної діаграми
рішень,що являє собою булеві функції від змінних, які описують структурну надійність
мережі, у вигляді ациклічного направленого графа, дає змогу обчислювати надійність мереж,
які складаються із сотень елементів, віддалених на різних можливих відстанях. Головною
проблемою аналізу надійності обчислення є зростання кількості складових елементів
структури телекомунікаційної мережі, яка зумовлює значні затрати обчислювальних
ресурсів.
Розглянуті питання визначення надійності телекомунікаційних мереж вирішуються на
основі аналізу статичних властивостей великомасштабних графів та дослідження
властивостей окремих елементів.
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Бурба О.І. (в/ч А1906)
Штаненко С.С. (ВІТІ)
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ОБРИСУ АВТОМАТИЗОВАНИХ
СИСТЕМ НА СТАДІЇ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ
Створення автоматизованих систем (АС) представляє собою сукупність впорядкованих
в часі взаємопов’язаних, об’єднаних в стадії та етапи робіт, виконання яких є необхідним і
достатнім для її створення у відповідності з заданими вимогами. Ці стадії та етапи в
сукупності складають життєвий цикл АС. В життєвому циклі будь-якої АС найбільш
важливою передпроектною стадією є розробка концепції, результати якої є інформаційною
основою для розробки технічного завдання (ТЗ) на створення системи. Конкретним
втіленням концептуальних ідей щодо створення АС є її обрис, який є основою для
формування вимог до створюваної системи. Під обрисом АС слід розуміти множину вузлів
та автоматизованих робочих місць, множину функціональних підсистем і функцій АС,
засоби їхньої реалізації. Тому від обгрунтованості цих результатів у вирішальній мірі
залежить якість та обгрунтованість положень ТЗ як головного документу на створення АС.
Практика створення АС показує високу ціну помилкових проектних рішень на цій
стадії проектування через їхню низьку наукову обгрунтованість. В ході проведення робіт на
подальших стадіях створення АС виникає необхідність зміни положень ТЗ, збільшення
об’ємів фінансування та строків виконання робіт.
Характерними особливостями стадії розробки концепції є неповнота інформації,
наявність кількох варіантів створення системи і необхідність вибору одного з них,
неможливість експериментальної перевірки пропонуємих рішень і точного прогнозування
їх наслідків.
У роботах, які присвячені проектуванню АС, досить детально дослідженні питання на
стадії технічного проектування, коли розробник володіє достатньо повною інформацією про
створювану систему. В цей же час питання, які вирішуються на етапах концептуально
проектування, висвітлені в загальному, що не дає можливості застосовувати їх у якості
методичного апарату і переводить процес прийняття рішень у площину застосування досвіду
та інтуіції розробника, що може негативно відобразитися на науковій обгрунтованості
положень ТЗ. Тому актуальним науково-практичним завданням є розробка методичного
апарату формування обрису АС.
В доповіді розглянута методика формування обрису АС на стадії розробки концепції,
що дозволить підвищити наукову обгрунтованість відповідних проектних рішень та
врахувати особливості ранніх стадій проектування.
В теперішній час для формування обрису АС широко застосовується агрегативнодекомпозиційний підхід, який покладено в основу цієї методики. Він полягає у послідовній
декомпозиції цілей системи, її завдань та функцій з подальшим агрегуванням елементів для
генерації варіантів побудови системи в цілому на відповідному рівні деталізації.
Застосування цього підходу полягає у послідовному вирішенні таких завдань:
визначення кількості рівнів та вузлів АС; розподіл функцій АС по її рівням; вибір технічних
засобів для вузлів системи. Цей підхід можна використовувати на стадії розробки концепції
АС тільки в якості загального методичного базису, оскільки на цій стадії проектування
розробник не володіє достатньо повними специфікаціями системи, а роботи, які є розвитком
агрегативно-декомпозиційного підходу, можна використовувати на етапах ескізного та
технічного проектування.
Вхідними даними методики є організаційно-штатна структура та множина завдань
системи, а вихідними – кількість вузлів АС, кількість АРМ посадових осіб, її підсистеми і
функції, а також засоби реалізації цих функцій.
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Волошин В.В. (НАДПСУ)
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Актуальність, постановка задачі. Проблема даної тематики обумовлена не в повній
мірі дослідженням проблеми професійного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на
заняттях з фізичної підготовки, а також існуванням протиріч між потребами у випускнику з
високими професійними фізичними та психофізичними якостями з одного боку, і
недостатньою розробленістю в теоретичному та практичному плані соціально-педагогічних
умов виховання та розвитку цих якостей – з іншого.
Сучасні соціальні вимоги до системи освіти на якісну професійну підготовку майбутніх
офіцерів-прикордонників, пов'язані зі складним і суперечливим характером процесів, що
диктує необхідність розробки і впровадження такої моделі навчальної підготовки майбутніх
офіцерів-прикордонників, яка поряд з формуванням професійних знань, умінь та навичок
забезпечувала б їх фізичну та психофізіологічну підготовленість до їх професійної
діяльності.
Саме тому, підвищення якості фізичної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників
та застосування педагогічних умов до формування їх професійної компетентності
розглядаються як пріоритетні напрямки.
Мета. В системі забезпечення безпеки держав та державного кордону прикордонні
органи займають важливе місце, виконуючи функцію забезпечення зовнішньої безпеки
країни, захисту її суверенітету та територіальної цілісності.
Ефективність оперативно-службової діяльності з охорони державного кордону, що
здійснюється прикордонними органами, головним чином, залежить від професійної
підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, які проходять службу у відділеннях
прикордонних управлінь, на прикордонних заставах та в інших підрозділах, які
безпосередньо охороняють державний кордон.
В свою чергу, професійна підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників включає ряд
складових, однією з яких виступає фізична підготовка.
Встановлено, що високий рівень фізичної підготовленості дозволяє чітко виконувати
свої обов'язки в професійній діяльності, долати фізичні навантаження, нервово-психічне
напруження, відновлюватися за невеликі проміжки часу тощо.
Фізично підготовлені майбутні офіцери-прикордонники менш схильні до стомлення, як
правило, мають хороші результати в професійній діяльності, стають хорошими фахівцями.
Фізична підготовка передбачає розвиток рухових здібностей, формування спеціальних
фізичних якостей і військово-прикладних рухових навичок.
Принциповим фактором удосконалення фізичної підготовленості є систематичні
заняття фізичними вправами, за допомогою яких розвивається сила, швидкість, витривалість,
спритність, координація тощо.
Заняття з фізичної підготовки стимулюють розумову діяльність, підвищують стійкість
функціональних систем до впливу несприятливих факторів професійної діяльності.
Мета доповіді полягає в необхідності виявлення педагогічних умов професійного
виховання майбутніх офіцерів-прикордонників в процесі фізичної підготовки.
Основні положення. Сучасні соціальні вимоги до системи освіти на якісну професійну
підготовку майбутніх офіцерів-прикордонників, пов'язані зі складним і суперечливим
характером процесів, що диктує необхідність розробки і впровадження такої моделі
навчальної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, яка поряд з формуванням
професійних знань, умінь та навичок забезпечувала б їх психофізіологічну і фізичну
підготовленість до професійної діяльності.
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Саме тому, підвищення якості фізичної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників
в останні роки розглядається як один із пріоритетних напрямків.
Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників в процесі
фізичної підготовки буде ефективною якщо: у спортивно-тренувальній діяльності регулярно
створювати ситуації, що вимагають подолання внутрішніх та зовнішніх перешкод;
забезпечуватиметься гармонічний взаємозв’язок розвитку психофізичних якостей з
формуваннях психологічної та емоційної стійкостей; виховна робота спрямовуватиметься на
вдосконалення інтелектуального, мотиваційного ті виконавчого компонентів у структурі
психофізичних якостей; педагогічне керівництво орієнтуватиметься на розвиток у майбутніх
офіцерів-прикордонників потреби та практичної готовності до психофізичного
самовдосконалення.
Для розв’язання поставлених вище завдань автором запропоновано використовувати
наступні теоретичні та емпіричні методи дослідження, а саме: теоретичні методи (аналіз,
синтез, порівняння, моделювання, систематизація, узагальнення) з метою вивчення
психолого-педагогічної літератури та визначення концептуальних засад дослідження та
обґрунтування потенційних можливостей методів та засобів фізичної підготовки у розвитку
та формуванні професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників; емпіричні
методи (анкетування, бесіди, пряме і непряме спостереження, метод експертних оцінок,
тестування) для застосування з метою визначення сформованості психофізичних якостей у
майбутніх офіцерів-прикордонників; формуючий експеримент для використання з метою
перевірки ефективності обґрунтованих педагогічних умов формування професійної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фізичної підготовки; методи
математичної статистики за допомогою яких будуть опрацьовуватись та досліджуватись
отримані дані та будуть встановлюватись кількісні та якісні залежності між досліджуваними
явищами та процесами.
Висновок: Професійне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників в процесі
фізичної підготовки – це організація навчально-виховного процесу, що забезпечує
формування моральних (вірність обов’язку, чесність, ввічливість, співпереживання),
фізичних (витривалість, сила, швидкість, спритність) і психофізичних (оперативне мислення,
сміливість, рішучість, витримка і самовладання) якостей.
В процесі фізичної підготовки у курсантів формуються стійкі погляди і переконання,
які проявляються в позитивному ставленні до професійної діяльності, у ввічливій і тактовній
поведінці з громадянами, а також у прагненні до особистісного професійного
самовдосконалення, що відповідає вимогам правоохоронної діяльності в сучасних умовах.
Напрями подальших досліджень. Заняття фізичною культурою та спортом у
курсантів не тільки визначають можливість отримання знань, умінь та навиків, але й суттєво
впливають на професійну активність майбутніх фахівців, формування їх особистісних
якостей.
Однак, в науковому пізнанні цей напрямок розроблено ще не достатньо, що
підтверджує актуальність подальшого дослідження.
Отже, на сьогоднішній день проблема підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників
залишається актуальною в педагогічній теорії і практиці.
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Воробйов Є.С. (ХНУПС)
д.т н. Павленко М.А. (ХНУПС)
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТУ
ПОВІТРЯНОГО ОБ’ЄКТУ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛІТИННОГО АВТОМАТУ
Актуальність. Автоматизація процесів будь яких розрахунків завжди тягне за собою:
по-перше скорочення часу на прийняття рішення; по-друге зменшення похибки у
розрахунках; по-третє збільшення імовірності правильного вибору і тощо.
Постановка задачі та мета.
Розрахунок маршруту польоту ударної авіації складається з багатьох критеріїв які
суттєво впливають на успішне виконання бойового завдання. В процесі цих розрахунків
необхідна автоматизація процесу визначення маршруту, що надасть покращення вище
зазначених переваг.
Основні положення.
Одним з можливим рішенням даної проблеми, є застосування математичної моделі
клітинного автомату при розрахунку оптимального маршруту польоту літальних об’єктів,
поняття якої було введено в середині дев’ятнадцятого століття Джоном фон Нейманом.
Основні властивості клітинного автомату полягають у:
1. Дискретність простору, часу і станів;
2. Однорідність (всі клітини організовані в регулярну просторову структуру);
3. Синхронний режим зміни стану усіх кліток;
4. Просторова локальність (аргументами функції переходів кожного елементарного
автомата є стану елементарних автоматів з його обмеженою околиці).
5. Тимчасова локальність (аргументами функції переходів є стану сусідніх автоматів
тільки на обмеженому числі попередніх ітерацій).
Застосувавши математичну модель клітинного автомату до розрахунку оптимального
маршруту польоту літальних об’єктів, результатом чого стане, що кожній клітині буде
присвоєно визначений набір параметрів, які будуть впливати на її поведінку при розрахунку
оптимального маршруту.
Будь-яка клітка або група кліток може бути джерелом впливом при розрахунку
оптимального маршруту, внаслідок наповнення клітини „інформацією”, наприклад зона
поразки зенітним ракетним комплексом, або зона виявлення повітряного об’єкту та інше.
Програмно клітина буде реалізовуватися як окремий клас, з набором полів, що
визначають фізичні характеристики клітини як частини реального повітряного простору, і
набором методів, що визначають поведінку даної клітини в залежності від стану її
найближчих сусідів.
Висновок.
Таким чином, для автоматизації вирішення поставлених завдань, доцільно застосування
методу з використанням КА, який надасть значне збільшення ймовірності успішного
виконання поставлених задач, які покладені на ЗС України.
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ВАРІАНТ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДКРИТИХ ОПТИЧНИХ
СИСТЕМ У РАДІОРЕЛЕЙНОМУ ЗВ’ЯЗКУ
Радіорелейний зв’язок (РРЗ) включає в себе переваги, як радіозв’язку, так і
багатоканального проводового зв’язку і займає проміжне положення. Багатоканальні сигнали
передаються і приймаються засобами радіозв’язку, але формуються за стандартними
принципами ущільнення. При цьому якість радіорелейного зв’язку практично не
поступається проводовому при значно менших капіталовкладеннях та часу потрібного на
організацію.
Проте РРЗ властивий ряд проблем, зокрема, залежність від погодних умов, потреба у
ліцензуванні частот та значний вплив місцевих перешкод. Крім того для польових
радіорелейних ліній характерний великий ризик пошкодження фідеру і, як наслідок,
непрацездатності лінії зв’язку.
Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є застосування відкритої (атмосферної)
оптичної системи зв’язку (АОСП) в якості фідера. У таких системах світло
розповсюджується у вільному середовищі – атмосфері.
Отже джерело випромінюватиме світловий сигнал на розсіючий об’єктив, потім сигнал
проходитиме у вільному середовищі до об’єктиву, який збиратиме його в пучок і
передаватиме на фотоприймач. Фотоприймач в свою чергу після перетворення в
електричний сигнал передаватиме його на радіорелейний прийомо-передавач і далі
на антену.
Лінзовий хвилевід (ЛХ) являє собою набір позитивних лінз, послідовно розташованих
на подвійному фокусній відстані (практично – величиною близько 1 метра). Призначення
лінз – компенсувати дифракційну затратність оптичного випромінювання в хвилеводі.
Основні недоліки ЛХ – необхідність точного (з точністю близько 20 мкм) установки
відстаней між лінзами, порівняно великі (приблизно 100 дБ / км) оптичні втрати ЛХ і висока
вартість. Проте, швидкість передачі сигналів в такому лінзових хвилеводі наближалася з
швидкостям передачі радіорелейних ліній зв’язку.
Найчастіше піддавалася сумніву доступність каналу зв’язку при різних атмосферних
умовах, наприклад, опадах, що мають істотний вплив на інфрачервоний спектр.
Але, як показує практика, основні причини виникнення таких ситуацій криються в
невірних розрахунках характеристик оптичних каналів і завищених показників дальності
роботи в цілях отримання додаткового прибутку
Порівнюючи радіорелейні системи з використанням фідера і радіорелейні системи з
використанням відкритих оптичних систем важко визначити, які з них кращі , адже потрібно
враховувати умови розгортання станцій та погодні умови. Звісно при сприятливих погодних
умовах більш ефективними будуть відкриті оптичні системи, оскільки вони мають
мінімальний час розгортання, а також мають більшу швидкість передачі (до 2,5Гб/с).
ЛІТЕРАТУРА:
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ПРОБЛЕМИ ПОГОДЖЕННЯ СИСТЕМ НУМЕРАЦІЇ В ІР-ТЕЛЕФОНІЇ
На сьогоднішній день сучасні телекомунікаційні мережі будуються на основі систем
передачі даних, саме тому використання IP-телефонії є перспективним шляхом розвитку
телефонних мереж, як загального користування, так і спеціального призначення.
Основними перевагами використання IP-телефонії є: широкий вибір кінцевих
терміналів, велика мобільність користувача; ІР-телефонія підтримує одночасну передачу
мови, відео і даних; надання послуг голосової пошти, відео конференцій, порівняно низькі
ціни, особливо на міжнародний зв’язок. В мережах IP-телефонії виділяють 4 типи з’єднань:
телефон-телефон, телефон-комп’ютер і навпаки, комп’ютер-комп’ютер, телефон -веб- ресурс
і навпаки. Дані з’єднання дозволяють здійснювати дзвінки між абонентами, що
функціонують в мережах з пакетною комутацією, та абонентами аналогових і цифрових
мереж телефонного зв’язку. Переважна більшість систем ІР-телефонії будуються за
архітектурою, що наведена в стандарті H.323 і складається з таких елементів: термінал,
Gatekeeper, шлюз, пристрій керування багатоточковою конференцією.
Для реалізації мереж ІР-телефонії необхідно забезпечити одночасне використання
міжнародних номерів ТМЗК, що визначені стандартом Е.164 та ІР-адрес, що
використовуються в мережах TCP/IP. Необхідно вирішувати проблему визначення точки
призначення виклику в IP-мережі, якщо адресування здійснюється за стандартом Е.164 і
навпаки. Для цього абонентам підключеним до Інтернету призначаються ідентифікатори
телефонних номерів стандарту Е.164. Ідентифікатором називається послідовність цифр,
записаних через крапку після кожної цифри, що відповідає телефонному номеру записаному
в зворотному порядку. Такий запис номеру узгоджений з прийнятим в DNS правилом
розташування старшої частини імені з правої сторони. Вони потрібні тільки для
ідентифікації абонента, що викликається стороною-ініціатором, яка застосовує звичайний
телефон, і маршрутизації виклику в межах традиційної телефонної мережі.
Потім телефонні номери перетворюються в імена Інтернету за допомогою системи
доменних імен, тобто DNS. Для вирішення зворотного завдання необхідно створити зону
e164.arpa до якої будуть входити території, що відповідають цифрам необхідного
телефонного номера. Знаходження необхідного доменного імені, за IP-адресою,
здійснюється за допомогою зони in-addr.arpa.
IN-ADDR.ARPA – це спеціальний домен, структура якого, співпадає з структурою IPадреси. Процедура визначення доменного імені для конкретної IP-адреси (наприклад,
192.168.1.20) здійснюється в такій послідовності: абонент надсилає запит на DNS сервер для
запису ресурсу вузла (PTR); порівнювач вибудовує адресу в зворотньому порядку і додає
домен in-addr.arpa в кінець зворотньої адреси. Це формує повне доменне ім’я 20.1.168.192.
in-addr.arpa. Таким чином, узгоджене використання телефонних номерів стандарту Е.164 та
ІР-адрес в системах ІР-телефонії має зазначені шляхи реалізації, але ефективність їх
застосування (наприклад, комбінування) потребує подальшого аналізу.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КАНАЛІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ОПОВІЩЕННЯ
Система передачі даних повинна передавати повідомлення з необхідною достовірністю.
В даний час ймовірність помилки при передачі знака повинна бути не більше 10-8. Для
вирішення вказаної задачі приймають методи підвищення достовірності. Для реалізації
систем оповіщення частіше всього застосовують односпрямовані системи передачі (ОСП).
Односпрямовані системи передачі даних використовують канали зв’язку одного
напрямку, наприклад, при циркулярний передачі кільком абонентам. Основними методами
підвищення достовірності в ОСП є:
– завадостійке кодування;
– багаторазова передача всього повідомлення або його частини;
– передача по паралельним каналам зв’язку.
При використанні коду в режимі виявлення, вірогідність появи не виявлених помилок
більш ніж в 2n-k раз зменшується в порівнянні з режимом виправлення помилок. Тому
процедуру підвищення достовірності прагнуть будувати поетапно:
на першому етапі застосовують код, що коригує, в режимі виявлення помилок,
на другому етапі виявлені помилки виправляються за допомогою каскадного коду або
повторної передачі.
Як додаткова міра застосовується передача по паралельним каналам зв’язку при дуже
високих вимогах достовірності і надійності доставки повідомлення адресатові. Залежно від
вимог по достовірності та характеристик каналів зв’язку вказані процедури можна
використовувати або самостійно, або комбіновано.
До параметрів ОСП відносять: відносну швидкість передачі (R) для ОСП з корегуючим
(n, k) кодом і передачею по одному або декільком паралельним каналам, що дорівнює
відношенню k до n; час передачі, що визначається параметрами каналу зв’язку і затримкою,
необхідною для повторної передачі; параметри достовірності.
У OCП відсутні випадання і вставки кодових комбінацій, тому правильний прийом,
помилка і стирання утворюють повну групу подій.
Рпр+Рпом+Рст=1.
Ймовірність помилки Рпом при одноразовій передачі визначається режимом
використання коригуючого коду.При повторній передачі значно зменшується ймовірність
стирання (виявлення помилки), збільшується ймовірність правильного прийому і незначно
ймовірність помилки. Передача цифрових сигналів даних по паралельним каналам зв’язку
відбувається одночасно. При прийомі сигналів з декількох каналів приймається рішення,
наприклад, мажоритарним методом про прийом знака і блоку повідомлення або всього
повідомлення. Результат підвищення достовірності аналогічний багаторазової передачі при
числі кратної передачі, так само у числа паралельних каналів. Для більшої надійності
доставки повідомлення канали зв’язку для паралельної передачі вибирають з різних ліній
зв’язку навіть з географічним рознесенням трас цих ліній зв’язку.
В ОСП складність кодування і швидкість передачі доводиться вибирати так, щоб при
найгіршому стані каналу зв’язку забезпечити задану вірність. Тому ефективність таких
систем низька.
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ПІДСИСТЕМА АПАРАТНО-ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАХИЩЕНОГО VoIP КАНАЛУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ
Об’єктом роботи є забезпечення стійкості військового зв’язку та підвищення його
безпеки, з метою доведення команд та розпоряджень до особового складу підлеглих частин
(з’єднань) від вищестоящого штабу.
Предметом роботи є захищений VoIP канал телекомунікаційної мережі.
Завдання роботи є:
1. Розгляд підходів до забезпечення командирів та підлеглого особового складу
стійким, безперервним, захищеним, надійним зв’язком;
2. Аналіз використання захищених голосових каналів в тактичній ланці управління;
3. Розробка підсистеми апаратно-програмної реалізації захищеного VoIP каналу.
В доповіді розглядається впровадження новітніх інноваційних інформаційних
технологій, побудованих на VoIP (voice over IP – голос через IP – технології передачі медіаданих у реальному часі за допомогою сімейства протоколів TCP/IP), яке зумовило перехід
засобів та комплексів військового зв’язку від старого парку до нового, що значно підвищило
стійкість зв’язку та мобільність підрозділів його забезпечення.
Робиться висновок що, в умовах ведення бойових дій, виникають ситуації виходу із
ладу штатних каналів зв’язку відомчої мережі, внаслідок вогневого чи радіоелектронного їх
ураження противником. Таким чином, задача побудови додаткового захищеного каналу
зв’язку, який надає можливість здійснювати голосовий обмін інформацією між абонентами
відомчої мережі є актуальною науково-технічною задачею.
Одним із шляхів вирішення цієї задачі при наявності доступу до мережі Інтернет є
побудова захищеного каналу зв’язку для голосового обміну інформацією з абонентами
відомчої мережі через глобальну мережу, використовуючи мобільний пристрій.
Алгоритм підсистеми апаратно-програмної реалізації захищеного каналу включає:
1. Налаштування параметрів маршрутизатора для узгодження мереж (перенаправлення
трафіка від мережі Інтернет до відомчої мережі та навпаки);
2. Налаштування логічної мережі VPN (Virtual Private Network – логічна мережа, що
створюється поверх інших мереж на базі загальнодоступних або віртуальних каналів інших
мереж, де закритий канал обміну інформацією реалізується за допомогою шифрування):
розгортання та налаштування VPN-сервера за NAT (Network Address Translation – технологія
підміни мережевих адрес в заголовку IP-пакета ); налаштування VPN для маршрутизатора;
3. Налаштування сервера комп’ютерної телефонії Asterisk (програмний сервер
комп’ютерної телефонії з відкритим вихідним кодом);
4. Встановлення та налаштування CSipSimple додатку на мобільний пристрій під
управлінням платформи Android;
5. Перевірка готовності захищеного каналу, до виконання покладених на нього
бойових завдань.
Отже, пропонується, що при наявності доступу до мережі Інтернет (наприклад, послуги
мобільного оператора), кінцеві абоненти засобами додатку VoIP-клієнта на мобільному
пристрої здійснюють дзвінок через маршрутизатор з відомою IP-адресою в глобальній
мережі. Весь сеанс зв’язку від абонента до сервера телефонії та навпаки шифрується
засобами OpenVPN. Таким чином, у випадку виходу із ладу основних каналів зв’язку
альтернативним вирішенням даної проблеми є організація додаткового захищеного каналу
зв’язку із застосуванням технології VoIP для обміну голосовою інформацією через глобальну
мережу Інтернет та технології VPN-тунелювання на мобільних комунікаційних пристроях.
Запропонований підхід не потребує матеріальних затрат та згоди провайдера Інтернет.
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к.т.н. Горбенко В.І. (ВІТІ)
Фесьоха В.В. (ВІТІ)
Крушеницька І.П. (ВІТІ)
Чередниченко О.Ю. (ВІТІ)
ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ АВТОМАТИЧНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ШАБЛОНІВ ПОШУКУ
НОВИН ЗА ВИЗНАЧЕНИМ КОНТЕНТОМ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Питання вдосконалення сучасних програмних рішень задоволення інформаційних
потреб користувачів в умовах постійного зростання кількості інформаційних ресурсів в
мережі Інтернет є актуальним не тільки в галузі інформатизації життєдіяльності держави,
інформаційної взаємодії та управління, а й в наукових дослідженнях.
Одним із способів доведення актуальної інформації до користувачів є оперативне її
представлення у вигляді розміщених на сайтах новин з урахуванням інформаційних потреб,
інтересів та особливостей користувачів, що сприяє забезпеченню належного рівня сайтів в
конкурентному середовищі. Проте, практична реалізація даного способу включає досить
великий обсяг робіт по:
збору актуальних новин з інших рейтингових веб-ресурсів;
створенню шаблону пошуку новин під кожний сайт;
модифікації побудованих шаблонів;
парсингу та імпорту даних до блоку новин власного сайту.
Аналіз останніх публікацій показує, що побудова шаблону пошуку новин під кожний
веб-ресурс викликана індивідуальним підходом до розробки їх структури. Тому програмісту
(веб-розробнику) потрібно виконувати рутинну ручну працю по налаштуванню механізмів
коректної селекції, парсингу та імпорту необхідної інформації до блоку новин власного
сайту. А у випадку мінімальної зміни структури модуля новин сайта-імпортера, наявні
шаблони приходять в невідповідність та в кращому випадку потребують доопрацювань, що в
свою чергу призводить до проблеми постійного визначення їх актуальності. Саме тому
виникає задача удосконалення існуючих рішень задоволення інформаційних потреб
користувачів засобами мережі Інтернет.
Перспективним вирішенням даної задачі є створення програмного модуля
автоматичної генерації шаблонів пошуку новин за визначеним контентом, в механізм
функціонування якого покладено генерування шаблонів на основі правил визначених
програмістом з подальшим їх збереженням у базі даних (БД).
Впровадження запропонованого програмного модуля дозволить:
створювати шаблони пошуку новин для потенційних сайтів-імпортерів автоматично
(без участі web-розробника);
генерувати шаблони пошуку новин на базі правил, визначених програмістом;
в основу побудови шаблону покласти основне – шуканий контекст, без урахування
структури модуля новин веб-сайта;
зберігати створені шаблони в БД у вигляді правил;
пропонувати користувачу актуальні новини в області його інтересів на основі аналізу
даних з БД;
відсікати непотрібну інформацію з блоку новин сайта-імпортера;
вирішити проблему визначення актуальності наявних шаблонів.
Таким чином, застосування розробленого програмного модуля дозволяє підвищити
ефективність роботи веб-розробника та значно скоротити його витрати часу на висвітлення
нової інформації в блоці новин сайту.
Перспективним напрямком подальшого вдосконалення запропонованого програмного
модуля може бути його реалізація як інструментарію збору інформації в мережі Інтернет для
її подальшої обробки та інтелектуального аналізу як в галузі наукових досліджень, так і
мережевої розвідки.
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Гриневич Є.О. (ЖВІ)
Василенко О.П. (ЖВІ)
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОГО ЗВ’ЯЗКУ
В УМОВАХ СУЧАСНИХ БОЙОВИХ ДІЙ
Актуальність теми. Останні збройні конфлікти показали, що ступінь реалізації бойового
потенціалу угруповання військ у значній мірі зростає не лише і не стільки за рахунок
використання високоточних засобів ураження, а в першу чергу завдяки завойовуванню
переваги в управлінні підлеглими силами та засобами. Воно досягається та утримується при
раціональному використанні сучасних засобів розвідки та управління. Таким чином,
отримуючи своєчасно більш точну та повну інформацію на полі бою, приймаючи адекватні
рішення та оперативно доводячи їх до підлеглих, сторона конфлікту, яка має перевагу в
управлінні, стає спроможною протидіяти в рази переважаючого противника.
У свою чергу, основним засобом, що забезпечує управління силами та засобами, є
зв’язок. Одним з основних видів зв’язку є радіозв’язок, недоліками якого є можливість
перехоплення противником радіопередач та локалізації передавача шляхом пеленгування для
подальшого подавлення чи знищення, а також можливість створення навмисних завад роботі
радіозасобів та здійснення їх радіоелектронного подавлення (РЕП). В умовах високої
насиченості радіоелектронними засобами (РЕЗ) усіх сфер збройної боротьби утворюється
протиріччя. З однієї сторони, різко зростають спроможності щодо досягнення цілей операцій
(бойових дій), з іншої – порушення режимів нормального функціонування РЕЗ може
нівелювати усі переваги, навіть спричинити повну втрату боєздатності. У таких умовах саме
радіоелектронна боротьба (РЕБ) виходить на перший план у якості ефективного засобу
дезорганізації роботи РЕЗ противника.
Постановка задачі. Мета. Досвід проведення антитерористичної операції на території
Донецької та Луганської областей свідчить про активне та масове використання
противником засобів РЕБ та РЕП для подавлення наших систем управління і зв’язку, а також
для протидії високотехнологічним засобам розвідки та бойового ураження. Активне
використання засобів РЕП та РЕБ Російською Федерацією у війні проти України обумовлене
й тим, що РЕБ є не лише високоефективним засобом збройної боротьби, але й в силу того,
що вона заснована на невогневому ураженні, це спосіб збройної боротьби, який досить
важко відслідковується та з яким у найменшій мірі можливо пов’язати відкриту агресію.
Таким чином, виникає актуальне завдання розробки науково-технічних пропозицій
щодо організації зв’язку в умовах активного застосування противником засобів РЕП та РЕБ з
метою забезпечення стійкого управління силами та засобами.
Основні положення. Захист радіоліній зв’язку від радіоподавлення противника є
одним з основних елементів забезпечення стійкої системи зв’язку, він досягається:
виявленням та порушенням функціонування засобів розвідки та радіоподавлення
противника; проведення заходів з радіомаскування; здійсненням організаційних та технічних
заходів від навмисних завад; удосконаленням навиків роботи особового складу в умовах
застосування противником засобів РЕБ.
До основних організаційних заходів захисту від радіозавад противника відносяться:
використання групового методу призначення частот та здійснення маневру ними; організація
прихованих та дублюючих радіомереж (радіонапрямків) та обхідних каналів зв’язку;
використання частот, на яких ускладнене створення навмисних завад через умови
розповсюдження радіохвиль; перехід на інші частоти з одночасним продовженням роботи на
частоті, що подавляється противником; застосування адаптивних радіоліній та
перешкодозахищених методів зв’язку (просторово- та частотно- рознесені прийом та
передача, швидкодія та надшвидкодія, слуховий телеграфний зв’язок та ін.); пошук та
знешкодження передавачів перешкод разової дії, які закидає противник; використання
переприймальних та ретрансляційних пунктів, у тому числі розміщених на льотно-підйомних
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засобах; організація на найважливіших напрямках зв’язку кількох радіомереж різних
діапазонів частот.
До технічних заходів захисту радіомереж від перешкод відносяться: застосування антен
спрямованої дії; звуження смуги частот, зміна смуги пропускання приймача та тон-сигналу
при слуховому прийомі телеграфних повідомлень, відстройка від перешкод незначним
зміщенням частоти прийому; маневр потужністю передавачів; орієнтування антен, при якому
напрямок мінімального прийому діаграми спрямованості співпадає з напрямком приходу
завади.
В умовах виведення з ладу чи подавлення основних каналів зв’язку одним з
перспективних напрямків є застосування атмосферних оптичних (лазерних) технологій, що
здійснюють обмін інформацією в діапазоні хвиль біля 0,3…10 мкм в ультрафіолетовій,
видимій та інфрачервоній областях спектру, перш за все як резервного засобу доведення
сигналів бойового управління.
Типова атмосферно-оптична лінія зв’язку (АОЛЗ) включає в себе кілька приймальнопередавальних лазерних термінали, що встановлюються на базі автомобільної техніки,
спеціалізованих вишках, щоглах, льотно-підйомних засобах, висотних будівлях стаціонарних
та рухомих пунктів управління.
Основними перевагами АОЛЗ перед лініями (напрямками) зв’язку, що утворюються
засобами радіо-, радіорелейного, тропосферного та супутникового зв’язку (засоби зв’язку
радіодіапазону) є: використання діапазону довжини хвиль, що не підлягають ліцензуванню;
висока перепускна здатність; повна електромагнітна сумісність; висока скритність та
конфіденційність передачі інформації; відносно низькі (в кілька разів) витрати на
встановлення та експлуатацію.
Проведені дослідження показали, що АОЛЗ мають високі показники щодо перепускної
здатності, розвідзахищеності та перешкодостійкості, нечутливі до впливу електромагнітного
імпульсу. Завдяки вузьким діаграмам спрямованості антен та відсутності бічних пелюсток
засобами радіорозвідки та РЕБ противника досить складно здійснити несанкціонований
доступ до інформації. Разом з тим, основними недоліками АОЛЗ є їх залежність від стану
атмосфери. Вони чутливі до поглинання випромінювань газами та парами атмосфери, до
поглинання та розсіювання аерозолями та опадами, а також до молекулярного розсіювання
(сильні опади, туман, густий дим і т.п.). Додаткове послаблення вносять процеси, пов’язані з
неоднорідностями показника заломлення повітря, що обумовлюють флуктуації амплітуди та
фази оптичної хвилі. Результати проведених досліджень свідчить про те, що основні втрати
випромінення пов’язані з аерозольним розсіюванням, яке характеризується значенням
метеорологічної дальності видимості. Проведені дослідження підтверджують ефективність
використання АОЛЗ протяжністю до 3..4 км.
Висновки. Таким чином, в умовах сучасних бойових дій ефективне управління
підлеглими силами та засобами можливе лише за допомогою технічних засобів, потребам та
умовам цього управління переважно відповідають технічні засоби зв’язку, які призначені для
обміну інформацією в системах управління військами та зброєю. Використання
особливостей АОЛЗ, зокрема, дозволяють забезпечувати стійке управління колоною
пересувного пункту управління на марші в режимі повного радіомовчання з високими
показниками розвідзахищеності та завадостійкості. Крім того, впровадження технологій
АОЛЗ дозволяє суттєво знизити навантаження радіочастотного спектру та в ряді випадків
ефективно вирішувати проблемні питання електромагнітної сумісності військових систем
зв’язку та їх ефективного використання в умовах складної електромагнітної обстановки.
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д.т.н. Грищук Р. В. (ЖВІ)
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА КІБЕРНЕТИЧНОЇ
БЕЗПЕКИ У ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Актуальність теми. Роль та значення інформаційної безпеки держави в системі
національної безпеки постійно зростає. Особливо її значення актуалізується в загрозливий
для існування держави період, пов’язаний із захистом її суверенітету і територіальної
цілісності. Як показує досвід війн нового покоління – гібридних війн, усі вони відбуваються
не тільки у військовій сфері, а й в усіх інших сферах життєдіяльності держави – економічній,
духовній, політичній тощо. При цьому основні зусилля протиборчих сторін окрім усіх інших
класичних сфер та форм протиборства зосереджуються саме на інформаційній та
кібернетичній компонентах, які стають системоутворюючими кластерами інформаційної та
кібернетичної безпеки відповідно. Тому цілком очевидним стає те, що перемога в гібридній
війні може й буде досягнута лише тоді, коли держава та її громадянське суспільство перш за
все зуміють побудувати ефективну вертикаль із забезпечення національної системи
забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки. Досягнення зазначеного вище,
неможливе без системного та комплексного вивчення актуальних питань, які мають місце не
тільки у світовій практиці, а й в зоні проведення антитерористичної операції.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Протиріччя, які виникають між теорію
та практикою забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки на сьогодні й надалі
поглиблюються та загострюються. Інертність системи забезпечення інформаційної безпеки
держави, не набуття заданих спроможностей складовими національної системи кібербезпеки
та інші проблеми, не в останню чергу обумовлені недосконалістю, а подекуди й відсутністю
єдиних методологічних основ з питань побудови, створення, впровадження та
супроводження зазначених підсистем Системи забезпечення національної безпеки України.
Отже, в рамках зазначеної проблеми першим частинним завданням, яке потребує вирішення,
є дослідження актуальних питань забезпечення кібернетичної та інформаційної безпеки та
сучасному етапі розвитку науки і техніки.
Метою даного дослідження є систематизація практичного досвіду з актуальних питань
забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки держави набутого напередодні та під
час проведення антитерористичної операції та, на його основі, вироблення дієвих механізмів
забезпечення безпеки держави за зазначеними напрямами.
Основні положення. Для досягнення поставленої мети у доповіді у хронометричному
порядку, починаючи з 2007 р. по т.ч., подано досвід набуття Російською Федерацією
спроможностей до дій в кіберпросторі. Зокрема, розкрито технологію першого в сучасній
світовій історії потужного кібернападу на Естонію (2007 р.), унаслідок якого було
заблоковано практично всі її критичні інфраструктури. Показано, що дії в кіберпросторі
супроводжувалися й підтримувалися інформаційними діями. Також у доповіді наведені
приклади інформаційних та кібернетичних дій, що здійснювалися протиборчими сторонами
під час Російсько-грузинської війни (2008 р.). Як результат, уточнено форми та способи
інформаційних дій та викрито форми та способи дій в кіберпросторі. При цьому виявлено
закономірний зв’язок між інформаційними та кібернетичними діями. Основні акценти в
доповіді розставлено на ролі та місці інформаційної та кібернетичної безпеки під час
гібридної війни в Україні. Показано поетапність нарощення сил та засобів протиборчою
стороною, розкрито технологію здійснення інформаційних та кібернетичних дій, приведено
можливі сценарії розвитку подій. Крім того, подано результати практичних дій з зазначених
питань. Розкрито сутність та зміст синергетичного підходу – як основи для прогнозування
можливих подій унаслідок інформаційної та кібернетичної взаємодії.
Висновки. Таким чином, в доповіді доведено, що розбудова системи забезпечення
інформаційної безпеки держави та національної системи кібербезпеки України не може
здійснюватися без урахування практики їх забезпечення.
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ВИКОРИСТАННЯ DLP-СИСТЕМ ДЛЯ ПРОТИДІЇ
ВИТОКУ ІНСАЙДЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Процеси глобалізації та інформатизації відіграють важливу роль у діяльності кожного
підприємства, адже створення електронних масивів даних є, з одного боку, необхідною
умовою підвищення ефективності роботи, а з іншого – джерелом нових небезпек.
Статистичні дані доводять, що приблизно 70 % всіх інцидентів інформаційної безпеки
пов’язані з реалізацією внутрішніх загроз, чим і пояснюється актуальність даного
питання [1].
Інсайдер – робітник компанії, який має доступ до конфіденційної інформації,
розміщеної в комп’ютерній мережі установи. Протидія інсайдерству має здійснюватися
безперервно, адже кожен співробітник, який має доступ до інформації є потенційним
порушником. При цьому необхідно дотримуватись балансу між закритістю інформації та її
доступністю для працівників компанії, інакше вони не зможуть виконувати свої прямі
обов’язки.
Information Protection and Control (IPC) – це технологія захисту конфіденційної
інформації від внутрішніх загроз. У цій системі комбінується два основні підходи до захисту:
шифрування носіїв даних у всіх вузлах мережі та здійснення контролю за технічними
каналами витоку інформації із залученням технологій DLP. [2]
Основним завданням DLP-систем, є запобігання передачі конфіденційної інформації за
межі інформаційної системи. Така передача (витік) може бути навмисною або ненавмисною.
Технологія DLP в IPC підтримує контроль наступних технічних каналів витоку
конфіденційної інформації:
– периферійні пристрої (USB, LPT, COM, WiFi, Bluetooth і інше);
– локальні і мережеві принтери;
– корпоративна електронна пошта та веб-пошта;
– соціальні мережі та блоги;
– файлообмінні мережі, форуми та інші інтернет-ресурси;
– засоби миттєвого обміну повідомленнями тощо.
Крім основного перед DLP-системою можуть стояти і вторинні (побічні) завдання.
Для того, щоб зафіксувати передачу конфіденційної інформації, можуть
використовуватись наступні технології: сигнатури, цифрові відбитки, мітки, пошук за
регулярними виразами, лінгвістичні методи або ручне детектування.
Однак, жоден з наведених методів детектування конфіденційної інформації не може
вважатися цілком надійним. Отже, необхідно комбінувати різні продукти та методи,
зважаючи на їхні сильні та слабкі сторони. Загалом система захисту інформації від
внутрішніх загроз повинна включати в себе як технічний захист каналів витоку, так і
програмні засоби, психологічні та організаційні заходи, і роботу з персоналом. До того ж,
систему захисту необхідно постійно покращувати та вдосконалювати.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Ульянов В.В. Динамика безопасности: от внешних угроз – к внутренним /
В.В.Ульянов // Защита информации. INSIDE. – 2008. – № 4. – С. 34 – 38.
2. CUA-15-04R. Рекомендації CERT-UA з протидії загрозі інсайдера [Електронний
ресурс] / І. Соколов – №1 – 2015 – Режим доступу: http://cert.gov.ua/pdf/CUA-15-04R.pdf.
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ПРОГРАМНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ВИТОКУ
ІНСАЙДЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
На сьогодняшній день інформаційна інфраструктура є однією з основоположних
складових діяльності будь-якого підприємства. При цьому постійний її розвиток не тільки
полегшує виконання поточних справ, але і робить компанію більш вразливою у сфері
інформаційної безпеки. До того ж, статистика доводить, що у 60 % випадків причиною
порушення ІБ компанії є внутрішні загрози. Саме тому розробка нових методів боротьби з
інсайдерством на підприємстві є надзвичайно важливим та актуальним питанням [1].
При Державному центрі кіберзахисту та протидії кіберзагрозам був створений
спеціалізований структурний підрозділ CERT-UA, який розробив рекомендації щодо захисту
інформаційних ресурсів від внутрішніх загроз. Автори даного проекту наполягають на тому,
що головним принципом забезпечення захисту критично важливих ресурсів організації є
комплексність. У якості програмної компоненти пропонується використання таких систем,
як DLP, SIEM, IDS тощо [2]. Отже, розглянемо та порівняємо декілька програмних рішень
для захисту від витоку інформації на підприємстві.
1. Authentica ARM Platform – комплексне ПЗ для всебічного контролю над потоками
класифікованих відомостей в корпоративній мережі. Компанія надає замовнику широкий
перелік супровідних послуг, серед яких – аналіз ІТ-інфраструктури та тренінги для
персоналу. Однак, недоліком даного продукту є те, що його архітектура пристосована саме
для захисту від несанкціонованого доступу, а не від витоку інформації за межі компанії.
2. Verdasys Digital Guardian – призначене для виявлення та запобігання витокам на
рівні робочих станцій. Продукт контролює всі канали витоку, та працює у всіх структурах
компанії, де циркулюють інформаційні потоки. Головним недоліком продукту є те, що
Digital Guardian не проводить контентну фільтрацію трафіку у мережі, оскільки фільтрація на
рівні робочої станції вимагає величезної кількості апаратних ресурсів.
3. Onigma Platform – програмний продукт, що покриває такі канали витоку даних:
електронна пошта, інтернет-мессенджери, веб-трафік, USB-порти і принтери. Одним з
основних переваг Onigma є той факт, що її рішення швидко і легко розгортається і
інтегрується в наявну IT-інфраструктуру. Недоліком є відсутність інструментів для
створення архівів корпоративної кореспонденції, що значно ускладнює розслідування
інцидентів IT-безпеки.
4. PC Acme – дозволяє здійснювати максимально глибокий моніторинг дій
користувача на рівні робочих станцій. Агенти ретельно протоколюють всі дії користувачів, і
на основі цих даних формується журнал подій з високим рівнем деталізації. Головним
недоліком даного продукту є те, що на основі отриманих даних не можна запобігти втраті
інформації [3].
Таким чином, кожен з перерахованих вище продуктів має свої переваги та недоліки.
При виборі системи захисту замовник має спиратись на специфіку свого підприємства, і вже
виходячи з цього підбирати відповідне рішення. І все ж, саме комплексність засобів захисту є
головною вимогою при побудові системи захисту інформації від внутрішніх загроз.
ЛІТЕРАТУРА:
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2. CUA-15-04R. Рекомендації CERT-UA з протидії загрозі інсайдера [Електронний
ресурс] / І. Соколов - №1 – 2015 – Режим доступу: http://cert.gov.ua/pdf/CUA-15-04R.pdf.
3. Програмні рішення для виявлення та запобігання витоків конфіденційної інформації
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗВ’ЯЗКОМ
Сучасні інформаційні технології вимагають корінного перегляду форм і способів
роботи органів управління усіх рівнів, які повинні базуватись на комплексній автоматизації
функцій їхньої діяльності, у т.ч. й інформаційного забезпечення. У зв’язку з цим важливого
значення набуває питання створення і застосування в практичній діяльності органів
управління (ОУ) цифрової картографічної інформації (ЦКІ) (цифрових, електронних карт
тощо). В ході проведення АТО волонтерськими організаціями були розроблені різноманітні
програмні додатки та системи, які використовують елементи ЦКІ для проведення необхідних
розрахунків, координації дій підрозділів, тощо. Всі вони, в основному, автоматизують певні
елементи бойовому забезпечення військ (розвідки та топогеодезичного та навігаційного
забезпечення) та не враховують інших. Необхідність та актуальність створення
геоінформаційної підсистеми АСУ зв’язком Збройних Сил України (ГІС АСУЗ) обумовлена
загальним підвищенням вимог до оперативності, повноти та якості інформаційного
забезпечення процесу управління повсякденною та бойовою діяльністю військ зв’язку і
невідповідністю сучасного стану забезпечення ЗС України інформацією про місцевість та
об’єкти на ній досягненням в області інформаційних технологій.
Актуальність даних і оперативність їх отримання ОУ та військами можуть бути
забезпечені тільки через використання автоматизованих (інформаційних) систем, які
об’єднують функції збору, обробки, оцінки, накопичення, аналізу інформації про місцевість
та об’єкти на ній і доведення її до споживачів в масштабі часу близькому до реального.
ГІС АСУЗ ЗС України призначена для:
збору, накопичення та візуалізації цифрової інформації про місцевість (ЦІМ), а також
прив’язки і використання спільно з ЦІМ різної тематичної інформації користувача для
планування організації зв’язку та вирішення інших завдань;
автоматизації стандартних військових процедур, зокрема оновлення та ведення карт,
визначення координат певних об’єктів тощо;
відображення елементів системи зв’язку ЗС України (стаціонарної та мобільної
компоненти);
накопичення необхідної інформації для відображення стану системи зв’язку Збройних
Силах України;
вирішення широкого кола завдань від аналізу та оцінки місцевості до моделювання дій
військ на різних рівнях: від підрозділу до Збройних Сил у цілому тощо.
При плануванні розміщення пунктів управління, з використанням геоінформаційної
підсистеми, створюється єдина картина організації зв’язку з урахуванням всіх елементів
системи зв’язку.
Впровадження ГІС АСУЗ ЗС України дозволить ОУ:
значно скоротити час на планування організації зв’язку, на аналіз і оцінювання даних
обстановки та прогнозування її розвитку, на доведення завдань до підпорядкованих військ,
організацію управління військами, організацію та підтримання взаємодії, накопичення,
зберігання та оброблення інформації, ефективний її пошук і надання службовим особам;
підвищити якість планування;
вивільнити посадових осіб від рутинної роботи опрацювання великої кількості керівних
і нормативних документів, роботи з географічним описом місцевості, проведення
рекогносцирування на місцевості тощо.
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ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ОЦІНКИ СТАНУ
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ
Одним з центральних завдань моніторингу інформаційно-телекомунікаційної мережі
(ІТМ) слід вважати оцінку технічного стану значної кількості персональних комп’ютерів,
серверів, активного мережевого обладнання і т.ін., що обумовлює, в свою чергу, необхідність
вибору адекватної для цього математичної моделі. Поведінка складного об’єкта (системи) в
процесі виконання ним своїх функцій, часто представляють у вигляді випадкової
послідовності змін його стану Si , i=1, …, n. Наприклад, технічний стан комп’ютера
характеризують повною справністю (стан S1), частковою несправністю (стан S2 , S3, …),
повною несправністю (стан Sn ), тобто: система S має n можливих станів S2 , S3, …, Sn ; зміна
станів проходить миттєво.
ІТМ можна віднести до класу систем, котрі змінюють свої стани в випадкові моменти
часу i. Щоб в такому випадку визначити ймовірності станів системи Pi (t) для будь-якого t
необхідно скористатися математичними моделями під спільну назву марковський випадковий
процес з безперервним часом. Для цього необхідно визначення характеристик системи, котрі
базуються на значеннях ймовірності стану Pi(t) і граничних ймовірностей стану системи Pi.
Визначення множин стану системи залежить безпосередньо від цілей дослідження.
Моделювання об’єктів по схемі марковських процесів зручно, якщо кількість можливих
станів невелика. Однак вже при використанні десятків станів рішення ускладняється навіть з
використанням комп’ютера. Це є обмеженням для застосуванням методу. Для моделювання
системи с великою кількістю станів застосуємо метод динаміки середніх. Динаміка середніх
– це область прикладної математики, котра займається вивченням складних систем, котрі
складаються з багатьох елементів. Метод дозволяє визначити середню кількість елементів,
котрі знаходяться в однаковому стані Si, i=1, n. При наступних припущеннях:
– в системі протікає марковський випадковий процес;
– кожен елемент системи змінює свої стани незалежно від інших;
– елементи системи – однорідні;
– для систем визначається математичне очікування mi та дисперсія Di кількості
елементів, котрі знаходяться в i-му стані;
– ймовірність i-го стану елемента в довільний момент часу є математичним
очікуванням чисельності стану по всім елементам.
Для оцінки стану ІТМ пропонується розробити програмний модуль призначений для
функціонування у складі програмного забезпечення, наприклад, автоматизованого робочого
місця адміністративного персоналу з метою наочного відображення стану системи,
узагальненого за методом динаміки середніх. В загальних рисах алгоритм роботи
програмного модулю зводиться до виконання наступної послідовності кроків:
– періодична відправка запитів вузлам ІТМ;
– очікування, одержання відповідей та їх співставлення з запитами з метою визначення
стану вузла ІТМ;
– обчислення та відображення кількісних значень оцінки стану ІТМ з необхідною
деталізацією станів вузлів.
Виходячи з викладеного, метод динаміки середніх пропонується використовується в
якості теоретичного базису у ході розробки програмного модулю оцінки стану ІТМ, як
достатньо наочний та економічний в обчислювальному плані. В якості середи розробки
пропонується використовувати Visual Studio, мова C#, технологія NHibernate під управління
операційних систем Microsoft.
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СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЇ МНОЖИНИ ПЕРЕСТАНОВОК
В існуючих криптографічних алгоритмах з класу симетричних, як правило,
використовуються математичні операції перестановки, які далеко не завжди виконуються за
алгоритмом, що забезпечує повноту їх множини. З одного боку, наприклад, загальновідома
каскадна організація процедури генерації перестановок є прозорою і, очевидно, легко
реалізується на практиці.
Водночас зі зростанням n втрати в повноті множини перестановок, що можуть бути
згенеровані таким способом, стрімко зростають. При n = 16 і реалізації процедури
перестановки каскадно число можливих перестановок дорівнює 232. Загальна ж кількість
розрядних перестановок з 16 приблизно дорівнює 244, тобто, орієнтовно в
212 4  103 разів більше. При n = 32 і каскадній реалізації число можливих перестановок
дорівнює 280 1,2  1024, водночас 32! 2,6  1035, тобто приблизно в 2  1011 разів більше.
Безсумнівно, таке суттєве обмеження повноти множини перестановок може призвести да
катострафічного погіршення стійкості криптоалгоритмів.
Метою доповіді є викладення результатів пошуку простого алгоритму генерації повної
множини перестановок.
Число перестановок з n елементів дорівнює n!, послідовне обчислення повної множини
яких при великих n наштовхується на проблему "комбінаторного вибуху". Тому такий підхід
до обчислення конкретної перестановки з множини n! при великих n, заснований на
послідовному генеруванні, є безперспективним.
Для забезпечення повноти непереборної генерації (формування) перестановок
пропонується використовувати представлення її номера в факторіальній системі
числення [1 – 2].
Очевидно завжди, існує однозначний взаємозв’язок між перестановкою (законом
комутації) і її числовим представленням. Для цього в прикладі, що розглядається
використовується відомий [1] зв’язок між поняттям факторіальної системи числення і так
званим індексом перестановки.
Генерацію перестановки пропонується виконувати за наступним алгоритмом:
1. Вибирається число в довільній системі числення в діапазоні від 0 до (n! – 1).
2. Вибране число перетворюється в представлення в факторіальній системі числення,
тобто, обчислюється так званий індекс перестановки.
3. Обчислюється перестановка, відповідна отриманому індексу.
4. Перестановка перетворюється в n – блоковий комутаційний код, наприклад, в
двійковій системі числення.
Залежно від елементів, що залишаються в процесі обчислення деякої перестановки та
поступово знижуються в кількості, розрядність блоку комутаційного коду можна поетапно
знижувати. Наприклад, при запропонованій реалізації алгоритму повної перестановки з
n = 16 можна кількість двійкових розрядів комутаційного коду зменшити з 64 до 49.
Водночас, очевидно, це не призводить до суттєвої економії обчислень.
Запропонований спосіб може бути використаний в перспективних засобах
криптографічного захисту інформації, в блоках формування номіналів частот в радіостанціях
з перешкодозахищеним режимом псевдовипадкового перелаштування робочої частоти, в
системах захисту від несанкціонованого доступу та ін.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Риордан Дж. Введение в комбинаторный анализ: [пер. с анг.] / Л. Е. Садовский.
– М.: Издательство иностранной литературы, 1963. – 285 с.
2. Касаткин В. Н. Новое о системах счисления: В. Н. Касаткин. – К. : Вища школа,
1982. – 94 с.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗДІЛЕННЯ СИНХРОННИХ ВЗАЄМНО
НЕОРТОГОНАЛЬНИХ СИГНАЛІВ З МІНІМАЛЬНОЮ
ЧАСТОТНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ
При розробці сучасних радіозасобів актуальною залишається проблема ефективного
використання радіочастотного ресурсу. В реальних умовах прийом радіосигналів
здійснюється, як правило, в умовах впливу навмисних або ненавмисних завад, включаючи
структурні, що обумовлено обмеженістю радіочастотного ресурсу та зростанням кількості та
потужності випромінювань різноманітного походження.
Для забезпечення передачі даних в обмеженій смузі частот широко застосовуються
цифрові сигнали (ЦС) з мінімальною частотною маніпуляцією (МЧМ). Сигнал з МЧМ може
бути представлений як сума двох двійкових взаємно ортогональних попарно протилежних
сигналів, оптимальний когерентний прийом якого має завадостійкість навіть дещо вищу, ніж
у випадку класичної чотирьохпозиційної фазової маніпуляції [1].
Пропонується для підвищення завадозахищеності демодуляції корисного сигналу з
МЧМ застосовувати в приймальних пристроях компенсаційні процедури із когерентною
демодуляцією корисного сигналу з МЧМ та структурної завади.
В результаті синтезу аналітичної моделі когерентної демодуляції синхронних по
тактовим точкам взаємно неортогональних ЦС з МЧМ були отримані правила прийняття
рішення (ППР) про переданий дискретний параметр корисного сигналу з МЧМ на парних (1)
та непарних (2) тактових інтервалах [2]:

r1п*  rect b1п  Arth  thb2п th2 R п   Arth  thb2н1th2 R1н   Arth  thb2н2 th2 R2н  , (1)
r1н*  rect b1н  Arth  thb2н th2 R н   Arth  thb2п1th2 R1п   Arth  thb2п2 th2 R2п  . (2)
Запропонована математична модель демодуляції - розділення не є оптимальною за
критерієм мінімуму середньої ймовірності помилки на біт корисного сигналу. Водночас
очікується, що навіть при обробці на одному тактовому інтервалі за умови суттєвого
перевищення середньої потужності подібної за структурою завади над потужністю
корисного МЧМ – сигналу та відсутності похибок в оцінці неперервних параметрів завади
асимптотична завадозахищеність синтезованої математичної моделі виявиться такою ж, як і
за відсутності завади в каналі зв’язку.
На основі синтезованих ППР (1) та (2) розроблено відповідні технічні рішення у
вигляді структурних схем когерентних демодуляторів (на парних та непарних тактових
інтервалах) корисного сигналу з МЧМ, що спостерігається на фоні взаємно неортогональної
МЧМ-завади. Одержана математична модель може знайти застосування при розробці
модемних компенсаторів, що забезпечать повторне використання частотного ресурсу, а
також при розробці перспективних завадозахищених засобів радіозв’язку.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Аджемов С.С. Перспективы применения частотно-манипулированых сигналов с
непрерывной фазой / С.С. Аджемов, Г.Ц. Кастейянос, Н.И. Смирнов // Зарубежная
радиоэлектроника. – 1987. – № 9. – С. 3 – 9.
2. Єрохін В.Ф. Математична модель когерентної демодуляції синхронних взаємно
неортогональних цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією / В.Ф. Єрохін,
Є.В. Пелешок // Вісник НТУУ „КПІ”. Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2016.
– Вип. 64. – С. 41 – 50.
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ПАРАМЕТРИ ПРОТОКОЛУ ВИПАДКОВОГО
МНОЖИНОГО ДОСТУПУ Q-МДКН ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ КОНФЛІКТІВ НА
ФІЗИЧНОМУ РІВНІ ДОВІЛЬНОЇ КРАТНОСТІ
В умовах сучасних збройних конфліктів спостерігається і очікується в майбутньому
масове застосування цифрових радіозасобів, однотипних за видом модуляції. За таких умов
питома вага взаємних ненавмисних завад суттєво зростає. Водночас можна стверджувати, що
створення радіозасобів, в яких передбачається можливість успішної демодуляції деяких
сукупностей взаємно заважаючих (взаємно неортогональних на довжині інформаційного
символу) сигналів потребує певного часу і значних витрат. Тому першочерговий інтерес
викликає відповідь на питання, якою мірою пропускна спроможність радіомереж (масових в
тактичній ланці управління), що побудована на таких перспективних радіозасобах, буде
перевищувати пропускну спроможність існуючих радіомереж.
Метою доповіді є висвітлення результатів аналізу одного з найпоширеніших протоколів
випадкового множинного доступу q-МДКН за додаткового припущення про можливість
одночасної успішної демодуляції більше ніж одного сигналу.
Відомо [1], що в класичному випадку пропускна спроможність q-МДКН за умови
від’ємності так званого зсуву має вигляд:
g(n)e  g(n)
.
λ
1  β  e g(n)
де g(n) = λβ+np, де λ – інтенсивність вхідного потоку, β – тривалість порожнього вікна, n–
кількість заявок в джерелі повторних викликів, p – ймовірність появи заявки з джерела
повторних викликів.
З використанням відомого [2] підходу до аналізу вищезазначеного протоколу в доповіді
доводиться, що в загальному випадку за умови можливості розв’язання конфліктів на
фізичному рівні деякої кратності умови від’ємності зсуву набуває вигляд:
k 1
g i ( n)
 g (n)
g (n)e

i!
i 0
λ
,
 g (n)
1 β  e
де k = 2,3,...– кратність успішно розв'язуваних конфліктів - можливість одночасної успішної
демодуляції від 1 до k сигналів.
Попередній аналіз виведеного співвідношення показав, що пропускна спроможність
протоколу q-МДКН із збільшенням кратності розв’язуваних конфліктів суттєво зростає.
Наприклад, при довжині порожнього вікна β = 0.01: при k  2 – в 1.3 рази, при k  3 – в 1.8
разів, при k  4 – в 2.5 рази і так далі, в залежності від можливості одночасної успішної
демодуляції до k сигналів включно.
Таким чином, розробка приймальних радіозасобів, в яких може бути реалізоване
розв’язання конфліктів на фізичному рівні, представляється перспективною.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Бертсекас Д., Галлагер Р. Сети передачи данных / Д. Бертсекас, Р. Галлагер. – М.: Мир,
1989. – 544 с.
2. Єрохін В.Ф. Випадковий множинний доступ при розв’язанні конфліктів на фізичному
рівні : навч. посібник / В.Ф. Єрохін. – К.: ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 2014. – 294 с.
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АВТОМАТИЧНА ПАРАМЕТРИЧНА ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦІЇ ДО СИГНАЛЬНОЗАВАДОВОЇ ОБСТАНОВКИ В КАНАЛІ РАДІОЗВ'ЯЗКУ
В умовах апріорної невизначеності щодо умов ведення зв’язку, сигнально-завадової
обстановки, важливою і актуальною є задача побудови високоефективних систем
радіозв’язку, в яких забезпечується передача сигналів з допустимим рівнем якісних
показників зв’язку. У зв’язку з цим нові зразки техніки зв’язку спеціального призначення або
їх модифікації повинні відповідати сучасному стану радіозв’язку, який повинен бути
завадозахищеним і автоматизованим з можливістю адаптації до плинного стану каналів
передачі інформації. В рамках вирішення завдання побудови завадозахищених зразків
техніки зв’язку спеціального призначення з можливістю адаптації до плинного стану каналів
передачі інформації пропонується використовувати автоматичну процедуру адаптації, яка є
однією з найбільш перспективною. На першому етапі (наприклад, по протоколу MIL-STD188-141) аналізується сигнально-завадова обстановка на якість проходження сигналу в каналі
зв’язку шляхом обміну кодовими послідовностями між кореспондентами на частотах
входження в зв’язок. В результаті здійснюється вибір каналу прийому-передачі. На другому
етапі (наприклад, по протоколу MIL-STD-188-110B) після процедури входження, в
залежності від стану проходження сигналу в обраному каналі зв’язку, виконується процедура
адаптації по виду маніпуляції і швидкості коду. На третьому етапі після вибору виду
маніпуляції і швидкості коду виконується прийом і демодуляція сигналу.
При погіршенні сигнально-завадової обстановки або умов проходження сигналу в
каналі, здійснюється автоматичне переналаштування на інший частотний канал. Блок-схема
тракту прийому цифрового сигналу з адаптацією до сигнально-завадової обстановки крім
демодулятора, містить в своєму складі масив моделей завад, масив процедур обробки, блок
визначення параметрів завади, блок формування оцінки завади.
Блок визначення параметрів завади виконує аналіз сигнально-завадової обстановки в
каналі зв’язку і в разі її ускладнення за допомогою масиву моделей завад, який містить їх
еталонні значення, визначає тип завади та оцінює її неперервні параметри. Оцінка параметрів
завади може формуватися шляхом використання методів теорії лінійної і нелінійної
фільтрації. На основі отриманих даних в демодулятор завантажується відповідна
компенсаційна процедура обробки вхідної реалізації [1, 2].
Дані компенсаційні процедури обробки вхідної реалізації мають спільні риси.
По-перше, за відсутності завади вони вироджуються у відповідні класичні демодулятори.
По-друге, процедури компенсації завжди здійснюються на виходах кореляційної згортки
корисного сигналу, що є зручним з точки зору технічної реалізації. По-третє, За умови
суттєвого перевищення миттєвої потужності взаємно неортогонального сигналу над
миттєвою потужністю корисного сигналу (на 6-10 дБ, в залежності від виду маніпуляції)
необхідність в оцінці енергетичних параметрів корисного сигналу відпадає.
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АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСОБІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ
БОРОТЬБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЩОДО ПОДАВЛЕННЯ
КАНАЛІВ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ
Актуальність проведення дослідження
Аналіз останніх військових конфліктів свідчить про інтенсивне застосування
безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) на полі бою. БпАК є важливим джерелом
інформації для різних засобів вогневого ураження, широко використовується для
коректування засобів вогневого ураження, дозволяє здійснювати взаємодію між
територіально віддаленими підрозділами. Проте під час проведення АТО все частіше
виникають випадки втрати та перехоплення БпАК ЗС України. Основною причиною даних
випадків є застосування спеціальних засобів моніторингу частотного діапазону, створення
інформаційних завад перехоплення БпАК.
Тому актуальним науковим завданням є проведення аналізу засобів радіоелектронної
боротьби, що використовуються ЗС РФ під час проведення АТО.
Основні положення
Проведений аналіз засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної
розвідки (РЕР), що задіяні під час проведення АТО, показує те, що найбільш ефективно для
перехоплення БпАК використовуються наступні засоби РЕБ ЗС РФ, а саме: Комплекс
„Шиповник Аеро” та „Красуха-4”. Проаналізуємо основні технічні можливості зазначених
комплексів.
Комплекс „Шиповник Аеро” представляє собою багатоцільовий комплекс, який,
дозволяє захопити БпАК, навіть не знаючи шифрів та кодів каналу управління. Апаратна
частина комплексу орієнтована на боротьбу з БпАК, крім того дозволено здійснювати
радіоелектронне продавлення пунктів управління, мережі стільникового зв’язку та мережі
широкосмугового зв’язку стандартів Wi-Fi, WiMax та DECT-мереж. Зазначений комплекс
використовує імітаційні завади. Ключовою особливістю зазначеного комплексу є те, що він
не використовує загороджувальні шумові завади (шумові завади в частині смуги), що
орієнтовані на перевантаження приймача, а орієнтовані на помилку декодеру.
Станція „Красуха-4” призначені для прикриття військ на великих територіях від
радіолокаційного визначення, а також протидії БпАК. Принцип роботи станції “Красуха”
заключается в осуществлении комплекса действий, в ходе яких здійснюється
радіоелектронне подавлення систем управління і зв’язку. Зазначена станція завад також
орієнтована на використання імітаційних завад для перехоплення контролю над каналами
управління БпАК.
Висновки
В зазначеній роботі проведений аналіз можливостей засобів РЕБ ЗС РФ, в ході якого
з’ясовано, що здебільшого перспективні комплекси РЕБ ЗС РФ для боротьби з БпАК ЗС
України використовують імітаційні завади. Для підвищення завадо захищеності БпАК
необхідно використовувати розширення спектру за допомогою технології розширювальної
кодових послідовностей, основними принципами якої являється розширення спектра в
поєднанні з кодовим розділенням фізичних каналів за рахунок використання
псевдовипадкових послідовностей. Як приклад можуть бути застосовані: двійкові
(послідовності Уолша, послідовності Шапіро-Рудіна, коди Баркера, коди Голда, Мпослідовності, послідовності Адамара) та багатофазні (послідовності Френка та Задова-Чу,
послідовності Мілевського, послідовності Голея).
Напрямком подальших досліджень буде розробка методики управління параметрами
розширювальних послідовностей БпАК в умовах активного радіоелектронного подавлення.
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МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПОКРИТТЯМ В БЕЗПРОВІДНИХ
СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ
Безпровідні сенсорні мережі (Wireless Sensor Network) – розподілені мережі, що
складаються з маленьких вузлів (сенсорів), з інтегрованими функціями моніторингу
навколишнього середовища, обробки і передачі даних. [1]. Основним завданням сенсорної
мережі є спостереження (моніторинг) за цілями на полі бою, ефективність якого залежить від
якості управління покриттям сенсорними вузлами визначеного району (границі
розмежування). Управління покриттям включає вирішення наступних задач: визначення
типу покриття (покриття цілі (точки), покриття площі (зони, сектора), бар’єрне покриття),
методів розміщення вузлів [2], ступеню покриття, коефіцієнта покриття, розрахунок сесій
спостереження та мережеву зв’язність. Модель покриття сенсорного вузла (далі модель)
відображає якість виявлення (чутливість спостереження) і якість розрахунку (захват)
геометричної залежності між ціллю та сенсорними вузлами [3]. В загальному випадку модель
формулюється, як функція Евклідової відстані (і кута) між ціллю і сенсорними вузлами. Ввід
залежності відстані (кута) між окремою ціллю та місцезнаходженням сенсорних вузлів та її
розрахунок дозволяє отримати значення коєфіціенту покриття даної цілі. Пропонується
концепція визначення функції покриття в контексті двомірної площини. Дано: ціль z та
множина сенсорних вузлів S  s1 , s2 , ... , sn . Введемо d (s, z) (d (s, z)  0) для знаходження
Евклідової відстані між сенсором s та ціллю z :

d (s, z)  (sx  z x ) 2  (s y  z y ) 2 ,
де ( s x , s y ) , и ( z x , z y )

– Декартові координати сенсору

s

і ціль

z

відповідно,

 (s, z) (0   (s, z)  2 ) кут між ними. Для сенсору s ми вичерчуємо горизонтальну лінію
яка починається від сенсору і орієнтована праворуч. Далі ми з’єднуємо сенсор s та ціль z за
допомогою іншої лінії sz ,  ( s, z ) кут проти часової стрілки між двома лініями, починаючи з
горизонтальної лінії до лінії sz . Введемо d n  (d (s1 , z), d (s2 , z), ... d (sn , z)) – вектор даної
відстані, і n  ( (s1 , z),  (s2 , z), ...  (sn , z)) – вектор кута між множиною сенсорів і ціллю.
Сенсорна модель формулюється як функція f перетворена від (d n , n ) до дійсного
числа:
f : (d n ,  n )  R  ,
де R  – набір дійсних чисел, f (dn , n ) коефіцієнт покриття цілі сенсорами s1 , s2 , ... , sn .
Відповідні визначення також можуть бути розглянуті в тримірному просторі з
незначними модифікаціями. На даний час широке використання отримали моделі
знаходження функції покриття на основі Булевої алгебри: – Секторальна модель покриття; –
Дискова модель покриття; – Дискова затухаюча модель покриття; – . Скорочена затухаюча
дискова модель. В одних функція покриття визначається, як відстань та кут між ціллю і
одним сенсорним вузлом, в інших між ціллю і декількома вузлами. Якщо параметри кута не
включені до функції покриття, то така модель – всенаправлена, якщо включені то
направлена. Розглянемо дані моделі: 1. Секторальна модель покриття (Булєва секторальна
(направлена ) модель). Використовується для мереж з направленими датчиками
спостереження (наприклад відеокамерами). Функція покриття даної моделі:
1, ÿêùî d ( s, z )  Rs ³  s   ( s, z )   s  
f (d ( s, z ),  ( s, z ))  
,
(1)
0, ³íøå
де d ( s, z ) Евклідова відстань між сенсором s і ціллю z ,  ( s, z ) кут між ними.
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(а)

(б)

Рис. 1. Секторальна модель (  s оріентаційний кут,  візуальний кут та Rs діапазон
моніторингу).

Недоліки: 1. Необхідне корегування оріентаційного кута після розміщення сенсорних вузлів.
2. Ціль повинна покриватися (рис. 1б) більш ніж одним сенсорним вузлом (коефіцієнт
покриття цілі множиною сенсорів доповнюється коефіцієнтом окремих вузлів). 3.
Застосовується для стаціонарних мереж.
Враховуючи вищесказаного функція покриття повинна бути модифікована, як
сукупність коефіцієнтів покриття окремих сенсорних вузлів:

f (d n , n )  i1 f i (d ( si , z ),  ( si , z )) ,
n

де f i функція покриття сенсорного вузла si та розраховується за формулою (1). Якщо
f (d n , n )  k , (k  1) , то ціль має k – покриття, інакше (k  1) покриття;
2. Дискова модель покриття (Булева модель окружності). Функція покриття моделі:

1, якщо d ( s, z )  Rм ,
f (d ( s, z ))  
0, інше,

(2)

де d ( s, z ) – Евклідова відстань між сенсором s та ціллю z , константа Rì  0 – діапазон
моніторингу.

(а)

(б)

Рис. 2. Дискова модель

Ця функція знаходить окружність (діапазон) моніторингу (рис. 2а). Модель окружності
всенаправлена модель. Недоліки: 1. При використанні різних типів вузлів (різні діапазони
моніторингу) необхідна розробка узгоджувального механізму вибору єдиного робочого
діапазону. Функція покриття модифікується, як

f (d n )  i1 f i (d ( si , z ) )
n

(3)

де f i ( ) функція покриття сенсора si та розраховується формулою 5. Якщо f (dn )  k , тоді
ціль покрита, інакше (k  1) – покрита; 3.
3. Дискова затухаюча модель покриття. Коефіцієнт моніторингу сенсорних вузлів
знижується зі збільшенням відстані між сенсорними вузлами. Використовується захват
затухаючої якості покриття (коефіцієнт покриття цілі z1 більше ніж цілі z2 ) . Модель
записується (рис. 3 а):
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c
,
d ( s, z )
де  показник затухання, c константа. Сенсорний вузол підлаштовує коефіцієнт покриття
для всіх цілей в зоні (окружності).
f (d ( s, z )) 

(а)

(б)



(в)

Рис. 3. Дискова затухаюча модель покриття

Формально функція покриття модифікується як:
n
c
f (d n )  i 1 
;
d ( si , z )
4. Скорочена затухаюча дискова модель. Заснована на використанні компромісу між
якістю моніторингу і його діапазоном при збільшенні відстані між сенсорами і цілями
(рис. 3в).
Ce d ( s , z ) , якщо d ( s, z )  Rм
f (d ( s, z ))  
,
0, інше.
де  параметри відображаючи фізичні характеристики сенсорного вузла, Rì – діапазон
моніторингу.
якщо (d , z )  Rм  Rн
1,
  ( d ( s , z )( Rм  Rн )) 
f (d ( s, z ))  e
, якщо Rм  Rн  d ( s, z )  Rн ,
0,
якщоRн  d ( s, z )

де Rì – діапазон моніторингу, Rí – нестабільний діапазон (використовується для розрахунку
величини корегування не впливаючи на якість моніторингу),  і  константи (рис. 3в).
Висновок: в залежності від задач і цілей управління мережею, задача управління
покриттям повинна формулюватися різними методами (моделями покриття сенсорних
вузлів) з врахуванням різних сценаріїв, припущень та цільових функцій: – на етапі
планування необхідно визначити оптимальну кількість сенсорних вузлів для покриття
визначеної площі (або зон спостереження); – на етапі розгортання сенсорні вузли повинні
бути детерміновано розташовані на заданій площі або розкидані за допомогою БЛА; – в
процесі роботи необхідно спланувати сесії моніторингу вузлів (за критерієм максимальної
тривалості функціонування) для збереження мережевої зв’язності.
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АНАЛІЗ УМОВ ТА ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Одним з найважливіших етапів управління зв’язком є планування, яке є діяльністю
органів управління зв’язком, направленою на вироблення і ухвалення обґрунтованих рішень
стосовно побудови та забезпечення функціонування системи зв’язку, своєчасну розробку
відповідних документів і доведення їх до підлеглих військ. Комплекс робіт, що проводиться
в процесі планування зв’язку, характеризується обмеженими часовими і людськими
ресурсами на його виконання; невизначеністю і динамічністю зміни оброблюваної
інформації; складністю процесів вироблення й ухвалення рішень; великою кількістю
документів, що розробляються; значними трудовитратами; колективним характером роботи,
обумовленим загальними початковими даними, реалізацією методу паралельної роботи
посадових осіб і труднощами забезпечення взаємної несуперечності схвалюваних рішень;
наявністю певної послідовності процесів планування і створення різних документів,
узгодження їх розробки за часом тощо.
На даний час, за досвідом проведення бойових дій на сході України, внаслідок зміни
характеру, форм і способів ведення операцій, ускладнення засобів і комплексів зв’язку,
збільшення їх кількості і типажу, а також інших чинників зросли об’єм і складність
інформації, необхідної для вирішення завдань планування зв’язку. Значно підвищилися
вимоги до своєчасності планування і обґрунтованості схвалюваних рішень. Існуюча
технологія реалізації процесів планування зв’язку є “ручною”, неавтоматизованою,
характеризується високою трудомісткістю, незадовільною обґрунтованістю рішень з
організації зв’язку, не враховує можливостей сучасних інформаційних технологій.
Тема доповіді стосується однієї з актуальних проблем, що виникають при плануванні
зв’язку, яка полягає у вирішенні протиріччя між складністю процесів планування, вимогами,
що пред’являються до них, і можливостями посадових осіб органів управління зв’язком.
Одним з найбільш раціональних шляхів виходу з існуючого положення є автоматизація
процесів планування і створення автоматизованих інформаційно-аналітичних систем
підтримки процесів планування зв’язку (далі – ІАС), при побудові яких, з одного боку, треба
враховувати досвід застосування попередніх спеціальних автоматизованих систем
управління, а з іншого – єдину концепцію побудови, що охоплює сукупність моделей
системи зв’язку, її елементів і процесів їх функціонування, моделей процесу планування,
відповідних документів, методів, моделей і алгоритмів, що реалізовують автоматизоване
перетворення інформації в процесі планування. Автоматизація планування зв’язку на основі
розробки ІАС дозволить реалізувати нову технологію автоматизованого планування зв’язку,
що об’єднує комплекс методів, способів і засобів, які забезпечують автоматизовану обробку,
передачу, зберігання та відображення інформації на всіх етапах планування. Недостатній
рівень розвитку автоматизації планування зв’язку і відсутність до теперішнього часу
теоретичних і методологічних основ побудови ІАС роблять актуальними дослідження,
присвячені розробці основ побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних систем
підтримки процесів планування зв’язку, реалізація яких призведе до істотного підвищення
ефективності планування зв’язку.
Вирішувані системою управління зв’язком завдання повинні забезпечити реалізацію
наступних основних функцій управління: обліку, контролю, оперативного управління і
планування. Облік полягає в зборі, фіксації і накопиченні інформації про стан системи
зв’язку (СЗ). На підставі облікових даних уточнюється поточний стан СЗ, а також
прогнозується її поведінка в майбутньому. Контроль полягає у виявленні відхилень між
плановими (нормативними) і фактичними значеннями показників функціонування СЗ, а
також у виявленні причин цих відхилень. Оперативне управління (регулювання) забезпечує
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підтримку значень показників функціонування СЗ на рівні планових шляхом вироблення і
доведення корегуючих впливів. Плануванням є процес постановки цілей, які повинна
досягти СЗ, і розробки програми їх досягнення. Основне завдання організації планування
зв’язку (ПЗ) полягає в тому, щоб наявним ресурсом своєчасно, адекватно, повно і приховано
виконати операції планування.
Відповідно до основних етапів управління зв’язком умовно виділяється дві підсистеми
автоматизованої системи управління зв’язком – підсистема оперативного управління
зв’язком та інформаційно-аналітична інформаційно-аналітичних систем підтримки процесів
планування зв’язку система підтримки процесів планування зв’язку.
Основні чинники, що мають безпосередній вплив на процес ПЗ, можна розбити на дві
групи: 1) чинники, які визначаються завданнями зв’язку в операції, умовами і організацією їх
виконання; 2) чинники, які обумовлюються завданнями ПЗ і вимогами, що пред’являються
до них.
До першої групи чинників відносяться: 1) оперативно-стратегічні умови; 2) характер
виконуваних військами завдань; 3) можливий бойовий склад і оперативна побудова військ; 4)
оперативне устаткування і фізико-географічні умови; 5) можливості супротивника щодо
впливу на СЗ; 6) організація управління військами тощо
До другої групи чинників відносяться: 1) умови підготовки операції; 2) способи роботи
органів управління; 3) характеристики етапів планування, їх склад, цілі, тривалість і
взаємозв’язок; 4) наявність посадових осіб для ПЗ і їх розподіл по пунктах управління, 5)
прийняті в штабі заходи щодо скритності ПЗ і пов’язані з ними обмеження на допуск
посадових осіб до розробки документів зі зв’язку; 6) рівень впровадження інформаційних
технологій, можливості автоматизованого збору, обробки і доведення інформації, в т.ч.
можливості обміну інформацією з вищестоящими, взаємодіючими і підлеглими органами
управління; 7) досвід і кваліфікація посадових осіб; 8) наявність даних про варіанти
організації ПЗ (прецедентах) тощо.
Основним змістом ПЗ на операцію є: 1) визначення раціональної структури СЗ, яка
найбільш повно забезпечує потреби управління військами, і розробка необхідних даних для
її функціонування; 2) створення угрупування сил і засобів зв’язку, що забезпечує своєчасне
розгортання і безперервне функціонування СЗ; 3) визначення завдань з’єднанням (частинам)
і підрозділам зв’язку на розгортання (нарощування), відновлення і згортання СЗ (елементів
СЗ); 4) розробка комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення захисту СЗ
від дій супротивника і відновлення боєздатності з’єднань (частин) зв’язку; 5) оцінка стійкості
і пропускної спроможності елементів СЗ при масованому впливі на неї вогневих і
радіоелектронних засобів противника та інших дестабілізуючих чинників (ДРГ тощо); 6)
розробка заходів і послідовності робіт щодо забезпечення безперервності зв’язку; 7)
організація взаємодії військ зв’язку об’єднань (з’єднань) із взаємодіючими з’єднаннями
(частинами), підрозділами військ урядового зв’язку і з’єднаннями (частинами) видів (родів)
Збройних Сил; 8) організація управління зв’язком.
Процес ПЗ доцільно розбити на три функціональні частини: 1) вироблення і ухвалення
рішень, 2) формування і обробки документів, 3) збору і доведення інформації. Їх реалізація
покладається на відповідні підсистеми ІАС: 1) систему вироблення і ухвалення рішень;
2) систему розробки документів, 3) систему збору і доведення інформації. В ІАС цим
підсистемам відповідатимуть: 1) система підтримки вироблення і ухвалення рішень,
2) система підтримки розробки документів, 3) система підтримки збору і доведення
інформації.
Таким чином, ІАС забезпечить автоматизовану допомогу посадовим особам в реалізації
процесів ПЗ за допомогою автоматизації як творчих процесів вироблення і ухвалення
рішень, так і нетворчих процесів формування і обробки документів із зв’язку, збору і
доведення інформації.
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МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ РІЗНОРІДНИХ
ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТИЗОВАНОЇ МОВИ BML
Актуальність. Сучасні військові операції передбачають задіяння в процес
інформаційної підтримки різнорідні джерела даних та покладаються на інформацію
відібрану з великої кількості джерел (людей, технічних засобів, баз даних різних відомств та
інше). Ефективна та своєчасна обробка та обмін інформацією є необхідною умовою
проведення операцій. Однак механічне об’єднання всієї наявної інформації не дозволяє
зробити її якісний аналіз та прийняти вірне рішення. Тому в військових формуваннях NATO
активно впроваджуються системи автоматичної обробки інформації з використанням
стандартизованих формальних мов та моделей, однією з яких є Battle Management Language
(BML). Ця стандартизована мова підтримує можливості автоматизованого злиття (інтеграції)
окремих свідчень в більш складні інформаційні структури оцінки ситуації.
Постановка задачі. Проблема комплексного оцінювання інформації з різних джерел,
вимагає впровадження технологій автоматизації професійної діяльності та експертних
систем на основі методів штучного інтелекту. На практиці реальні джерела інформації не
часто є надійними, тому інтеграція даних повинна передбачати алгоритми врахування
невпевненості в джерелах інформації.
Мета. Метою дослідження є моделювання інформаційної системи інтеграції
різнорідних даних з використанням стандартизованої мови BML та впровадженням підходів
до оцінювання невпевненості в джерелі інформації під час інтеграції даних.
Основні положення. Стандартизована мова BML була створена для обміну військовою
інформацією (запитами, директивами та звітами) за стандартом NATO MSG-048. Ця мова
побудована на базі моделі даних JC3IEDM для вирішення задач об’єднаних командувань,
контролю та підтримки процесів обміну інформацією між військовими формуваннями в
військових операціях. Мова визначає повний перелік термінів необхідних для
інформаційного обміну в військових формуваннях та операціях. Моделювання власних
військових інформаційних систем інтеграції різнорідних даних доцільно будувати з
врахуванням досвіду NATO, тому запропонована модель враховує особливості побудови
аналогічних систем на основі BML: використання стандартизованих форм документів,
використання технології формування метаданих документів XML, використання концепції
Messages (XML/Data Replacation) – Data/Objects Model (JCDB Data Model) – Doctrine для
масштабування системи. Згідно розробленої моделі, інформація від джерела описується
уніфікованою матрицею типу параметр-значення, такі повідомлення від багатьох джерел
накопичуються в базі даних та порівнюються за наперед розробленими шаблонами з раніше
відомою інформацією. В процесі аналізу та злиття інформації враховується ступінь довіри до
кожного джерела за шкалою AJP2 (окремо розраховується надійність джерела та надійність
інформації). На наступному кроці оцінюється ступіть взаємозв’язку (впливу) між різними
повідомленнями та формується загальна оцінка. Результати порівняння представляються
особі що приймає рішення (аналітику) в зручному для сприйняття форматі.
Висновок. Запропонована модель інформаційної системи інтеграції різнорідних даних
з використанням стандартизованої мови BML відрізняється від відомих можливістю
враховувати надійність джерела інформації та формувати інформаційну основу для
прийняття рішень на основі автоматизованої обробки різнорідних даних з багатьох джерел.
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к.т.н. Пилипчук В.В. (ВДА ім. Є. Березняка)
СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ
ГІПЕРСПЕКТРАЛЬНИХ КОСМІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Актуальність тематики зумовлена активним використанням засобів радіоелектронної
боротьби, що утруднюють, а часом унеможливлюють використання безпілотних літальних
апаратів з метою отримання актуальної інформації про наземні об’єкти, все гостріше стає
питання пошуку методів, що є незалежним від таких впливів. Одним з можливих рішень є
застосування сучасних систем дистанційного зондування земної поверхні (ДЗЗ).
За таких умов важливою проблемою є отримання зображень не тільки з високим
просторовим розрізненням, але й з спектральним. Більшість сучасних систем ДЗЗ дають
можливість отримувати панхроматичні зображення з високим просторовим розрізненням
(PAN) та мультиспектральні або гіперспектральні знімки низької розрізнювальної здатності.
Такий стан речей пов'язаний з технічними обмеженнями, основною причиною яких є
кількість енергії, що поступає на сенсор супутника. Що в свою чергу впливає на розмір
сенсору (для панхроматичного він буде меншим). Тому з метою ефективного використання
отриманої інформації доцільно використовувати методи злиття спектральних та
панхроматичних зображень, так званий паншарпенінг, результатом якого є отримання
синтезованих зображень з підвищеною просторовою та спектральною якістю.
Було проаналізовано існуючи методи злиття гіперспектральних космічних зображень, а
саме методи заміни компонентів (CS), методи аналізу зі змінною роздільною здатністю
(MRA), гібридні методи, методи основані на використанні теорії Байєса та методи на основі
матриць факторизації, визначені їх переваги та недоліки.
Проведений аналіз ефективності методів дає змогу поділити їх на чотири групи:
– методи з низькими результатами злиття (CS, GFPCA);
– методи з добрими результатами злиття та низькими обчислювальними затратами
(MRA, Bayesian naive), що є суттєвим при злитті великих зображень або їх великої кількості;
– методи з добрими результатами злиття та помірними обчислювальними затратами
(CNMF);
– методи з покращеними результатами злиття проте з високими обчислювальними
затратами (HySure and Bayesian Sparse).
Під час дослідження було запропоновано вдосконалений метод злиття на основі
фільтру. Методи злиття засновані на використані фільтрів забезпечують більше просторової
та спектральної інформації у кінцевому продукті. У розглянутому фільтрі запропоновано
доопрацювати метод злиття на основі фільтрації, а саме способу розрахунку
низькочастотного фільтру, що вилучає просторову інформацію в залежності від вхідних
зображень. Розроблений фільтр зберігає спектральну якість розширеного спектрального
зображення та підвищує його просторову якість шляхом мінімізації цільової функції.
Модель методу злиття на основі фільтру:
Fi = MSi + Gi (PAN – h·PAN)
де Fi − i-те злите зображення, MSi − i-те спектральне зображення приведене до розміру
панхроматичного, PAN – панхроматичне зображення, h − фільтр низьких частот, Gi –
ваговий коефіцієнт для і-го зображення. Зазначений фільтр має ряд переваг, а саме: мала
обчислювальна складність; мінімальні спектральні спотворення; відсутність обмежень до
вхідних зображень. Наявність даних переваг робить доцільним проведення подальших
досліджень, щодо використання даного методу для підвищення просторової якості
гіперспектральних космічних зображень.
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к.т.н. Застело Г.І. (ВІТІ)
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
Актуальність, постановка задачі:
Державна політика в сфері формування інформаційних ресурсів та інформації
спрямована на створення умов для ефективного і якісного інформаційного забезпечення,
розв’язання стратегічних та оперативних задач соціального та економічного розвитку
України. В сучасних умовах, обумовлених зовнішньополітичними факторами, під час
проведення АТО профільним міністерствам і відомствам дано доручення забезпечити захист
державних інформаційних ресурсів (ДІР) від протиправного втручання в їх роботу, а також
запобігти блокування сайтів органів державної влади, ліквідувати загрози ДІР та забезпечити
протидію кібератак на об’єкти критичної інфраструктури.
Основні напрями реалізації державної політики щодо захисту ДІР в інформаційнотелекомунікаційних системах (ІТС) полягають у:
підготовці пропозицій до визначення загальної стратегії та пріоритетних напрямів
діяльності у сфері захисту ДІР в ІТС;
розробленні порядку та вимог до захисту ДІР в ІТС, а також погодження проектів
нормативно-правових актів з цих питань;
розробленні критеріїв та порядку оцінювання стану захищеності ДІР в ІТС.
Наслідком несвоєчасного рішення цих питань може стати, приміром, несанкціоноване
поширення баз даних, сформованих в органах державної влади, які містять докладні
персональні дані.
Мета дослідження:
На основі аналізу нормативно-правової бази щодо захисту ДІР в ІТС та
загальноприйнятих принципів інформаційної безпеки ІТС визначити методологічні аспекти
побудови комплексної системи захисту державних інформаційних ресурсів (КСЗ ДІР).
Основні положення:
Аналіз бази ДІР, яку головним чином, формують інформаційні ресурси Верховної Ради
України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного
Суду України, Верховного Суду України, Національного банку України, інформаційні
ресурси органів державної влади, державних установ, організацій, підприємств,
Національний електронний реєстр інформаційних ресурсів України та інші інформаційні
ресурси або сукупності інформаційних продуктів, що мають державний статус відповідно до
чинного законодавства України, показує що вони становлять певну цінність та вимагають
захисту від різноманітних за своєю сутністю загроз, які можуть через вразливості вплинути
на властивості інформації (конфіденційність, цілісність, доступність).
Аналіз нормативно-правової бази щодо захисту ДІР в ІТС свідчить що не всі питання
ще розглянуті, а деякі потребують подальшого вдосконалення:
не чітко визначено загрози різним видам інформації ДІР;
не розроблено стандарт та інші НД ТЗІ щодо визначення понятий ДІР і КСЗ ДІР та все,
що їх охоплює;
не визначено перелік повноважних суб’єктів діяльності із захисту інформаційних
ресурсів держави;
не розроблено положення про модель порушника ДІР;
не в повній мірі розроблена політика безпеки спрямовану на захист ДІР від певних
загроз;
наявна адміністративна відповідальність не охоплює всі аспекти відносин у сфері дії
режиму захисту ДІР, наприклад порушення правил експлуатації ДІР та ін.
Це вказує на шляхи зведення всіх нормативних документів, які регламентують питання
щодо захисту ІТС, що містять ДІР, до єдиних вимог.
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Виходячи з декомпозиції опису системи захисту в цілому та аналізуючи основні
принципи, які забезпечують інформаційну безпеку ІТС, необхідно провісті дослідження
щодо узагальнення основних принципи побудови КСЗ ДІР та одним з основних результатів
яких повинна бути створена узагальнена функціональна структурна схема захисту ДІР.
З метою оптимізації дій щодо недопущення реалізації загроз інформаційним ресурсам
держави необхідно здійснювати проведення оцінювання (аудиту) стану захищеності ДІР в
ІТС, зокрема тих, що мають доступ до мережі Інтернет. В цьому напряму вже здійснено
деякі кроки:
утворено
Реєстр
інформаційних,
телекомунікаційних
та
інформаційнотелекомунікаційних систем органів виконавчої влади;
введений порядок правових та організаційних засад проведення оцінки стану
захищеності ДІР в ІТС;
затверджений порядок сканування на предмет вразливості ДІР, розміщених в Інтернеті.
Подальшим кроком у напрямку організації та здійснення оцінювання стану
захищеності ДІР в ІТС має стати розроблення та видання відповідних нормативно-правових
актів та нормативних документів, які б, з урахуванням міжнародного досвіду, дозволили
детальніше описати цей процес, оптимізувати вироблення єдиних критеріїв та порядку
такого оцінювання.
Висновок:
Протиріччя між постійно зростаючою кількістю наявних ДІР та необхідністю
закріплення на законодавчому рівні окремо виділеного напрямку з питань захисту ДІР, що
має втілюватись у певні стандарти, НД ТЗІ, інші нормативно-правові документи щодо
захисту інформації, обумовлює актуальність подальшого проведення досліджень в цьому
напрямку.
Реалізація зазначених завдань дозволить створити умови для проведення оцінки стану
захищеності ДІР в ІТС та прийняття відповідними керівниками державних установ
обґрунтованих рішень, необхідних для забезпечення комплексності та повноти заходів
захисту інформації у системах де обробляються ДІР, та раціонального витрачання ресурсів
на заходи захисту інформації.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ГЕНЕРАЦІЇ КОДУ ПРОГРАМИ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Найбільш природною формою подання (сприйняття) інформації є графічний образ –
малюнок, креслення, схема та інші. До цієї форми людина вдається кожного разу, коли
необхідно вирішувати (описувати, формулювати) дійсно складні завдання. Ефективне
оперування наочними образами, швидке встановлення смислового зв’язку між ними – є
сильною стороною людського мислення.
Генератор коду – частина процесу компіляції, коли спеціальна частина компілятора,
генератор коду, конвертує синтаксично коректну програму в послідовність інструкцій, які
можуть виконуватися на машині. При цьому можуть застосовуватися різні, в першу чергу
машинно-залежні оптимізації. Часто генератор коду є спільною частиною для безлічі
компіляторів. Кожен з них генерує проміжний код, який подається на вхід генератору коду.
Ще за часів зародження програмування, невід’ємною частиною розробки програм було
використання блок-схем. Блок-схема – це поширений тип схем (графічних моделей), що
описують алгоритми, в яких окремі кроки зображуються у вигляді блоків різної форми,
з’єднаних між собою лініями. Їх застосування значно полегшувало сприйняття і аналіз
програми. Двовимірне представлення програми ясніше відбивало її структуру. Застосування
блок-схем дозволяло швидше і якісніше розробляти і налагоджувати програми.
Але збереження двох різних форм представлення програм – самого тексту і блок-схеми
завжди отримували значну кількість помилок, оскільки важко постійно підтримувати їх
відповідність. Природним розв’язком цієї ситуації є об’єднання двох підходів в описі
програм: у вигляді тексту і блок-схеми. Результатом такого об’єднання є поняття візуального
програмування. Під ним розуміється спосіб опису алгоритму розв’язання задачі в
графічному вигляді, що поєднує якості тексту і блок-схем програм.
З використанням можливостей сучасних графічних бібліотек цей процес можна
зробити інтерактивним і максимально зручним для користувача.
Таку систему можна використовувати на початкових етапах навчання програмуванню.
Блок-схеми дають можливість наочного уявлення алгоритму, це спрощує розуміння його
структури. Той, якого навчають набагато швидше і легше розбереться в програмуванні, якщо
дати йому можливість самому скласти блок-схему алгоритму, показати йому вихідний код
програми відповідної цієї блок-схемі і потім запустити виконання цього коду. Це дозволить
виявити помилки в коді під час побудови блок-схеми.
Для вирішення даної задачі було використано UML- діаграму послідовності дій.
Використання цього типу діаграми за аналізу надійності ПЗ, де був проведений аналіз UMLдіаграми послідовності для визначення надійності для ПЗ на основі сценаріїв, компонент,
часу зайнятості компоненти та ймовірності відмови під час виконання певного методу.
Провівши аналіз розроблених UML-діаграм послідовності дій під час проектування
даної задачі необхідно порахувати сумарну кількість переходів з компоненти у компоненту і
сформувати матрицю переходів між компонентами відповідно до підходу. Як компоненту
пропонується використовувати клас, який є основною складовою під час розроблення
програмного засобу, відповідно до об’єктно-орієнтованого підходу, та може бути незалежно
протестований. Під час переходу між класами виконуються виклики відповідних методів
класу, час перебування у компоненті визначається часом виконання методу
Внаслідок усього вище сказаного, представляється інтерес реалізації системи
візуального програмування, в рамках якої, буде представлена можливість визначення
алгоритму в графічному вигляді, тобто у вигляді блок-схеми. Це зробить процес побудови
програми наочним і інтерактивним.
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к.т.н. Ільїнов М.Д. (ВІТІ)
Стобород А.С.(ВІТІ)
Власенко І.О.(ВІТІ)
РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
МОДИФІКОВАНИХ ЗИГЗАГОПОДІБНИХ АНТЕН
У діапазоні метрових і дециметрових довжин хвиль у військових системах радіозв’язку
широко застосовуються антени вібраторного типу. Вони відрізняються простотою
конструкції, високою надійністю, прийнятними електричними характеристиками.
До таких антен відносяться: антена хвильовий канал, логоперіодична антена,
зигзагоподібна антена, антенні решітки на основі симетричних вібраторів.
Аналіз електричних характеристик антен вібраторного типу, а також досвід їх
експлуатації, дозволяє зробити висновок про те, що перспективним зразком цього класу
антен є зигзагоподібна антена. Такі антени відрізняються широкою смугою робочої частоти
(коефіцієнт перекриття сягає 2…2,5, коефіцієнт підсилення – до 8-9 дБ).
Зигзагоподібну антену в першому наближенні можна розглядати, як два параллельно
сполучених деформованих петльових вібратори Пістолькорса. Тому всі позитивні
властивості цього вібратора автоматично притаманні зигзагоподібному випромінювачу:
широкий діапазон робочих частот, можливість регулювання вхідного опору та зміни точки
нульового потенціалу.
У доповіді представлена методика розрахунку вхідного опору зигзагоподібної антени,
розташованої над екраном. Розрахункова модель зигзагоподібної антени, запропонована в
роботі, дозволяє визначити її вхідний опір з урахуванням впливу металевого екрану.
Елементи зигзагоподібної антени можна представити у вигляді двох симетричних
напівхвильових вібраторів, рознесених і зсунутих на відстань, що дорівнює чверть довжини
хвилі (рис. 1). Вплив металевого екрану враховується з використанням методу дзеркальних
зображень.

Рис. 1. Розрахункова модель зигзагоподібної антени
З використанням запропонованої методики отримано значення вхідного опору
зигзагоподібної антени з екраном, який, окрім активної частини має реактивну складову
індуктивного характеру. Для узгодження лінії живлення (фідера) з антеною, необхідно
компенсувати реактивну складову. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є введення
додаткової ємності між клемами зигзагоподібної антени.
Для живлення зигзагоподібної антени потрібен стандартний радіочастотний кабель з
хвильовим опором 100 Ом. Якщо в якості в якості фідера використовувати радіочастотний
кабель з хвильовим опором 75 або 50 Ом, то у зигзагоподібному випромінювачі потрібно
внести конструктивні зміни у вигляді металевих пластин між суміжними плечима або
провідників що збільшують їх поперечний переріз.
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к.т.н. Іщенко Д. А. (ЖВІ)
к.т.н. Кирилюк В.А. (ЖВІ)
КІЛЬКІСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ РІВНЯ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ В
УМОВАХ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ ПРОТИБОРЧИХ СТОРІН
Практикою ведення сучасних бойових дій, в тому числі в ході проведення
антитерористичної операції в окремих районах Донецької і Луганської областей, наочно
підтверджується актуальність та значна складність проблеми ефективного застосування
інформаційних систем (ІС) у сучасній збройній боротьбі: з одного боку, висока насиченість
радіоелектронних засобів (РЕЗ), які працюють в системах розвідки, управління, навігації,
наведення та прицілювання тощо, підвищує прогнозовану імовірність успішного виконання
завдань за призначенням військами, що мають їх на озброєнні; з іншого боку, в умовах
радіоелектронної боротьби (РЕБ) протиборчих сторін, висока насиченість РЕЗ, для
яких не забезпечена стійкість роботи, зменшує прогнозовану імовірність успішного
виконання завдань за призначенням військами, що мають їх на озброєнні.
При плануванні бойових дій, що прогнозуються, з застосуванням протиборчими
сторонами як ІС так систем РЕБ, об’єктивно постає завдання оцінювання достатності
рівня розвитку ІС до виконання завдань за призначенням в умовах РЕБ.
Основною метою вирішення даного завдання є розроблення варіанту кількісного
підходу до оцінювання достатності розвитку інформаційно-управляючих систем (ІУС), що
здійснюється за результатами порівняльного аналізу прогнозованої ефективності управління
силами та засобами військ протиборчих сторін у бойових діях із застосуванням систем РЕБ.
Основні положення підходу базуються на тому, що в сучасних умовах бойового
застосування приблизно рівних за бойовим потенціалом угруповань, що протистоять одне
одному, для отримання переваги у бойових діях, щонайменше необхідно в управлінні
військами (силами) досягнення паритету.
Визначимо ефективність управління у бойових діях військами першої сторони – Є1 , а
ефективність управління військами другої сторони – Є 2 .
Досягнення паритету можна визначити як вимогу виконати наступну умову:
Є1  Є 2 .
(1)
Ефективність управління військами у бойових діях визначимо через ефективність ІУС –
Єіус , що визначається її технічними характеристиками та зменшується за рахунок впливу на
ІУС військами протиборчої сторони. Зменшення ефективності ІУС може характеризувати
ступінь дезорганізації управління, при якому противник втрачає (періодично втрачає)
управління військами (зменшує обмін інформацією) і не може застосовувати сили та засоби з
апріорною ефективністю ІУС, яка визначається її технічними характеристиками. Для
дезорганізації управління і боротьби з ІУС використовуються системи РЕБ. Ефективність
систем РЕБ кожної зі сторін визначається саме ефективністю подавлення – зниженням
ефективності ІУС або ступенем дезорганізації (зрив, порушення, утруднення) управління
протиборчої сторони, що отримується за рахунок застосування цієї системи РЕБ.
За такою умовою можна позначити ефективність системи РЕБ другої сторони:
Є реб  Є1іус 2  ,
де Є1іус 2  – зниження ефективності ІУС першої сторони за рахунок застосування системи
РЕБ другою стороною, а ефективність системи РЕБ першої сторони:
Є1 реб  Є2іус 1 ,
де Є2іус 1 – зниження ефективності ІУС другої сторони за рахунок застосування системи
РЕБ першою стороною.
При цьому ефективність управління військами першої сторони в бойових діях (
визначається виразом:
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Є1 )

Є1  Є1іус  Є1іус 2   Є1іус  Є2 реб ,

(2)
де Є1іус – штатна ефективність ІУС першої сторони, що визначається її технічними
характеристиками.
Ефективність управління військами другої сторони в бойових діях ( Є2 ) визначається
виразом
Є2  Є2іус  Є2іус 1  Є2іус  Є1 реб ,
(3)
де Є2іус – штатна ефективність ІУС другої сторони, що визначається її технічними
характеристиками.
Тоді умову паритету сторін в управлінні військами можна подати таким чином:
Є1іус  Є2 реб  Є2іус  Є1 реб ,
(4)
або:
Є1іус  Є2іус  Є2 реб  Є1 реб  Є у ,
(5)
де Є у – технологічна перевага в розвитку ІУС першої сторони над другою.
Отже досягнення паритету протиборчих сторін в управлінні військами в бойових діях у
випадку наявності технологічної переваги в розвитку ІУС можливе за рахунок компенсації
цієї перевари ефективністю системи РЕБ другої сторони. Чим вище технологічна перевага в
розвитку ІУС першої сторони над ІУС другої сторони, тим більшою повинна бути різниця
між ефективністю системи РЕБ другої сторони – зниженням ефективності ІУС першої
сторони за рахунок застосування системи РЕБ другою стороною та ефективністю системи
РЕБ першої сторони – зниженням ефективності ІУС другої сторони за рахунок застосування
системи РЕБ першою стороною.
За умови того, що друга сторона не спроможна на даний час зменшити технологічну
перевагу першої сторони над нею в розвитку систем управління, зниження ефективності
управління силами та засобами військ першої сторони за рахунок застосування системи РЕБ
другою стороною, повинно бути не меншим за суму, що враховує цю перевагу та зниження
ефективності управління силами та засобами військ другої сторони за рахунок застосування
системи РЕБ першою стороною:
Є2 реб  Є у  Є1 реб .
(6)
Таким чином, досягнення другою стороною паритету в управлінні військами (силами)
за умовою технологічної переваги ІУС першої сторони, потребує мати систему РЕБ,
ефективність якої більш ніж ефективність ІУС першої сторони, яка обумовлена її
технологічної перевагою, на ефективність системи РЕБ першої сторони.
Висновки
Результати, отримані за запропонованим підходом, дозволяють стверджувати:
досягнення переваги в управлінні сторін в бойових діях можна добиватися як за
рахунок збільшення штатної ефективності ІУС, так і за рахунок збільшення ефективності
системи РЕБ: підвищення ступеня подавлення ІУС (ступеня дезорганізації управління)
протиборчої сторони; підвищення ступеня захисту (недопущення дезорганізації управління)
власної ІУС;
у разі неможливості (ресурсної, технологічної, за часом тощо) забезпечення зростання
штатної ефективності ІУС, адекватного до дій протиборчої сторони, які порушують умову
(1), збереження паритету в управлінні військами (силами) в бойових діях можливе за рахунок
системи РЕБ;
досягнення і утримання паритету та переваги в збройній боротьбі передбачає розвиток
симетричних (аналогічних протиборчої сторони) та асиметричних (не аналогічних, але
спрямованих проти них) систем озброєння, способів збройної боротьби та заходів її
забезпечення.
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Карабань О.В. (ВІТІ)
Дехтяр С.В. (ВІТІ)
Прохорський С.І. (ВІТІ)
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СУЧАСНОЇ АПАРАТУРИ
ВНУТРІШНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА КОМУТАЦІЇ ДЛЯ БРОНЕТЕХНІКИ
ВІТЧИЗНАНИХ ВИРОБНИКІВ.
З початком бойових дій на сході України виявилось, що засоби радіозв’язку, якими на
той момент були озброєні підрозділи Збройних Сил України (ЗСУ) виявились майже не
придатними для ведення бойових дій та якісного управління військами. Дуже багато
радіостанцій були радянського парку ще й в несправному стані. Існуючі комплекти
апаратури внутрішнього зв’язку та комутації (АВЗК) виробництва Радянського Союзу не
дозволяють в повному обсязі використовувати тактико-технічні характеристики обладнання
з існуючими АВЗК – неможливо здійснювати передачу даних, підключати підсистеми
датчиків інформації (пожежна сигналізація, наявність боєкомплекту, GPS – навігація,
розвідувальна інформація яка знімається з відеокамер).
Неможливо на існуючих аналогових АВЗК підключити підсистему навігації
(виробництва деяких компаній). Таким чином, застосування АСУ в тактичній ланці
управління на існуючих АВЗК неможливо, що в значній мірі знижує ефективність вогневого
ураження противника, прийняття рішення по бойовому застосуванню механізованих та
танкових підрозділів. До моменту коли постала проблема переобладнання бронетехніки
новими засобами радіозв’язку необхідності проведення досліджень в області АВЗК не було,
тому вони не проводились та використовувались аналогові АВЗК.
З метою усунення визначених недоліків були проведені випробування можливостей
сучасних АВЗК вітчизняних виробників, для спроби оптимального використання даної
апаратури в ЗСУ у подальшому.
Випробування комплектів АВЗК вітчизняних виробників проводились на БТР-4Е, БТР4К і танку Т-64Б. АВЗК інших чотирьох виробників на БТР-3Е та танку Т-72. На дану
техніку було встановлено радіостанції Harris RF-7800 H-MP001 короткохвильового (КХ)
діапазону, Harris RF-7850 M-VS 501 ультракороткохвильового (УКХ) діапазону та Либідь К2РБ (Motorola DM-4600) УКХ діапазону. Метою випробувань була перевірка працездатності
АВЗК з технічним обладнанням, яке встановлене на бронетехніці, перевірка якості
радіотелефонного зв’язку між машинами на яких встановлені комплекти, можливість
підключення АВЗК до стаціонарних АТС (імітувалось за допомогою використання
телекомунікаційних польових комплектів ТК-1 виробництва компанії „Еверест” (Київ)), а
також особлива увага приділялась можливості підключення до АВЗК через роз’єми типу RS232, USB та Ethernet (RJ-45) робочих місць які були організовані на базі ноутбуків на яких
було встановлено спеціальне програмне забезпечення з допомогою якого перевірялась
можливість передачі даних (координати своїх та ворожих об’єктів з відображенням типу
об’єкту , короткі текстові повідомлення).
За результатами випробувань АВЗК вітчизняних виробників має ряд невідповідностей
технічним вимогам, але і мають ряд позитивних якостей, а саме: простоту експлуатації,
ремонтну придатність в польових умовах, можливість самотестування обладнання та
визначення характеру несправностей, передачу коротких сповіщень та сигналів (тривоги,
пожежі та інше).
ЛІТЕРАТУРА:
1.Апаратура внутрішнього зв’язку та комутації АВЗК Р-174Т. Посібник по
експлуатації. ЗДП “Радіоприлад”, 2016.
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МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ
ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Останнім часом постає актуальною задача забезпечення якісного функціонування
засобів радіозв’язку спеціального призначення в умовах перевантаження радіочастотного
спектру. Для вирішення цієї задачі необхідно застосовувати методи та методики
прогнозування електромагнітної обстановки та аналізу електромагнітної сумісності (ЕМС).
Загальні підходи та окремі методики вирішення задач даного класу викладені в
множині рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ). Але запропоновані
рекомендації не дають комплексного рішення задачі аналізу електромагнітної сумісності
засобів зв’язку, дозволяють проводити окремі складні розрахунки для складових задач
аналізу ЕМС та вимагають багато точних вихідних даних. При відсутності частини цих
вихідних даних (або зниженні їх точності) складні розрахунки за запропонованими МСЄ
методиками можуть привести до неприйнятних результатів, що ускладнює оперативне
вирішення задач даного класу. Крім того ці методики не враховують особливості
функціонування засобів зв’язку спеціального призначення. Тому для виконання завдань з
аналізу ЕМС засобів радіозв’язку (ЗР) спеціального призначення (СП) в залежності від типу
РЕЗ, умов їх функціонування та розташування пропонується використовувати ряд
пов’язаних між собою розроблених методик (рис.1):
І. Методика аналізу ЕМС засобів радіозв’язку фіксованої радіослужби (ФР)
спеціального призначення [1].
ІІ. Методика аналізу ЕМС засобів радіозв’язку рухомої радіослужби (РР) спеціального
призначення [2].
ІІІ. Методика аналізу об’єктової ЕМС засобів радіозв’язку [3].
Методики аналізу ЕМС ЗР
Методика аналізу ЕМС ЗР ФР

Методика аналізу ЕМС ЗР РР

Методика аналізу об’єктової ЕМС ЗР
Рис. 1

Запропоновані методики базуються на сучасних рекомендаціях Міжнародного союзу
електрозв’язку. Особливістю розроблених методик є їх орієнтація на практичну реалізацію
для отримання комплексного рішення задачі аналізу електромагнітної сумісності засобів
зв’язку спеціального призначення. Особливістю методик також є зменшення складності
розрахунків шляхом поділення аналізу на два етапи – попередній та детальний. На
попередньому етапі здійснюється вибір і аналіз ЕМС РЕЗ за частотно-територіальною
ознакою. На етапі детального аналізу проводяться розрахунки ЕМС з урахуванням
можливого впливу побічних та інтермодуляційних випромінювань.
На основі запропонованих методик проводиться розробка алгоритмів та спеціального
програмного забезпечення (ПЗ) аналізу ЕМС РЕЗ для подальшого використання
спеціальними користувачами РЧР України.
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ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНОГО
МАРШРУТУ ПОВЕРНЕННЯ БПЛА
Наявність БПЛА, безпосередньо під час виконання бойових завдань, є беззаперечним
активом в плані їхньої ефективності і незамінним інструментом у боротьбі проти
технологічно-оснащеного противника. На прикладі розробок армії Сполучених Штатів
Америки, що БПЛА найбільш пристосована для виконання задач у сфері збору та передачі
інформації, розвідки місцевості про положення своїх сил та сил противника. Тому
поширення подібного виду озброєння для Збройних Сил України є не менш актуальним
завданням аніж постійне оснащення збройних сил новими зразками військової техніки,
таким як закупівля нових видів озброєння, нових видів наземної техніки. Так як для ведення
такої війни найголовніше повна інформація про знаходження противника та його техніки.
Найважливішими перевагами БПЛА є високі електронні технології, які застосовуються при
виробництві обладнання для цих систем і можливість використовування апаратів у складних
умовах. Сьогоднішні БПЛА використовують найсучасніші технології, включаючи камери,
радари та інфрачервоні датчики. Вони варіюються від невеликих, дистанційно керованих
літальних апаратів, схожих на планери, до величезних БПЛА, що можуть літати самостійно
за сотні миль під час запрограмованих місій. Але також існують і недоліки використання
БПЛА: вартість, знос запчастин, важкість керування та потреба кваліфікованих фахівців,
можливий вплив на роботу БПЛА засобами РЕБ противника та інші.
Тому постає питання про збереження техніки, та повернення її після проведення
завдання, навіть якщо використовують протиповітряну оборону або РЕБ. Однією з
найпоширеніших причин втрати БПЛА – це прямий вплив РЕБ на роботу БПЛА. Є декілька
варіантів впливу на роботу БПЛА: під час польоту порушити роботу його бортових датчиків,
забити його канали зв’язку, передачі даних та контроля, заглушити сигнал системи GPS. Не
всі сучасні БПЛА мають автономні засоби керування, що гарантують повернення до точки
вильоту. Після вище перерахованих дій збити БПЛА не має проблеми, тому необхідно
реалізувати резервний канал зв’язку, для можливості повернення до безпечної зони або
точки вильоту. Для вирішення цього питання використовують стандартні можливості
літальних апаратів повернення до точки вильоту, результати яких не є завжди успішними. У
зв’язку з цим постає питання про організацію програмного модулю розрахунку
оптимального маршруту повернення БПЛА за допомогою резервного каналу зв’язку, що
дасть можливість повернення БПЛА, в умовах роботи РЕБ та зменшити втрати з боку
держави. Програмний модуль повинен: автономно працювати в умовах дії РЕБ; не залежати
від вбудованих каналів зв’язку і передачі даних; розраховувати оптимальний маршрут
повернення; не заважати роботі основних каналів зв’язку.
Таким чином, даний програмний модуль дасть змогу зменшити втрати БПЛА, що дасть
змогу зберегти фінансування на інші проблемні питання, працювати з БПЛА в умовах РЕБ та
підтримувати актуальну обстановку на карті про противника. У випадку втрати сигналу з
наземною станцією, БПЛА повинен повернутися до безпечної зони з урахуванням заряду
батареї та оптимального маршруту та збереженням інформації, яку він отримав. Для
розробки програмного модулю вирішено використовувати мову C++, так як програмне
забезпечення яке використовує Pixhack написане на С++. Програмне забезпечення
називається ArduCopter. Для реалізації поставлених завдань використовувався набір
інструментів PX4 toolchain. До цього набору входить: попередньо налаштоване середовище
розробки Eclipse для контролерів Pixhack, а також попередньо налаштований командний
рядок, для можливості зборки проекту, а також встановлення програмного забезпечення на
контролер.
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ВІД DOS/DDOS
АТАК НА ОСНОВІ IPS/IDS SNORT
Досвід сучасних воєнних операцій свідчить про збільшення уваги провідних країн світу
до комплексного використання всіх наявних інформаційних джерел, з метою якісної
інформаційної підтримки та оперативного прийняття рішення. Широкого використання
набули технології зберігання інформації, такі як хмарні технології, веб-сервера, актуальність
захисту яких не викликає сумніву. На жаль, останнім часом все більшого поширення
отримав цілий клас атак DoS / DDoS (Denial-of-service / Distributed Denial-of-service),
спрямованих на відмову в обслуговуванні інформаційних систем. Є наступні види
розподілених атак: TCP flood, TCP SYN Flood, Ping of Death, ICMP flood, UDP flood.
Провівши аналіз атак, було з’ясовано, що найнебезпечнішим видом розподілених атак є SYN
flood. Принцип здійснення полягає у відправленні на сервер пакетів з індетифікаторм
SYN(Synchronize), та переведення сервер в режим очікування підтвердження
ACK(Acknowledge)-пакетів , які клієнт не відправляє. Таким чином, ресурси сервера
виділяються на очікування з’єднання з нелегальними користувачами, блокуючи доступ
корисних користувачів до сервера. Компанії Qrator Labs на ринку послуг інформаційної
безпеки посідає переше місце. З 2010 року по перший квартал 2016 року, кількість DDoS
атак, а саме SYN flood, з кожним роком збільшувалась на 10 %. У світі існують рішення, що
знижують негативний вплив DDoS атак, але такі засоби володіють декількома недоліками,
які обмежують можливості їх використання. По-перше, використовувані алгоритми є
комерційною таємницею розробників, що не дає можливості відповідним організаціям
сертифікувати ці продукти. Другим недоліком є висока ціна, недоступна для багатьох
компаній і організацій. Наприклад, послуги компаній AT & T і MCI в цій області коштують
близько 12 тисяч доларів на місяць. Також необхідно звернути увагу на ситсеми виявлення
та захисту серверів від DDoS атак. Широко використовуються наступні IDS/IPS як CISCO
IDS/IPS що є частиною Cisco Secure Borderless Network, McFree IDS/IPS, StoneSoft Network
Security, IBM Proventia Network IPS, IPS/IDS(Intrusion Prevention System/Intrusion Detection
System) Snort. Кожна з наведених систем використовує методи протидії кібернетичним
атакам. Наприклад Cisco Secure Borderless Network використовує метод TCP SYN
Cookies(зміна ідентифікатора послідовності) та TCP RST Cookies(відправлення пакета
підтвердження з невірними параметрами), McFree IDS/IPS, StoneSoft Network Security
використовує Floodgate та SYN-Proxy(використовується проксі-сервер, як посередник між
клієнтом та сервером), IPS/IDS Snort використовує Old Drop(проводиться відключення
клієнтів, що у визначений час не підтверджують з’єднання). Виходячи з особливостей
кожної системи, та її методів, для вирішення поставленого завдання було обрано IDS/IPS
Snort, як найбільш гнучку, порівняно з іншими системами – ту, що найкраще підходить до
застосування у збройних силах. Для вирішення питання захисту інформаційних ресурсів ЗСУ
доцільно використовувати IDS/IPS Snort. Особливість системи полягає у взаємодії
написаного програмного модулю з існуючими правилами самого Snort. Саме ця можливість
дозволяє адаптуватися практично до будь-якого завдання у сфері захисту від кібернетичного
впливу. Було написано програмний модуль, який призначений для виявлення, та захисту
системи від атак типу TCP SYN flood, ICMP flood. Метод, що покладений за основу
програмного модулю, має назву Old Drop. Якщо час очікування перевищує встановлений, то
відбувається розрив з’єднання з клієнтом. Отже, на даний момент, найкращим шляхом
вирішення питань захисту від впливу DoS/DDoS атак, є використання IDS/IPS Snort.
Використовуючи препроцесори, модулі виявлення, модулі виведення та правила, Snort
здійснює захист інформаційних ресурсів. Основними плюсами даної системи є
багатоплатформенність, відкритий код, а найважливіша перевага – можливість написання
плагінів до системи, що забезпечить гнучкість та універсальність.
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ПЕРСОНАЛЬНИХ
ДАНИХ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
На сьогоднішній день інформаційні технології не тільки набули поширення у світі, але
й продовжують свою „експансію” дуже швидкими темпами. Їхнім завданням є обробляти,
контролювати й вести облік величезних потоків даних з меншими затратами часу. Сучасні
успішні компанії намагаються максимально автоматизувати виробництво, документообіг,
тощо. Не є виключенням і сучасний вищий військовий навчальний заклад, адже він також є
компанією, якій необхідно існувати в умовах конкуренції. В умовах динамічної
інформатизації всіх сфер людської діяльності та переходу вітчизняної системи освіти до
болонського процесу, природно виникає потреба у створенні систем автоматизації
навчального процесу. Важливими є такі завдання як автоматизація обліку успішності
курсантів, відвідування занять, створення систем дистанційного навчання. На даний момент
все це здійснюється вручну. Це вимагає клопіткої роботи з різноманітними паперами, та
знижує ефективність та швидкість виконання функціональних обов’язків відповідних
посадових осіб. Тому виникає проблема в автоматизованому опрацюванні інформації , яка
стосується особового складу, який навчається в інституті. Для вирішення проблеми
пропонується розробка автоматизованої систем обліку та аналізу персональних даних в
інформаційних системах спеціального призначення. Реалізація даної системи допомогла б
розв’язати існуючу проблему обмеженості доступу до освітньої інформації.
Метою роботи є розробка інформаційного веб-сервісу для курсантів і викладачів
інституту, для швидкого та оперативного обліку викладачем успішності курсантів,
розміщення їх поточних оцінок на веб-сервісі та постійного моніторингу якості навчання
курсантів, дистанційного доступу до даних(зокрема, через мережу Internet).
Розроблена автоматизована система обліку та аналізу персональних даних забезпечує
виконання таких основних функцій:
– формування бази даних курсантів;
– додавання та редагування записів у таблицях;
– облік оцінок курсантів за предметами;
– виведення середньої оцінки за предметами;
– виведення результату у вигляді таблиць;
– аутентифікація за правами доступу;
– забезпечує скорочення часу для обробки даних про успішність курсантів.
Для повноцінного виконання вище перерахованих функцій було здійснено:
– проектування бази даних;
– аналіз вхідних та вихідних даних;
– розробка інфологічної та даталогічної моделі;
За допомогою розробленої інфологічної моделі даних відкривається можливість збору
та подання тієї інформації, яку передбачається зберігати в створюваній базі даних за
допомогою сутностей, зв’язків між ними, та їх атрибутами . Модель будувалася за аналогією
з природною мовою. Даталогічна модель являє собою структуру даних: структурні одиниці
даних та їх елементи і зв’язки між елементами даних незалежно від їх змісту та середовища
зберігання, а особливості обраної СКБД враховуються у фізичній моделі. Модель
представляє сукупність відношень (реляцій), вміст яких змінюється в часі. Тому на першому
етапі схеми „сутність-зв’язок” виконується перехід до реляційної моделі даних.
Таким чином, в ході роботи проаналізовано основні проблеми документообігу, та
розроблено даталогічну та інфологічну модель даних для покращення та полегшення роботи
з базою даних, так як це є головним елементом в розробці автоматизованої системи обліку та
аналізу персональних даних в інформаційній системі спеціального призначення.
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Колодочка В.В. (ВІТІ)
к.т.н. Успенський О.А. (ВІТІ)
МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ АУТЕНТИФІКАЦІЇ WEB-СЕРВЕРУ
В зв’язку із широким застосуванням комп’ютерних технологій у військах зв’язку, все
гострішою встає проблема захисту інформації в комп’ютерних мережах. В цьому напрямку
набувають актуальності теоретичні розробки в області захисту інформаційних ресурсів, які
представляють головну складову інформаційної комп’ютерної системи. Найбільш
поширеним видом інформації виступають WEB-ресурси, які зберігаються на WEB-серверах і
надають користувачам швидкий та зручний спосіб доступу до необхідної інформації. В
цьому сенсі задача розробки надійної системи захисту таких серверів є необхідною
складовою всієї комплексної системи захисту інформаційної системи від несанкціонованого
доступу. Аутентифікація користувачів WEB-сервера є одним із важливих елементів такої
системи захисту, і призначена для запобігання доступу до інформації неавторизованим
користувачам.
На сьогоднішній день існує декілька методів аутентифікації: парольна, аутентифікація з
використанням цифрових сертифікатів, з використанням апаратних засобів (смарт-карт і
токенів), біометрична. Парольна аутентифікація є найбільш зручним і простим методом, не
потребуючим матеріальних витрат. Проте і найменш надійним. Використання цифрових та
апаратних методів підвищує надійність аутентифікації, але ці методи потребують уже
значних матеріальних витрат. Крім цього, електронні методи не захищені від компрометації
аутентифікатора, тому що тільки фіксують той факт, що аутентифікатор суб'єкта відповідає
його ідентифікатору. Біометричні технології мають найбільшу надійність, але потребують
коштовного обладнання, що значно підвищує вартість всієї системи захисту.
Очевидно, що послідовне комплексне використання декількох, або навіть всіх методів
аутентифікації значно підвищує ступінь захищеності WEB-сервера. Але обмеження,
пов’язані з фінансовими витратами, технічними можливостями, людським фактором не
дозволяють використати переваги всіх методів в одній системі. Тому метою роботи є
визначення оптимального підходу при застосуванні тих чи інших методів аутентифікації з
урахуванням як характеристик самої інформаційної системи, так і особливостей реалізації
самих методів.
Сучасні підходи до побудови комплексної системи аутентифікації спираються на
неформальні методи, які базуються на аналітичних здібностях осіб, що приймають рішення в
сфері забезпечення безпеки. Сукупність логічних прийомів і методик вибору оптимальних
рішень зводиться до теоретичного порівняння альтернатив з урахуванням накопиченого
досвіду. У більшій частині неформальні методи базуються на інтуїції особи, яка відповідає за
систему безпеки. Їх перевага полягає в тому, що приймаються вони оперативно, а недоліком
є те, що неформальні методи не гарантують прийняття помилкових (неефективних) рішень.
Альтернативою неформальним методам виступають методики, яки спираються на
формалізовані алгоритми, отримані в результаті побудови математичних моделей систем
безпеки.
Запропонована комплексна методика аутентифікації WEB-сервера враховує кількісні
критерії безпеки інформаційної системи і ступінь відповідності необхідних заходів цим
критеріям. В роботі проаналізований вплив різних методів аутентифікації на загальні
показники захищеності системи в цілому. Практичне значення одержаних результатів
полягає в тому, що розроблена методика оптимальної аутентифікації WEB-сервера може
застосовуватися для ефективної побудови системи захисту інформації з мінімізацією витрат
на проектування і реалізацію. Використання запропонованої методики дозволить проводити
дослідження і отримувати кількісні оцінки ефективності системи захисту інформації.
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Кондратюк А.Г. (ВІТІ)
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
Існуючі на сьогоднішній день системи управління військами (СУВ) створювалися за
типовим принципом централізованої ієрархічної управлінської структури Сухопутних
військ. Цей підхід має певні недоліки, що в сучасних умовах призводить до низької
ефективності використання системи управління в цілому, а саме: відсутність горизонтальних
зв’язків між різними родами військ; низька швидкість проходження інформації між
підрозділами одного рівня, що вимушені обмінюватися інформацією між собою через вищій
рівень; вразливість всієї системи при ураженні верхнього рівня, великий час від моменту
виявлення цілі до її ураження і т.д. Отже побудова нової СУВ це вимога часу.
Побудова нової СУВ з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції
(гібридної війни) це кропіткий процес одною зі складових частин якого є попереднє
визначення ефективності розробленої СУВ, що не можливо без розробки адекватної
математичної моделі цієї системи. На розробку вищезазначеної моделі впливають багато
чинників: велика кількість різних типів елементів; динамічний характер зміни станів об’єктів
управління; ймовірнісний характер появи різнопланових ситуацій та динамічно змінна
цільова функція для об’єкта управління. Крім того, оцінка адекватності моделі реальному
об'єкту, що оцінюється по близькості результатів розрахунків з експериментальними даними,
також є проблематичною, оскільки вимагає повномасштабного застосування СУВ. В цьому
напрямку відомі роботи науковців І. Котенка, А. Рунєєва, Г. Поспелова, П. Алтухова,
С. Дружиніна, Б.Герасимова, Л. Бондаренка, О. Василенка, Л. Артюшина, Ю. Зіатдинова,
І. Попова, А. Харченка, П. Стужука та інші [1 – 4].
На підставі аналізу цих робіт можемо зробити висновок про актуальність вирішення
задачі формалізації процесу управління військами, що забезпечує, в першу чергу,
адекватність збігу моделі системи відносно мети моделювання.
Сутність формалізації полягає в тому, що загальну структуру СУВ деталізуємо до рівня
обробки інформації на якому можна визначити час виконання k-етапу і-задачі 𝑡𝑖𝑘 .
𝐾𝑖
𝑡𝑖 = ∑𝑘=1
𝑡𝑖𝑘 ,
та записати для кожної задачі граф її виконання 𝐺𝑖 .
Для побудови математичної моделі СУВ необхідно визначити множину графів рішення
задач {𝐺𝑖 }𝑁
𝑖=1 . У випадку моделювання СУВ командно-сигнального типу, множина графів
визначатиметься на основі заданого кінцевого переліку алгоритмів обробки інформації.
Якщо неможливо точно визначити час виконання k-етапу і-задачі, то використовується його
∗
статистична або експертна оцінка 𝑡𝑖𝑘
. В загальному випадку при моделюванні процесу
функціонування СУВ довільного типу для побудови множини графів необхідно провести
формалізацію бойового застосування системи управління військами, що є не чим іншим, як
реалізацією системою управління конкретного варіанту цілерозподілу доступних засобів
ураження по конкретним цілям. У процесі бойового застосування завжди присутні наступні
етапи: виявлення (ідентифікація) цілі, прийняття рішення на знищення цілі, застосування
засобів ураження (ЗУ), оцінка результатів застосування ЗУ. Зазначені етапи утворюють
контур бойового управління (КБУ), що однозначно визначається метою і доступними ЗУ.
Особливістю запропонованого підходу до формалізації є введення поняття «бойова
одиниця». В залежності від рівня управління в якості бойової одиниці (БО) може виступати
окремий боєць, танк, літак, бойовий комплекс, бойова тактична група і т.д. При такому
способі формалізації бойова одиниця може бути або складовою (якщо включає в себе
множину БО), або простою (якщо не має підлеглих БО). Тобто складова БО є множиною БО,
елементом якого вона сама є. Наявність простої БО робить процес формалізації завершеним.
Таким чином ми отримуємо повну формальну систему яка має розв’язок.
В якості базових критеріїв ефективності функціонування СУВ пропонується
використовувати наступні:
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1) Критерій оперативності – відображає спроможність системи своєчасно обробляти
інформацію, приймати рішення та доводити команди до підлеглих. Визначається у вигляді
вектору
𝑁
{𝑡𝑖 ≤ 𝑇𝑖П }𝑖=1 ,
де 𝑡𝑖 – час рішення системою і-задачі,
𝑇𝑖П – припустимий час рішення системою і-задачі,
N – множина задач, що вирішує система.
2) Критерій технічної готовності системи. Визначається у вигляді вектору
𝑗

{𝑘𝑗 =

𝑇С
𝑗

𝑗

𝑇С +𝑇ВІДМ

≥

𝑀
П
𝐾𝐽 } ,
𝑗=1

𝑗

де 𝑇С – середній час напрацювання на відмову (справний стан),
𝑗
𝑇ВІДМ – середній час відмови (непрацездатний стан),
M – множина елементів системи,
𝐾𝐽П – потрібне значення коефіцієнту готовності.
3) Критерій стійкості – відображає здатність системи своєчасно вирішувати задачі в
умовах технічних відмов або впливу противника. Визначається у вигляді вектору
𝑁
𝑖
{𝑡𝑖 + 𝑡ВІДН
≤ 𝑇𝑖П } ,
𝑖=1
де 𝑡𝑖 – час рішення системою і-задачі,
𝑖
𝑡ВІДН
– час відновлення після відмови елементів системи, що створюють контур
рішення і-задачі,
𝑇𝑖П – припустимий час рішення системою і-задачі,
N – множина задач, що вирішує система.
Послідовність вирішення системою і-задачі (контур управління) можна описати графом
𝐺𝑖 , який є зв’язаною множиною елементів (і-й контур управління), що приймає участь в
обробці та передачі інформації при вирішенні і-задачі:
𝐺𝑖 = {𝑔𝑖𝑘 }𝐾
𝑘=1 ,
де K – кількість елементів в контурі і-задачі,
𝑔𝑖𝑘 – k-й елемент системи, що приймає участь при вирішенні і-задачі.
Відповідно, множина усіх задач, які вирішуються системою, описується множиною
графів: {𝐺𝑖 }𝑁
𝑖=1 .
В процесі функціонування СУВ час виникнення запитів на вирішення і-задачі є
випадковим і може бути описаним у вигляді випадкових потоків {𝜆𝑖 }𝑁
𝑖=1 , характеристики
яких є вихідними даними при оцінці ефективності функціонування системи.
Одночасна обробка СУВ множини випадкових потоків задач призводить до виникнення
черг на обслуговування та збільшує час рішення і-задачі 𝑡𝑖 на випадковий час очікування
обслуговування 𝑡𝑖оч . Випадковий час очікування, а також випадковий час обслуговування
задачі оператором (посадовою особою) роблять час 𝑡𝑖 також випадковою величиною.
В зв’язку з випадковим характером значень часу рішення і-задачі системою та часу
відмови й відновлення j-елемента системи в якості базових показників ефективності
функціонування СУВ будемо використовувати наступні:
1) показник оперативності (вектор):
𝑁
{𝑃(𝑡𝑖 ≤ 𝑇𝑖П ) = 𝑃𝑖 }𝑖=1,
де 𝑃𝑖 – ймовірність того, що система спроможна своєчасно обробляти інформацію, приймати
рішення та доводити команди до підлеглих.
2) коефіцієнт технічної готовності (вектор):
𝑀

𝑗

{𝑃 (

𝑇С
𝑗

𝑗

𝑇С +𝑇ВІДМ

≥

𝐾𝑖П )

= 𝑘𝑗 }
𝑗=1
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,

де 𝑘𝑗 – ймовірність того, що j-елемент системи буде в справному стані в довільний елемент
часу
3) показник стійкості (вектор):
𝑁
𝑖
{𝑃(𝑡𝑖 + 𝑡ВІДН
≤ 𝑇𝑖П ) = 𝑑𝑖 } ,
𝑖=1
де 𝑑𝑖 – ймовірність того, що система здатна своєчасно вирішувати задачі в умовах технічних
відмов або впливу противника.
Задачі, що вирішує система, мають різні пріоритети (абсолютні та відносні), а самі
критерії оцінки можуть мати для користувача різну важливість. Тому для порівняння різних
варіантів системи, а також на етапі проектування при побудові раціональної структури,
пропонуємо використовувати метод зважених втрат, який дозволяє врахувати на скільки
запропонований варіант системи «близький» (відповідає) вимогам до системи.
Відхилення ∆𝑉 V-варіанту системи від заданого можна представити у вигляді:
𝑁

∆𝑉 = 𝐴 ∑ ∝𝑖 (
1

𝑃𝑖ЗАД − 𝑃𝑖
𝑃𝑖ЗАД

𝑀

) + 𝐵 ∑ 𝛽𝑗 (
1

𝑘𝑖ЗАД − 𝑘𝑖
𝑘𝑖ЗАД

𝑁

) + 𝐶 ∑ 𝛾𝑖 (
1

𝑑𝑖ЗАД − 𝑑𝑖
𝑑𝑖ЗАД

)+𝐸

𝑆𝑡ЗАД − 𝑆𝑡
𝑆𝑡ЗАД

,

̅̅̅̅̅
де 𝑉 = 1,
𝑉 – множина варіантів оцінки,
A,B,C,E, ∝𝑖 , 𝛽𝑗 , 𝛾𝑖 – важливість критеріїв та пріоритети задач.
Раціональним варіантом системи 𝑉 ∗ є припущення, що ∆𝑉 ∗ = 𝑚𝑖𝑛{∆𝑉 }𝑉𝑉=1 .
Для розрахунку значень показників ефективності СУВ необхідно визначити
математичні методи, які будуть використовуватися. СУВ яка обробляє N випадкових потоків
задач є система масового обслуговування, що передбачає використання аналітичного апарату
теорії масового обслуговування. Проблема полягає в тому, що існуючі аналітичні методи
теорії масового обслуговування дозволяють розраховувати характеристики обробки
множини потоків заявок тільки для простих систем масового обслуговування (одно та
багатоканальних з абсолютним та відносним пріоритетом заявок). СУВ представляє собою
систему, елементи якої самі є окремими системами масового обслуговування (СМО). Для
такої складної СМО як СУВ, розрахувати зміни характеристик потоків задач при їх обробці
на теперішній час аналітичними та чисельними методами є проблематичним [5]. Отже
пропонується розрахунок вищезазначених показників здійснювати методом імітаційного
моделювання. Імітаційне моделювання дозволяє отримати точні статистичні оцінки
показників, а й також дослідити властивості системи в пікових (нестаціонарних) режимах її
роботи. Використання зазначеного підходу до оцінки ефективності процесу управління
військами дозволить в подальшому побудувати імітаційну модель функціонування СУВ та
розробити методику оцінки ефективності функціонування системи управління військами.
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РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРАВЛЕНОСТІ
ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЩІЛИННОЇ АНТЕНИ
Новим напрямом розвитку супутникової системи зв’язку (ССЗ) являється система
супутникового зв’язку з рухомими об’єктами.
Реалізація цього напрямку призвела до створення універсальної персональної антени
супутникового зв’язку, абонент якої повинен бути доступний в будь-якій точці землі і мати
доступ до телекомунікаційної мережі за допомогою переносного терміналу.
Прикладом ССЗ з рухомими об’єктами є радіонавігаційні системи- Navstar (США) і
система Глонас (Росія), які розгорнуті в теперішній час і забезпечують визначення
місцеположення об’єкта з точністю до 3 метрів.
Такі системи являються невід’ємною частиною будь якої армії світу з питань
управління військами і бойовою зброєю. Основу супутникових радіонавігаційних системи
складають космічні радіомаяки (навігаційні ІСЗ) і навігаційна апаратура споживача, яка
приймає радіосигнали від навігаційного ІСЗ і вираховує місцеположення (координати)
об’єкта.
Цілком очевидно, що ефективність роботи радіонавігаційної системи у великій мірі
буде визначатися характеристиками антенного пристрою навігаційної апаратури споживача
(НАС), до якого представляються специфічні вимоги; а саме: формування напівсферичної
характеристики направленості з обертаючою поляризацією випромінювального поля;
коефіцієнт підсилення, не повинен перевищувати рівня 1…1.5 дБ і знижується в робочій
полосі частот. Технічна реалізація вказаних вимог визначає ряд практичних труднощів, які
потребують від розробників антенної техніки нових технічних рішень і принципів по
компонуванні подібних випромінювачів.
В даний час використовують наступні типи антенних пристроїв (АП), які дозволяють в
деякій мірі вирішити цю проблему. Це такі антени як комбінація електричного і магнітного
диполів, турнікетної антени з похилими плечами, сферичні, спіральні, низькопрофільні
(мікрополоскові) антени і т.д. З точки зору отримання напівсферичної діаграми
направленості практичний інтерес являє турнікетні антени, виконання на симетричних
вібраторах з нахиленими плечами. Головним недоліком таких випромінювачів є масогабаритні характеристики, які перевищують компактні, малогабаритні наземні станції
(навігатори).
У зв’язку з таким недоліком доцільно розглянути турнікетні антени дифракційного
типу, виконаних на щілинних випромінювачів, прорізання на торцевих стінках круглого або
квадратного резонатора. На рис. 1 показана турнікетна антена на хрестоподібних щілинних
випромінювачів

Рис. 1. Дифракційна турнікетна антена
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Напруженість поля випромінювання в довільній точці М у відповідності з методом
Герца при відомому розподілу поля на випромінюючих щілинах визначається виразом:
іК

Е(м) = 4𝜋 ∙

е−ік𝑟0

𝑖𝑘𝑟𝑠 cos 𝑣
∙ ∫𝑙щ [𝑟̅0 ∙ (2𝑥
̅̅̅𝐸
̅̅̅𝐸
𝑑𝑙], де:
0 𝑌 − 2𝑦
0 𝑥) ∙ 𝑒

𝑟𝑜

Е𝑥 (𝑦) = 𝐸1 sin 𝑘 (𝑙 − |𝑦|);

E𝑦 (𝑥) = 𝐸2 sin 𝑘 (𝑙 − |𝑦|).

Не враховуючи проміжне перетворення можна записати співвідношення для поля
випромінювання хрестоподібної щілини:
1 𝑒 −𝑖𝑘𝑟0

cos 𝑘𝑙−cos(𝑘𝑙 sin 𝜃∙sin 𝜑)
∙ {𝜃 0 [𝐸1 cos 𝜑
+
𝑟0
1−sin2 𝜃∙ sin2 𝜑
cos 𝑘𝑙−cos(𝑘𝑙 sin 𝜃∙cos 𝜑)
0 [−𝐸 cos 𝜃 sin 𝜑 cos 𝑘𝑙−cos(𝑘𝑙 sin 𝜃∙sin 𝜑)
̅̅̅̅
+𝐸2 sin 𝜑
]
+
+
𝜑
1
2
2
1−sin 𝜃∙ cos 𝜑
1−sin2 𝜃∙ sin2 𝜑

Е(м) = −𝑖 𝜋

+𝐸2 cos 𝜃 cos 𝜑

+

cos 𝑘𝑙−cos(𝑘𝑙 sin 𝜃∙cos 𝜑)
1−sin2 𝜃∙ cos2 𝜑

]} .

Поля обертаючої поляризації співвідношення амплітуд ортогональних складових
𝜋

Е2 = Е1 ∙ 𝑒 𝑖 2 .

повинно бути:

Тоді вираз для характеристики направленості буде мати вигляд:
|𝑓(𝜃, 𝜑)| = √𝑓𝜽𝟐 (𝜃, 𝜑) + 𝑓𝝋𝟐 (𝜃, 𝜑) .
𝜋

В двох ортогональних площинах (𝜑 = 0 і 𝜑 = 2 ) характеристика направленості буде
одинаковою і визначатиметься виразом:
2

𝜋
cos(𝑘𝑙) − 1
𝑓 (𝜃, 𝜑 = 0, ) = √[cos(𝑘𝑙) − 1]2 + cos2 𝜃 [
] .
2
cos 2 𝜃
При розмірах щілин 2𝑙 = 𝜆⁄2, де: 𝜆 – довжина хвилі, отримуємо співвідношення для
характеристики направленості турнікетних антен у вертикальній площині:
𝐹

2 (𝜃)

1 + cos 2 𝜃
=
.
2

Із цього співвідношення видно, що в площині розташування випромінюючих щілин
(𝜃 = 𝜋⁄2) нерівномірність характеристики направленості буде дорівнювати 3 дБ, що цілком
допустимо для працездатності радіонавігаційної системи.
Окрім того отримане співвідношення дозволяє визначити характеристику
направленості турнікетної антени не тільки в вертикальній площині, але і в горизонтальній
аж до площини розташування випромінювачів.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СИГНАЛІВ У РАДІОЗАСОБАХ
З ППРЧ В УМОВАХ ЗАВАД У ВІДПОВІДЬ
Як показав досвід війн та збройних конфліктів останніх десятиліть, у тому числі й
антитерористичної операції (АТО) на сході України, в тактичній ланці управління, особливо
при активному переміщенні підрозділів, організація зв’язку можлива виключно за
допомогою засобів рухомого радіозв’язку.
Забезпечення ефективного функціонування радіомереж в умовах навмисних завад
противника можливе тільки з використанням професійних засобів радіозв’язку з підтримкою
режиму псевдовипадкової перестройки робочої частоти (ППРЧ), наприклад, виробництва
корпорації Harris.
Особливу небезпеку для систем радіозв’язку (СРЗ) з ППРЧ представляє завада у
відповідь, принцип постановки якої полягає у тому, що станція завад фіксує факт
випромінювання передавачем на новій частоті, формує заваду та здійснює її
випромінювання.
Очевидно, що збільшення швидкості перестройки ускладнює противнику постановку
завади. УКХ радіостанції Harris, наприклад, забезпечують наступні дискретні градації
швидкостей перестройки частоти: 100, 300 або 1000 стр/с при передачі мови; 100 або 300
стр/с – при передачі даних.
Проте, зростання швидкості перестройки призводить до зменшення інформаційної
швидкості через зменшення величини відношення тривалості активного часу (протягом
якого відбувається передача інформації) до загальної тривалості частотного елемента
сигналу. Це підтверджується й аналізом тактико-технічних характеристик існуючих
радіостанцій з ППРЧ.
Таким чином, виходячи з необхідності забезпечення максимальної дальності зв'язку,
або максимальної інформаційної швидкості, виникає завдання забезпечення мінімально
необхідної швидкості перестройки частоти, при якому коефіцієнт перекриття частотного
елемента завадою у відповідь дорівнюватиме 0.
В блок-схемі алгоритму реалізації методики можна виділити три основних етапи.
На першому етапі здійснюється оцінка завадової обстановки та виявлення факту
постановки завади у відповідь з подальшим визначенням коефіцієнта перекриття (частини
частотного елемента сигналу, ураженої завадою)
На другому етапі вибирається мінімально необхідна швидкість перестройки, при якій
коефіцієнт перекриття дорівнює нулю. Якщо при максимальній швидкості ППРЧ коефіцієнт
перекриття більше 0, необхідно припинити передачу корисної інформації на уражених
завадою ділянках. Це дозволить уникнути повторної передачі пакетів, прийнятих з
помилками.
На третьому етапі для максимізації швидкості передачі даних введено процедуру
вибору такої тривалості інформаційних символів, при якій забезпечується необхідне
відношення сигнал/шум на вході приймача для забезпечення заданого рівня ймовірності
помилки.
Наукова новизна запропонованої методики полягає у введенні процедур адаптивного
вибору швидкості перестройки частоти та швидкості передачі інформації, які відсутні при
формуванні сигналу в існуючих засобах радіозв’язку з ППРЧ.
Запропонований спосіб формування сигналу з ППРЧ може бути застосований в
перспективних адаптивних військових системах радіозв'язку, а також для програмноапаратної модернізації існуючих радіозасобів, що дозволить істотно підвищити показники
завадозахищеності та пропускної спроможності військових систем радіозв’язку.
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МЕТОДИКА ВИБОРУ РЕЖИМІВ РОБОТИ ПЕРСПЕКТИВНИХ ПРОГРАМОВАНИХ
ЗАСОБІВ ВІЙСЬКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ
ВПЛИВУ НАВМИСНИХ ЗАВАД
Актуальність проведення дослідження
В якості важливої умови реалізації глобального інформаційного простору
розглядається створення трансформуємої та гнучкої архітектури систем зв’язку.
Технічним рішенням, що дозволить об’єднати різнотипні мережі передачі даних є
використання програмованих радіостанцій, що використовують стандартні апаратні засоби
для виконання функцій під управлінням програмного забезпечення. Програмовані
радіостанції мають наступні переваги: багаторежимність, легкість і швидкість проектування
та виготовлення, завдяки передовим методам цифрової обробки сигналу. На даний час в
програмованих радіостанціях використовуються 3 види сигнально-кодових конструкцій
(СКК):
– СКК для високошвидкісних систем радіозв’язку, що забезпечують максимальні межі
перепускної здатності каналів зв’язку для заданої смуги пропускання та ймовірності
помилки в умовах природних завад. Оптимальною є технологія передачі з ортогональним
частотним мультиплексуванням (OFDM);
– СКК для досягнення максимально можливої швидкості передачі інформації при
мінімальній потужності передавача, в смузі пропускання каналу зв’язку, а також заданої
ймовірності помилки в умовах внутрішніх та зовнішніх завад. Оптимальним для досягнення
зазначеної мети є ортогональне кодове розділення каналів (ОСDM);
– СКК для мінімальної ймовірності бітової помилки, при високому ступеню ураження
природними та навмисними завадами. Оптимальним методом є псевдовипадкова
перестройка робочої частоти (ППРЧ) та кодове розділення каналів (CDMA).
Постановка задачі дослідження
З проведеного аналізу видно, що завадозахищеність ОСDM у порівнянні з OFDM вище,
проте технологія OFDM перевищує технологію ОСDM по пропускній спроможності. Крім
цього технологія OFDM забезпечує можливість забезпечення частотного планування систем
радіозв’язку, що є невід’ємною складовою засобів військового радіозв’язку та ідеально
підходить для роботи в багатоантенних системах (підвищення швидкості передачі,
завадозахищеності), що пов’язано з низькою обчислювальною складністю представлення
сигналу в частотній області та можливістю його розподілення по вузьких смугах частот, у
відповідністю до зміни характеристик каналу в режимі реального часу. Отже для основних
режимів роботи перспективних засобів радіозв’язку пропонується використовувати сумісну
роботу методів OFDM та ППРЧ.
Тому актуальною науковою задачею, що вирішується в рамках зазначеної праці є
розробка методики вибору режимів роботи перспективних програмованих засобів
військового радіозв’язку в умовах впливу навмисних завад.
Основні положення
Методика вибору режимів роботи перспективних програмованих засобів військового
радіозв’язку в умовах впливу навмисних завад складається з наступних етапів:
1. Введення вихідних даних. Вводяться параметри передавального пристрою і каналу
зв’язку, а також значення мінімально необхідної швидкості передачі та ймовірності бітової
помилки.
2. Оцінка стану каналу зв’язку. Оцінка відбувається наступним чином: визначається
модель каналу; визначається алгоритм прийняття рішень на приймальній стороні
(оптимальний, підпотимальний); визначення типу завад та завмирань сигналу.
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3. Здійснення вибору режиму роботи засобу радіозв’язку. Вибір режиму роботи
здійснюється на підставі аналізу сигнально-завадової обстановки та вимогами, що
висуваються до інформації, що передається по каналу зв’язку.
4. Оцінка впливу навмисних завад та завмирань сигналу для режиму OFDM.
Використовуючи
результати
математичного
моделювання
функціонування
програмованих ЗРЗ з OFDM, а також за допомогою відомих математичних моделей,
здійснюється аналіз деструктивного впливу навмисних завад та завмирань сигналу на процес
функціонування ЗРЗ з OFDM. Визначаються заходи, спрямовані на боротьбу з навмисними
завадами та завмираннями сигналу, та визначаються попередні параметри ЗРЗ з OFDM та
каналу зв’язку.
5. Оцінка впливу навмисних для режиму ППРЧ.
Використовуючи
результати
математичного
моделювання
функціонування
програмованих ЗРЗ з ППРЧ, відомих математичних моделей здійснюється аналіз
деструктивного впливу навмисних завад на процес функціонування ЗРЗ з ППРЧ.
Визначаються заходи, спрямовані на боротьбу з навмисними завадами, здійснюється
прогнозування стратегії постановника завад та визначаються попередні параметри ЗРЗ з
ППРЧ та каналу зв’язку.
6. Вибір параметрів сигналу для режиму OFDM.
Після проведення оцінки впливу навмисних завад та завмирань сигналу для режиму
OFDM, проводиться вибір раціональних значень параметрів сигналу, де за допомогою
проведеного математичного моделювання, здійснюється початкове введення параметрів ЗРЗ
та каналу зв’язку, відбувається вибір раціональних значень параметрів для режиму OFDM.
7. Вибір параметрів сигналу для режиму ППРЧ.
Після проведення оцінки впливу навмисних завад для режиму ППРЧ, проводиться
вибір раціональних значень параметрів сигналу, де за допомогою проведеного
математичного моделювання здійснюється початкове введення параметрів ЗРЗ та каналу
зв’язку, а також відбувається вибір раціональних значень параметрів для режиму.
8. Здійснення аналізу стану каналу зв’язку.
За допомогою методів аналізу стану каналів зв’язку, запропонованих у роботах
здійснюється оцінювання стану каналу зв’язку.
9. Перевірка виконання вимог з завадозахищеності для кожного з режимів.
У разі відповідності стану каналу зв’язку параметрам, що задовольняють тому типу
інформації, яка передається по каналу зв’язку, здійснюється передача пакету, якщо ні,
здійснюється передача пакету та передається інформація про теперішній стан каналу зв’язку
для коригування вибору режиму роботи, що дозволить зменшити час прийняття рішення,
щодо доцільності використання режиму роботи.
Висновки
Розроблено методику вибору режимів роботи перспективних програмованих
радіостанцій в умовах впливу навмисних завад, сутність якої полягає у виборі режиму
роботи та параметрів програмованих ЗРЗ в залежності від сигнально-завадової обстановки за
критерієм мінімуму ймовірності бітової помилки при виконанні обмежень на швидкість
передачі інформації. Основними режимами роботи є технології псевдовипадкової
перестройки робочої частоти та ортогонального частотного мультиплексування. Зазначена
методика підвищує завадозахищеність програмованих засобів військового радіозв’язку в
середньому на 15 %.
Напрямком подальших досліджень є розробка гібридної інформаційної технології для
засобів військового радіозв’язку в умовах впливу навмисних завад.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ ВІД ВБУДОВАНИХ ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ
Аналіз сучасних засобів спеціального призначення та систем керування показує, що їх
розвиток здійснюється шляхом зменшення лінійних розмірів при одночасному збільшені
обчислювальної потужності та розширені функціональних можливостей за рахунок
використання спеціалізованих інтегральних схем. Це в свою чергу може призвести до
несанкціонованого встановлення апаратних закладних пристроїв.
Основою створення спеціалізованих інтегральних схем є модулі інтелектуальної
власності IP (Intellectual Properties), що розповсюджуються у вигляді програмних модулів
описаних на мові HDL (Hardware Distribution Language). Особливістю ASIC є висока
швидкодія, малий рівень чутливості до зовнішніх факторів та мала ціна при великих об’ємах
виробництва. Більшість світових виробників напівпровідникової продукції при створенні
ASIC корпусів на своїх технологічних лініях використовують надійні і перевірені часом
архітектурні рішення відомих виробників таких як: PowerPC, ARM, MIPS, SPARC та ін.
Особливістю останніх ASIC є можливість встановлення повноцінної операційної системи на
базі Open Source та наявність декількох обчислювальних процесорних модулів.
Отже, небезпечною є тенденція, коли закладні пристрої входять до складу вбудованої
системи у вигляді програмного або апаратного модуля, що інтегрується в окрему
спеціалізовану інтегральну мікросхему (ASIC – Application-Specific Integrated Circuit).
Нажаль, на даний час відсутні надійні та перевірені методи щодо пошуку закладних
пристроїв на апаратному та програмному рівні, а це робить спеціалістів із захисту інформації
беззахисними перед даними видами загроз. Таким чином, на підставі вище зазначеного існує
актуальна задача щодо розробки нових методів пошуку закладних пристроїв у елементній
базі, що використовується для побудови засобів захисту інформації.
Пошук закладних пристроїв на апаратному рівні ASIC, зазвичай реалізується за
рахунок руйнування захисного шару мікросхеми із подальшим фотографуванням та
дослідженням. Цей метод є дуже складний і потребує великих капіталовкладень, а
враховуючи, те що більшість мережевого і комунікаційного обладнання виготовляється на
спеціалізованих мікросхемах, то процес дослідження обладнання на наявність закладних
пристроїв може тривати до безкінечності. Дослідження вбудованих систем на програмному
рівні вимагає наявності вільного доступу до програмного забезпечення дослідного зразка,
встановлення на ньому програмного дезасемблера та засобів відлагодження, що не завжди
можливо. Таким чином, для вирішення завдання щодо захисту від закладних пристроїв
можуть слугувати власні розробки, що відбуваються із поетапним їх дослідженням,
розробкою відповідних технічних умов та математичних моделей, вибором елементної бази,
програмного забезпечення, виготовленням готової продукції, а при вдалій реалізації
зазначених етапів – закупівля ІР модулів для реалізації вітчизняних ASIC. Це дозволить
створити власну лінійку обладнання із повним технологічним циклом, починаючи від
розробки із закінчуючи етапом утилізації, що забезпечить більш високий рівень захисту від
апаратних закладних пристроїв.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Стешенко В.С.
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Практика
автоматизированного
проектирования
радиоэлектронных устройств. – М.: „Нолидж”, 2002. – 768 с.
2. Уилкинсон, Барри. Основы проектирования цифровых схем.: Пер. с англ. – М.:
Вильямс, 2004. – 320 с.
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АПРОКСИМАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАСОБІВ (ТЕХНОЛОГІЙ)
ЗВ’ЯЗКУ ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
Актуальність. З початком подій на Сході нашої держави рівень технічних засобів
зв’язку особливо тактичної ланки у Збройних Силах (ЗС) України практично не відповідав
вимогам сучасності. Як показує досвід антитерористичної операції (АТО), надійний зв’язок
залишається одним із головних факторів та умовою забезпечення ефективності управління
військами в ході їхнього практичного застосування. Тому, процес реформування і розвитку
ЗС України передбачає створення ефективної системи управління військами, основу якої
складатиме система радіозв’язку, яка повинна задовольняти вимогам надійності,
своєчасності і достовірності в умовах складної радіоелектронної обстановки. Це особливо
актуально в зоні проведення АТО, де заходи радіоелектронної боротьби противника суттєво
обмежують або й взагалі унеможливлює використання штатних засобів зв’язку.
Постановка задачі. За таких умов особливої актуальності набувають питання
застосування засобів (технологій) зв’язку подвійного використання. При цьому від
обґрунтованості процедур формування оперативно-технічних показників призначення
засобів (технологій) зв’язку подвійного використання залежить як ефективність виконання
бойових завдань, так і безпека особового складу.
Мета. Метою доповіді є визначення процедури апроксимації нечітких кількісних та
якісних значень показників призначення засобів (технологій) зв’язку подвійного
призначення з їх подальшим узагальненням.
Основні положення. В доповіді зазначається, що при визначенні засобів зв’язку
подвійного призначення в якості тактико-технічних вимог розглядаються показники
призначення системи та вимоги до здійснення такого виду зв’язку [1]. Додаткові вимоги до
методичного апарату висувають і особливості функціонування системи в умовах АТО, які
необхідно враховувати: мінливість обстановки ведення зв’язку; постійна зміна абонентської
структури залежно від пріоритетів бойових завдань; неможливість легального застосування
тощо. Ці особливості визначають нечіткість вихідної інформації, яка повинна адекватно
враховуватися при формуванні оперативно-технічних показників призначення засобів
(технологій) зв’язку подвійного використання [2].
Завдання формування показників призначення засобів зв’язку подвійного призначення
зводиться до того, щоб кожну оперативно-тактичну вимогу (ОТВ) до виконання завдання
системи (мобільність, стійкість, оперативність, прихованість, розмах та ін.) описати власним
набором показників, узагальнене значення яких характеризує відповідний показник
призначення.
При цьому, якщо значення показників є чіткими величинами, то вони
використовуються в подальшому безпосередньо. У випадку, коли вони надані нечіткими
числами або вербально , то виникає завдання їх адекватного відображення у чіткі кількісні
значення [3].
З урахуванням зазначеного вище, апроксимацію показників призначення засобів
(технологій) зв’язку подвійного призначення пропонується здійснювати згідно схеми,
наведеної на рис. 1.
Висновок. Таким чином, запропонована в доповіді процедура апроксимації
показників призначення засобів (технологій) зв’язку подвійного призначення, по-перше,
визначає їхні значення в інтервальному вигляді, що відповідає вимогам до технічного
завдання на побудову технічних систем.
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Рис. 1. Схема процедури формування показників призначення засобів зв’язку

По-друге, враховується специфіка вирішення завдань в зоні проведення АТО, яка
пов’язана з нечіткістю вихідних даних. І, по-третє, процедура надає можливість уніфікувати
процес апроксимації якісних значень показників без додаткового залучення відповідних
експертів.
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3. Самохвалов Ю.Я. Предпроектное проектирование автоматизированных систем
[Монографія] / Ю.Я. Самохвалов, О.И. Бурба – К.: ТриК, 2013. – 295 с.
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Карловський І.В. (ВІТІ)
СИНТЕЗ СИСТЕМИ ФАЗОВОГО АВТОПІДСТРОЮВАННЯ ЧАСТОТИ ДЛЯ
ОЦІНКИ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ПОТУЖНОСТІ ФАЗОВИХ ШУМІВ
ВИХІДНИХ КОЛИВАНЬ СИСТЕМИ
Цифрові системи фазового автопідстроювання частоти широко застосовуються в
сучасних радіотехнічних системах (мобільного, супутникового, та транкінгового зв'язку,
зокрема у військовій техніці, що використовувалися під час проведення АТО). Основною
тенденцією розвитку систем системи фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ) є
підвищення вихідних частот (десятки гігагерца) і зменшення кроку сітки частот (одиниці
герц), формування періодичних сигналів із заданими характеристиками стабільності частоти
і чистоти спектру сигналу.
Розробка системи ФАПЧ включає комплекс технічних рішень, спрямованих на
забезпечення таких характеристик, як діапазон вихідних частот, крок і швидкість перебудови
по частоті, рівень фазових шумів і побічних спектральних складових, рівень вихідної
потужності. При виборі структури і параметрів функціональних вузлів можливо проектувати
системи ФАПЧ, що мають необхідні характеристики по точності, швидкодії і
завадостійкості, що значно підвищують ефективність кінцевих пристроїв обробки інформації
і розширюють їх функціональні можливості.
Незважаючи на швидкий розвиток систем зв'язку із використанням систем ФАПЧ,
залишаються не вирішеними питання підвищення їх ефективності в умовах зовнішніх та
внутрішніх завад які діють на функціональні блоки системи.
Одним з важливих параметрів системи ФАПЧ є рівень шуму вихідного сигналу, який
оцінюється спектральною щільністю потужності (СПМ) фазових шумів системи ФАПЧ.
При відсутності завад та внутрішніх шумів в системі ФАПЧ встановлюється режим
синхронізму.
Однак час входження у синхронізм та чистота спектру вихідного коливання не завжди
задовольняють вимогам із-за існуючого протиріччя між динамічними та фільтруючими
характеристиками в існуючих системах ФАПЧ. Для усунення протиріччя необхідно провести
адаптацію характеристик каналу керування системи ФАПЧ, що дозволить підвищити
швидкодію та розширити смугу захоплення при збереженні фільтруючих властивостей кола
ФАПЧ. Адаптація характеристик каналу керування під час перехідного процесу на практиці
зводиться до введення у систему ФАПЧ цифрових блоків управління , до складу якого
входить цифровий фазовий детектор, сигма-дельта модулятор, цифровий перебудований
генератор та цифровий фільтр нижніх частот (ФНЧ).
Отже, адаптація характеристик каналу керування системи ФАПЧ еквівалентно
розширенню смуги пропускання ФНЧ основного кола під час перехідного процесу для
підвищення швидкодії системи та звуженню смуги пропускання до параметрів ФНЧ у
сталому режимі синхронізму, що дозволяє забезпечити високу точність слідкування за
фазою. Використання адаптивних систем ФАПЧ дозволить підвищити такі основні
показники якості пристроїв приймально-передавальної апаратури телекомунікаційних
систем як: швидкість перебудови з однієї частоти на іншу, широкодіапазоність, якість
спектральних та модуляційних характеристик.
Таким чином, для підвищення швидкодії систем ФАПЧ за умови реалізації високих
фільтруючих здібностей та високої точності стеження за фазою в сталому режимі необхідно
проводити синтез адаптивних систем ФАПЧ з врахуванням затримок, несиметричності,
динамічних, статичних та нелінійних характеристик основних блоків системи фазового
автопідстроювання частоти.
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ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ
ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Актуальніcть. Стратегічні виклики сьогодення вносять значні корективи в
методологічні основи підготовки курсантів та слухачів навчальних закладів. Визначальними
напрямками розвитку професійної освітньої системи стає: фундаменталізація; поглиблення
вузькопрофесійної і цільової спрямованості; формування у курсантів системного підходу та
аналізу сучасних технічних і соціальних ситуацій, стратегічного мислення; підготовка
професійної та соціальної мобільності. Необхідність підтримання професійності фахівця
потребує прищеплення навичок і прагнень до самовдосконалення, самовиховання і
самонавчання впродовж часу навчання та служби в Збройних силах України.
Мета. Використання дистанційної освіти, зокрема віртуального навчального
середовища, як одного з елементів підвищення професійного рівня військових спеціалістів.
Основні положення. Прогрес інформаційних технологій став актуальним у зв’язку із
їх впровадженням в навчальний процес та загальну модернізацію системи освіти. Сутність
такої модернізації найбільше відобразилась в концепції дистанційної освіти, яка, завдяки
глобальній інформаційній мережі Інтернет, охоплює значну кількість населення та стає
вагомим фактором розвитку. Принципового значення така системи освіти набуває в процесі
самостійної підготовки курсантів та слухачів навчальних закладів. Сучасні освітні програми
вимагають безупинно розширювати сприйняття комплексності розвитку різних галузей та
формування інформаційної спрямованості суспільства. Для того, щоб знання отримали
конкретний зв'язок з практикою, необхідно постійно поповнювати й розширювати рівень
власних знань кожному спеціалісту. Саме таку мету ставить перед собою дистанційна освіта.
Направленість навчального процесу на самостійну роботу і підвищення її ефективності
передбачає збільшення числа годин на самопідготовку курсантів та слухачів навчальних
курсів. З метою теоретичної підтримки самостійної роботи впроваджено систему
віртуального навчального середовища (ВНС) (virtual learning environment) –- програмної
системи, що створена для підтримки процесу дистанційного навчання. Яскравим і дуже
вдалим прикладом впровадження ВНС у роботу навчального закладу служить діяльність
навчального середовища Moodle в НУ „Львівська політехніка” (http://vns.lp.edu.ua/), а також
впровадження вказаної платформи для розбудови дистанційної освіти в Національній
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та інших вищих навчальних
закладах. Це дає можливість надавати належну кількість навчальних матеріалів за
передбаченими програмою напрямками підготовки фахівців, в тому числі природничими,
інженерними та військовими, врахувати загальні міжпредметні зв’язки, а також впровадити
автоматизований контроль знань з представленням відповідної статистичної інформації.
Аналізуючи дидактичні, технологічні та педагогічні параметри віртуального освітнього
середовища, можна зробити висновок, що це багаторівнева, багатофункціональна система,
яка швидко удосконалюється та об'єднує: інформаційні, інноваційні та традиційні технології,
специфічні для взаємодії учасників навчального процесу в рамках відкритої моделі
асинхронного індивідуального навчання; доступні інформаційні ресурси – бази даних,
бібліотеки, електронні навчальні матеріали; інформаційні засоби – прикладні програми,
засоби електронної комунікації.
Висновки. Віртуальне освітнє середовище в організаційно-комунікативному та
інформаційному аспекті представляє собою складну самоналагоджуючу і самовдосконалючу
комунікативну систему, що забезпечує прямий і зворотній зв'язок між педагогами та
учасниками процесу навчання.
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ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В СИСТЕМ
ОПЕРАТИВНОГО ( БОЙОВОГО ) УПРАВЛІННЯ ЗВ’ЯЗКУ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА
РОЗВІДКИ ДЛЯ МОБІЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ ANDROID
Питання приведення ЗСУ до єдиної моделі обміну даними на сьогоднішній день є досить
актуальним. Враховуючи напрямок розвитку та завдання по приведенню ЗСУ до рівня
збройних сил країн-членів НАТО, більш доцільно використовувати вже розроблену в рамках
багатосторонньої програми інтероперабельності модель даних НАТО. У рамках розробки
багатосторонньої програми взаємодії з метою забезпечення застосування єдиної моделі даних
в усіх розроблюваних інформаційних системах фахівцями НАТО було розроблено
Альтернативний метод розробки та обміну (Alternate Development and Exchange Method). Цей
метод передбачає застосування єдиного набору сутностей і зв’язків між ними, що надаються у
вигляді XML схем для розробки національних систем оперативного управління, зв’язку та
розвідки.
Оснащення системою оперативного управління, зв’язку та розвідки найменшої одиниці
тактичної ланки має полягати у забезпеченні підрозділів мобільними пристроями, які б мали
змогу взаємодіяти в повній мірі з системою вищої ланки управління, або сусідньою. Це дасть
змогу негайно реагувати в умовах швидкої зміни обстановки. Крім того, мобільні пристрої
дадуть змогу військовослужбовцям рапортувати про поточну ситуацію оперативному
управлінню в системі оперативного управління, зв’язку та розвідки. Мобільність пристроїв
має закладатись не тільки в швидкому пересуванні або розгортанні системи, але й в змозі
виконувати поставленні завдання військовослужбовцям маючи при собі цю систему і в разі
необхідності мати можливість її використати.
Якщо мова йде про найнижчі складові тактичної ланки управління, то наявність засобів
зв’язку не забезпечує достатньої швидкості каналу передачі для обміну даними.
Використання транкінгових засобів зв’язку для передачі даних в системі класу C4ISR має
ряд недоліків, основним з яких є мала пропускна здатність каналу. Що накладає обмеження у
використанні радіо каналів для передачі даних. Наявність каналів зв’язку з обмеженою
пропускною здатністю в найнижчій та найчисельнішій складовій тактичної ланки управління
вимагає від розробників систем класу C4ISR вирішувати цю проблему шляхом впровадження
нових технологій в систему передачі даних програмних додатків.
Для того щоб ці програмні додатки відповідали вимогам концепції ADEM – для взаємодії
з C4ISR системами дружніх країн, було описано паттерн проектування Low Bandwidth
Exchange Pattern в який входить опис вимог для реалізації механізму JDSSIEM. Даний паттерн
вирішую проблему низькошвидкісних та ненадійних каналів зв’язку. Таким чином бойові
підрозділи, при наявності цифрових засобів зв’язку (при умові можливості передачі даних)
мають можливість бути складовою частиною системи оперативного управління, зв’язку та
розвідки. Виходячи з накладених обмежень на канали зв’язку та пристрої обробки даних
необхідно враховувати ненадійність каналів зв’язку, малу пропускну здатність, мобільність
системи. Тому розроблене програмне забезпечення для мобільних пристроїв реалізує паттер
Low Bandwidth Exchange Pattern для можливості обміну даними з національною системою
C4ISR. Окрім описаних вимог в паттерні, які забезпечують передачу даних по обмеженим
каналам зв’язку, шляхом стиснення даних, додатково розроблена синхронізація даних після
втрати зв’язку, що досить типово для наявних засобів зв’язку
Отже, даний програмний модуль для тактичної ланки управління суттєво вплине на
організацію управління військами з використанням вже розроблених моделей даних, що дасть
змогу військовослужбовцям рапортувати про поточну ситуацію та взаємодіяти не тільки з
власною системою оперативного управління, зв’язку та розвідки, а й системами
дружніх країн.
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МЕТОДИ КООРДИНАЦІЇ ЦІЛЬОВИХ ФУНКЦІЙ ВУЗЛОВИХ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ РАДІОМЕРЕЖ КЛАСУ MANET
Забезпечення інформаційного обміну із заданою якістю в мобільних радіомережах
(МР) класу MANET (Mobile Ad-Hoc Networks), при відсутності фіксованої мережевої
інфраструктури, потребує пошуку нових підходів до управління ними.
Одним з підходів є представлення системи управління (СУ) радіомережі сукупністю
мобільних вузлів, що взаємодіють між собою, кожен з яких є окремою вузловою СУ.
Критерієм оптимальності управління радіомережею, що відображає ступінь досягнення
поставленої мети, є цільова функція (ЦФ) управління.
Також до особливостей зазначених ЦФ 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.
Оскільки, мобільні радіомережі характеризуються швидкою зміною стану та постійною
обмеженістю ресурсів вузлів, доцільним є динамічна зміна їх цільових функцій в залежності
від приорітетності поставлених завдань, типу трафіка, етапів і функцій управління тощо.
Таким чином, актуальною є задача розробки методів оперативної координації цільових
функцій вузлових СУ в моменти динамічної зміни цільової функції мобільної радіомережі.
Вибір методу координації залежить від параметрів вузлів та умов функціонування МР,
від обраної стратегії управління та структури системи управління.
Це необхідно для вирішення задач управління вузловими (ємність батарей, об’єми
пам’яті, потужність процесора та ін.) та мережевими ресурсами (ширина смуги пропускання
радіоканалу, множина активних маршрутів між вузлами та ін.)
Існує дви види методів координації за оптимізацією: ітеративні та безітеративні. У свою
чергу, як ітеративні, так і безітеративні алгоритми координації класифікуються за
наступними ознаками: за видом координаційних дій, за етапом функціонування системи
управління, за рівнем організації взаємодії, за показником організації взаємодії.
При ітеративних методах координації оптимальне рішення визначається в процесі
ітеративного обміну інформацією між центром і елементами. На кожному кроці ітеративного
процесу розв’язуються локально-оптимальні задачі елементів і координуюча задача центру.
Безітеративні методи передбачають здійснення координації шляхом одноразового обміну
інформацією.
Для вирішення задач координації в багаторівневих СУ найчастіше використовуються
ітеративні методи, але їх недоліком, при застосуванні в MANET, є значні затрати мережевих
та вузлових ресурсів для збору інформації про стан підсистем СУ та узгодження
управляючих рішень, які приймаються ними. Ітеративні методи координації можуть бути
використані для координації рішень, що приймаються підсистемами окремо взятої вузлової
СУ. У свою чергу, безітеративні методи доцільніше використовувати для узгодження роботи
(параметрів та режимів) різних вузлових СУ в процесі передачі інформації в МР, так як їх
функціонування потребує менших об’ємів службової інформації для прийняття управляючих
рішень, у порівнянні з ітеративними методами координації.
Отже, роль і місце координації цільових функцій серед інших функцій управління МР
визначається як центральне, оскільки координаційна діяльність становить суть управління
такою складною динамічною системою як МР. Відповідно, важливою задачею, яка повинна
розглядатися при проектуванні систем управління МР, є розроблення алгоритмів та методів
координації цільових функцій вузлових систем управління як підсистем управління вузлової
СУ так і систем управління різних вузлів, що приймають участь у передачі інформації.
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В ЗСУ
Досвід проведення антитерористичної операції довів, що ведення стандартного бою в
умовах гібридної війни може привести до значних втрат як техніки так і особового складу.
На основі досвіду та розробок провідних країн світу з’являються актуальні питання по
впровадженню нових систем, завдяки яким, можна значно зменшити військові втрати
використовуючи нові технології розвідки та ураження противника. До такої технології
можна віднести безпілотні літальні апарати (БПЛА). БПЛА є новим видом озброєння для
наших спеціалістів.
БПЛА являють собою багатофункціональні літальні апарати які можуть
використовуватися завдяки своїм незначним розмірам як одиниця вогневого ураження,
розвідці місцевості, наведенні артилерії так і в ретрансляції транкінгового і інших видів
зв’язку. Основним завданням реалізації такого виду техніки є створення надійного зв’язку з
БПЛА який буде відповідати всім вимогам до зв’язку.
У процесі розвитку цієї техніки зустрічається ряд проблемних питань які необхідно
вирішувати в короткий термін. Найважливішим та необхідним для вирішення є питання
передачі даних з борта БПЛА.
Основною вимого до каналу передачі даних є якість мультимедійної інформації. Вона
характеризується розрядністю та формою пікселів, їх кількістю в кадрі зображення,
форматом кадра, ймовірністю появи помилкових пікселів в кадрі. Для зменшення необхідної
швидкості передачі даних в режимі повітряної розвідки може застосовуватись покадрова
передача фотознімків замість потокового відео. Необхідна швидкість передачі трафіку
становить від 1 до 15 Гбіт/с. Також необхідно враховувати розвід захищеність каналу, його
надійність та стійкість.
Для зв’язку з БПЛА можуть використовувати супутниковий зв’язок, зв’язок прямої
видимості, та системи мобільного зв’язку (3G, 4G). Супутниковий зв’язок використовується
для геолокації БПЛА (GPS). Також використовується канал передачі даних та канал ручного
управління польотом. Для забезпечення необхідних швидкостей передачі інформації
необхідний пошук технології яка повністю задовольнить всі потреби по експлуатації
літального апарата. Також у зв’язку з відсутністю державного супутника використання GPS
навігації в БПЛА є не надійним та може бути скомпрометоване фірмою, яка надає такі
послуги.
Беручи до уваги Військову доктрину України та курс переходу на стандарти НАТО,
при розробці та впровадженні БПЛА потрібно враховувати стандарт STANAG 4609 Edition 2.
Цей стандарт розроблений НАТО для підвищення здібності до взаємодії між системами
контроля та управління в питаннях обміну цифровим мультимедійним зображенням
(телевізійним, радіолокаційним і т.д.) в тому числі яка формується на борту БПЛА.
Основна проблема при реалізації каналів зв’язку з БПЛА є обмеження частотного
ресурсу при рості вимог до швидкості передачі даних. Також є проблема створення
геологації БПЛА та його пеленгації у зв’язку з відсутністю національного супутника.
Завдяки відсутності такого виду техніки на озброєнні, можна розробити власні системи
керування та обміну інформації з літальним апаратом на основі досвіду провідних країн в
даній галузі та нових розробок в галузі рухомого радіозв’язку.
Використання нових технологій може мати наступні переваги: розробка власної системи
керування БПЛА, впровадження захищених каналів для керування, підвищення надійності та
розвід захищеності даної техніки завдяки застосуванню при розробках закритих (секретних)
технологій зв’язку, зменшення втрат особового складу при розвідувальних операціях.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ
В МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ
На сьогоднішній день у телекомунікаційній сфері багато уваги приділяється розвитку
мобільних радіомереж (МР), що відносяться до класу MANET (Mobile Ad-Hoc Networks), які,
завдяки своїм особливостям, знаходять широке застосування при побудові безпроводових
мереж зв’язку спеціального призначення (у разі стихійних лих, на безлюдних місцевостях та
на полі бою). Особливостями побудови МР є: динамічна топологія; ненадійність та
динамічність радіоресурсу, колективний характер їх використання; обмеженість та
неоднорідність ресурсів вузлів; обмежена безпека; здатність до самоорганізації; одночасне
використання вузлів у ролі маршрутизаторів, комутаторів, і кінцевих пристроїв та інше.
В ході попередніх досліджень показано, що ефективне функціонування МР неможливе
без наявності системи управління у складі кожного мобільного вузла, однією з підсистем
якої є підсистема управління потоками даних. Управління потоками даних в
телекомунікаційній мережі забезпечує узгодження характеристик потоків даних і
характеристик засобів, які обслуговують ці потоки. Основними вимогами до потоків даних в
МР є: децентралізоване управління; розподілене функціонування; мінімальне завантаження
мережі службовою інформацією; можливість здійснювати функції управління потоками
даних на різних рівнях моделі OSI. У телекомунікаційних мережах розрізняють наступні
рівні управління потоками даних: міжвузловий рівень; рівень доступу до мережі; рівень
„вузол комутації джерело – вузол комутації адресат”; рівень „процес – процес”. На рис. 1
зображена класифікація методів управління потоками даних за різними класифікаційними
ознаками.
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Рис. 1 Класифікація методів управління потоками даних

Аналіз показав, що існуючі методи управління потоками даних, які використовуються в
провідних мережах зв’язку, орієнтовані на статичні умови їх функціонування або на
планомірні зміни в мережевій топології і тому не можуть бути використані в МР через
високу динаміку топології, яка характерна цим мережам. Вирішенням даного питання може
стати інтелектуалізація управління потоками даних, яка передбачає використання різних
технологій обробки знань для оцінки та прогнозування стану МР (чи інформаційного
напрямку МР) за множиною різнорідних параметрів, що дуже складно, або взагалі
неможливо здійснити з використанням класичного математичного апарату. На сьогодні,
найбільш поширеними технологіями, які можуть бути застосовані для розв’язку задач, що
характеризуються неструктурованістю та неточністю визначення є: експертні системи,
асоціативна пам'ять, нечітка логіка та нейронні мережі. Тому саме ці технології
пропонується використовувати для інтелектуалізації управління потоками даних в МР.
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БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА РЕПЛІКАЦІЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ
СТАНДАРТИЗОВАНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ПІДРОЗДІЛАМИ В СИСТЕМІ
ОПЕРАТИВНОГО (БОЙОВОГО) УПРАВЛІННЯ, ЗВ’ЯЗКУ,
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВІДКИ
Ситуація, що склалася на початку антитерористичної операції показала необхідність до
реформування та оновлення Збройних Сил України. Одним з перших кроків по підвищенню
ефективності управління було здійснення переходу від аналогових засобів зв’язку до
цифрових, що надало змогу організовувати більш стійкий та захищений зв’язок, а також
передачу даних. Проте, не дивлячись на зміну засобів зв’язку та можливість здійснювати
обмін даним, організація управління та взаємодії не змінилась. Через невизначеність
формату даних для обміну повнота інформації не відповідає потребам і вимагає уточнення.
Таким чином постає завдання приведення усіх силових структур до застосування єдиної
моделі даних у межах системи оперативного(бойового).управління, зв’язку спостереження та
розвідки (C4ISR). Модель даних може бути розроблена власними силами, проте, враховуючи
напрямок розвитку та завдання по приведенню ЗСУ до рівня збройних сил країн-членів
НАТО, більш доцільно використовувати вже розроблену в рамках багатосторонньої
програми інтероперабельності модель даних НАТО. У рамках багатосторонньої програми
взаємодії та специфікацій НАТО, щодо систем C4ISR у якості моделі даних
використовується модель JC3IDEM(Join Combat Control And Communication Information
Exchange Data Model).На основі цієї моделі фахівцями НАТО розроблено методи обміну
даними. На даний час для країн партнерів пропонується метод обміну ADEM, який у
перспективі має стати основним методом обміну у версії MIP BASELINE 4 і прийнятий у
якості стандарту НАТО STANAG 5525. Виходячи зі спектру завдань які має виконувати
система оперативного управління, зв’язку та розвідки вона має забезпечувати роботу в
єдиному інформаційному просторі усіх елементів взаємодії незалежно від рівня ієрархії. Як
наслідок, постає необхідність синхронізації даних між підрозділами, для забезпечення
можливості відображення оперативної обстановки і здійснення оперативного управління в
залежності від області відповідальності (генеральний штаб, командування сектору, бригада,
батальйон і т.д.), не допускаючи надлишковості і дублювання даних та враховуючи
ієрархічну структуру та ролі. Слід враховувати, що ролі, а відповідно і межі відповідальності
та вимоги до даних можуть бути нескінченно різними, оскільки визначення меж
відповідальності або області взаємодії здійснюється на місцевості, тобто географічною
областю, що може змінюватися в залежності від району дій. Визначення множини
користувачів на основі множини критеріїв для розсилки множин повідомлень є завданням,
що описується розділом дискретної математики – теорія множин. Нехай а – об’єкт
оперативної обстановки, тобто елемент множини даних А {a1, a2, … an}, що треба передати, b
– елемент множини B {b1, b2, … bn} користувачів, які знаходяться в системі і очікують дані.
Для кожного елемента множини об’єктів оперативної обстановки А існує множина
характеристик С={c1,c2,…cn}, що описує цей елемент. Для кожного користувача множини В
існує множина характеристик необхідних даних D={d1,d2,…dn}. Тоді вибір користувачів для
тиражування відповідних даних вирішується формуванням підмножини B1 з множини
користувачів В для кожного об’єкта a, у якій всі елементи відповідають відношенню:
a R b, де R = { Db Ca}
.Для досягнення єдиного формату даних, у якості моделі даних обрано модель даних
JC3IDEM. Для організації синхронізації даних між елементам системи C4ISR розроблено
програмний модуль в основу архітектури якого покладено патерн проектування
Publish/Subscribe, що є практичною реалізацією математичної задачі.
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к.т.н. Молодецька-Гринчук К.В. (ЖНАЕУ)
ПІДХІД ДО ВИЯВЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОЗНАК ІНФОРМАЦІЙНИХ
ОПЕРАЦІЙ У СОЦІАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСАХ
Сьогодні соціальні інтернет-сервіси (СІС) увійшли практично у всі сфери суспільного
життя і є ефективними засобами комунікації між учасниками віртуальних спільнот, яких
називають акторами. Перевагами СІС є високі темпи поширення контенту між акторами,
транскордонні можливості організації акторів у групи за спільними інтересами тощо. Однак,
завдяки високій популярності СІС останнім часом стали засобом проведення інформаційних
операцій проти людини, суспільства, держави [1]. У [2] показано, що залежно від
поставленої мети інформаційні операції у СІС розрізняються за способом реалізації. У свою
чергу, досвід „гібридної війни” з Російською Федерацією показав також, що увесь спектр
інформаційних операцій у СІС має ряд характерних ознак, встановлення особливостей і
дослідження яких може бути використано для організації ефективної протидії [1]. З метою
поширення у СІС контенту деструктивного змісту суб’єкти інформаційних операцій
використовують різноманітні методи, засоби і технології інформаційного впливу, що істотно
ускладнює процедури їх виявлення, оцінювання та протидію. Тому своєчасне виявлення
ознак інформаційних операцій є актуальним теоретико-прикладним завданням, яке потребує
свого розв’язання на шляху вирішення проблеми забезпечення інформаційної безпеки
держави. Загальним недоліком існуючих досліджень щодо виявлення і оцінювання загроз
інформаційній безпеці держави у СІС є відсутність комплексного підходу, який узагальнює
різні ознаки інформаційних операцій. Аналіз особливостей проведених інформаційних
операцій у СІС показує, що вони пов’язані з сукупністю окремих ознак, повне врахування
яких в процесі функціонуванні системи інформаційної безпеки держави набуває вигляду
задачі експоненціальної складності. Тому перспективним напрямком досліджень є
групування ознак інформаційних операцій за спільними ознаками з подальшим їх
дослідженням. Метою досліджень є розроблення підходу до виявлення організаційних ознак
інформаційних операцій у СІС для підвищення ефективності функціонування системи
забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства, держави.
Під інформаційною операцією в СІС у публікації будемо розуміти взаємопов’язаний
комплекс інформаційних акцій з маніпулювання контентом, який цілеспрямовано
здійснюється для досягнення поставленої мети шляхом прихованого впливу на акторів
віртуальних спільнот і управління індивідуальною чи суспільною свідомістю. Як показав
аналіз можливостей проведення держав світу, для проведення інформаційних операцій у СІС
використовується спеціалізоване програмне забезпечення, яке використовує соціальних ботів
для поширення заданого контенту. Результати досліджень Латвійського Центру НАТО з
покращення стратегічних комунікацій [3] показали, що ознаками гібридних тролів у СІС є:
коментарі публікацій інших акторів або віртуальних спільнот великої довжини; зміст таких
коментарів не відповідає тематиці діалогу; прояви ворожості і агресивності; містять велику
кількість граматичних помилок тощо. Однак, наявність усіх перерахованих ознак у актора
СІС не доводить, що він є гібридним тролем. Внаслідок аналізу і узагальнення ознак
застосування спеціалізованих інформаційних ресурсів у СІС і ботів зокрема розроблено
підхід до виявлення організаційних ознак інформаційних операцій в СІС, сутність якого
зводиться до такого.
Обмеження. Аналізу підлягає контент СІС текстового типу, а дослідження зображень
та відео не проводиться. Вибір контенту для досягнення мети дослідження проводиться
експертами або спеціальними підрозділами відповідно до вимог критичності і значущості
його тематики для громадянського суспільства.
Етап 1. Виявлення дублікатів публікацій контенту або коментарів акторів у СІС. Для
реалізації даного етапу необхідно скористатися алгоритмом, який задовольняє умову
швидкодії для оперативного моніторингу СІС в інформаційному просторі. Тому серед
відомих підходів до виявлення неповних дублікатів обрано алгоритм шинглів («лусочок»).
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Сутність алгоритму полягає у виявленні повторів ланцюгів слів у досліджуваному контенті
та наведена нижче.
Крок 1 полягає в канонізації досліджуваного текстового контенту шляхом його
приведення до заданого нормального виду.
З цією метою видаляються смайли, хештеги, HTML теги, гіперпосилання, знаки
пунктуації, прийменники, сполучники й інші компоненти, які не несуть змістовного
навантаження контенту. В окремих випадках слід здійснювати нормалізацію іменників до
однини називного відмінка. Крок 2 призначений для розбиття нормалізованого тексту на
шингли. Вибір значення довжини шингла залежить від довжини самого тексту і лежить в
інтервалі [5;10].
Зростання довжини вихідного тексту вимагає збільшення цього показника. На кроці 3
обчислюється геш шинглів текстового контенту, який порівнюється, з використанням
функцій (SHA1, HAVAL, MD5, CRC32 тощо) і записується в двовимірний масив даних.
Після цього випадково обирають зі збережених гешів шинглів значення для порівняння між
собою. Заключний крок 4 зводиться до розрахунку показника відповідності порівнюваного
текстового контенту як співвідношення кількості гешів шинглів з однаковими значеннями до
їх загальної кількості.
Етап 2. Розрахунок показників читабельності публікацій акторів СІС. Індекс
читабельності текстів визначає складність такого контенту для сприйняття актором
віртуальної спільноти. Ефективність використання такого показника для детектування
деструктивних інформаційних посилів у СІС пояснюється наявністю мовного бар’єру між
українськими користувачами і зарубіжними суб’єктами інформаційних операцій. В інтересах
підвищення ефективності системи інформаційної безпеки держави для широкого класу задач
контенту СІС доцільно скористатися автоматизованим індексом читабельності ARI, який на
відміну від інших показників, забезпечує спрощення процедури дослідження складності
тексту.
Етап 3. Ведення діалогу з актором, який аналізується. Для перевірки актора, чи є він
реальною особистістю, а не ботом, доцільно задати йому запитання на деяку тематику. В
більшості випадків поява відповіді на задане запитання неможлива, що пояснюється
вищезгаданим мовним бар’єром ботів і реальних акторів СІС. Іноді сформульована відповідь
і її ключові слова можуть не відповідати тематиці запитання.
Отже, в результаті проведених досліджень вперше розроблено підхід до виявлення
організаційних ознак інформаційних операцій в СІС, який дозволяє автоматизувати
процедури раннього виявлення загроз інформаційній безпеці держави у віртуальних
спільнотах.
Запропонована технологія відрізняється від існуючих підходів до виявлення
інформаційних операцій врахуванням функціонування спеціалізованого програмного
забезпечення у СІС для впливу на інформаційний простір і акторів.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОСТОРОВО-ЧАСТОТНОГО КОДУВАННЯ
ДЛЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНИХ РАДІОКАНАЛІВ
Канали систем радіозв’язку військового призначення характеризуються високим рівнем
частотно-часової селективності та низькою енергетикою. Це пов’язано з особливостями
дислокації вузлів зв’язку, необхідністю високодинамічного переміщення органів та пунктів
управління, використанням противником засобів радіоелектронної боротьби.
В таких умовах використовується розширення спектру сигналів методами швидкої
псевдовипадкової перестройки частоти (FFH – fast frequency hopping) або прямої
послідовності (DS – direct sequence). Однак, ці методи передачі негативно впливають на
частотну ефективність системи і є достатньо вразливими до дії вузькосмугових та
імпульсних завад. Тому практично у всіх сучасних стандартах мобільного радіозв’язку та
бездротового широкополосного доступу сумісно застосовуються технології MIMO (MIMO –
multiple input-multiple output) та OFDM (OFDM – orthogonal frequency division multiplex), що
грунтується на методах просторового рознесення за допомогою багатоелементних антен та
ортогонального частотного мультиплексування. Просторове рознесення реалізується
методами блочного ортогонального часового (STBC – space-time block codes) та
ортогонального частотного (SFBC – space-frequency block codes) кодування за схемою
Аламоуті.
Оптимальність відповідних декодерів максимальної правдоподібності досягається при
інваріантності параметрів каналу протягом просторово-часового кодового слова (декількох
символів OFDM) або ідентичності просторово-частотного слова в межах одного символу
OFDM. Тому очевидно, що в нестаціонарних радіоканалах зі значним доплерівським зсувом
частоти кращим методом просторового кодування є SFBC. Однак завадостійкість цього
методу швидко втрачається в каналах зі зростаючою частотною селективністю.
З метою збільшення ефективності від просторового рознесення в нестаціонарних
частотно-селективних каналах пропонується удосконалити метод SFBC шляхом
впровадження додаткового короткого унітарного перетворення 2  2 Уолша-Адамара
(WHT – Walsha-Hadamard transform) вихідних символів кодера Аламоуті для схеми MIMO з
двома передавальними та двома приймальними антенами. Така кількість антен є достатньою
для наближення величини завадостійкості релеївського каналу із завмираннями до
характеристик гаусівського каналу.
Перетворення WHT забезпечує ідентичність частотних характеристик суміжних
елементів (субканалів OFDM) в кожному блоці SFBC, незалежно від рівня селективності
радіоканалу, якщо вектор вхідних елементів Аламоуті задовольняє умові:
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де d – конкретний елемент ансамбля модульованих сигналів,  – знак комплексного
спряження, N  1 – кількість піднесучих (субканалів) в OFDM.
Так, для BPSK всі можливі вектори d є оптимальними . Проте зі збільшенням об’єму
ансамбля сигналів кількість оптимальних векторів d зменшується (для QPSK d  2 із С 24  6
векторів, а для QAM-16 – лише 8 із 120), що негативно впливає на ефективність методу.
Запропонований удосконалений метод SFBC має високу ефективність при застосуванні
в мережах військового радіозв’язку, що функціонують в умовах складної завадової
обстановки.
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ГІБРИДНЕ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПРОСТОРОВОГО КОДУВАННЯ В
НЕСТАЦІОНАРНИХ ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНИХ КАНАЛАХ
Канали систем військового радіозв'язку є нестаціонарними та частотно-селективними.
На теперішній час для боротьби з частотною та часовою селективністю широко
застосовується комбінація технологій MIMO (multiple input-multiple output,) та OFDM
(orthogonal frequency division multiplex)з просторовим часовим (space-time block codes,
STBC)та просторово-частотним блочним кодуванням (space-frequency block codes, SFBC). В
каналах з переважаючою частотною селективністю метод STBC має кращу завадостійкість
ніж SFBC, однак його ефективність суттєво знижується в каналах зі змінними в часі
параметрами. Метод SFBC, навпаки, є достатньо стійким до часової, але чутливим до
частотної селективності. Відомо ряд технологій гібридного використання методів STBCта
SFBCв залежності від результатів аналізу коефіцієнтів частотної  f та часової  t кореляції
параметрів каналу, тобто:
  t   f  0, STBC;



  t   f < 0, SFBC.
Специфічні особливості застосування систем військового радіозв’язку показують, що
частотна селективність каналів є більш впливовою на завадостійкість ніж часова
селективність, так як в більшості випадків величина нормованого доплерівського частотного
зсуву 𝑓𝑑 𝑇 не перебільшує значень 0,05…0,15,однак при цьому величини коефіцієнтів
частотної кореляції та часової кореляції приблизно однакові  f   t , що ускладнює
надійність перемикання між методами STBC та SFBC.
Таким чином, підвищення ефективності гібридної технології просторового кодування
одночасно вимагає забезпечення умови пріоритетного використання методу STBCта
надійного визначення моменту його включення.
Для надійного перемикання за умови, що  t   f  0.01...0.02 пропонується
додатково здійснювати оцінку рівнів між символьних  ISI та між канальних  ICI завад,
реалізуючи критерії:

  ISI   ICI  0, STBC;


  ISI   ICI < 0, SFBC.
З метою збільшення потенційного часу роботи (забезпечення пріоритетності) методу
STBCв гібридній схемі запроваджена його модернізована структура із застосуванням
попереднього перетворення Уолша-Адамара, компенсації міжканальних завад WHSTCC
(Walsha-Hadamard space-time conjugate cancellation) та оптимальної кількості підканалів
OFDM. Запропонована модернізована структура WHSTCC не збільшують обчислювальну
здатність та не впливають на швидкість передачі інформації.
Результати імітаційного моделювання підтверджують високу ефективність гібридної
схеми WHSTCC-SFBCв частотно-селективних нестаціонарних каналах як самостійно, так і в
якості внутрішнього оператора сигнально-кодової конструкції узгодженого із зовнішнім
завадостійким кодом. Така технологія може бути успішно застосована в перспективних
засобах радіозв’язку військового призначення.
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АДАПТИВНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ КОДУВАННЯ ЦИФРОВОЇ МОВНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ В КОМПЛЕКСАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В багатоканальних системах передавання інформації з часовим розділенням
передаються блоки цифрової мовної інформації різного типу кодування (G.711, G.722, G.726,
G.728, G.729, HR, FR, EFR, AMR тощо). Сучасні комплекси спеціального призначення здатні
в автоматизованому режимі у масштабі реального часу здійснювати прийом і демодуляцію
сигналів цих систем. Проте на практиці оператору необхідно вручну налаштовувати
комплекс спеціального призначення на тип кодування цифрової мовної інформації, який у
часі може змінюватись. Це призводить до того, що комплекс спеціального призначення не
спроможний правильно обробляти цифровий потік. І як наслідок – цінна інформація
втрачається. Для визначення типу кодування цифрової мовної інформації в каналі, як
правило, використовується евристичний підхід, сутність якого полягає в тому, що оператор
комплексу спеціального призначення повинен послідовно методом перебору застосовувати
різноманітні типи кодування і на слух визначати істинний тип кодування. Основним
недоліком евристичного підходу являється те, що він має значний час переналаштування.
Також велике значення відіграє кваліфікація оператора комплексу спеціального
призначення. Тому існує необхідність розробки методів визначення типу кодування
цифрової мовної інформації в каналах та адаптації комплексів спеціального призначення до
змін кодування в каналі.
Вирішення завдання визначення типу кодування цифрової мовної інформації полягає у
перевірці гіпотез появи того чи іншого кодування в каналі. Для визначення істинності цих
гіпотез застосовують критерії правдоподібності Неймана-Пірсона та критерій Баєса.
Використання методу на основі критерію Неймана-Пірсона є недоцільним, оскільки критерій
Неймана-Пірсона оснований на застосуванні лише апостеріорних ймовірностей. Тому при
наявності апріорної інформації появи типів кодування в каналі пропонується застосовувати
метод на основі критерію Баєса. Для вирішення завдання визначення типу кодування
цифрової мовної інформації доцільно скористатись апаратом статистичної теорії рішень.
Критерій Баєса основується на тому, що значення вихідної величини підпорядковується
деяким розподілам ймовірностей, так званих апріорних ймовірностей P0,P1,…,PM-1. Згідно
критерію мінімальної повної ймовірності помилки необхідно здійснити обчислення
апостеріорної ймовірності кожної гіпотези M та вибрати ту гіпотезу, для якої ця ймовірність
є максимальною. Для реалізації процесу адаптації необхідно визначити апостеріорну
щільність імовірності, порівняти її з апріорною і при наявності розбіжностей сформувати
управляючі впливи на вибірку типів кодекування з бази даних. За допомогою накопиченої
статистики появи типів кодування в каналі формується база даних апріорної інформації про
закони розподілу появи різних типів кодування та їх параметри. Статистична інформація
продовжує оновлюватись в режимі реального часу, завдяки чому автоматично корегуються
закони їх розподілу. Запропонований метод адаптації комплексу спеціального призначення
для випадку апріорної невизначеності законів розподілення появи типів кодування в каналів
та їх параметрів забезпечує раціональне функціонування комплексу спеціального
призначення в умовах зміни статистичних законів розподілу типів кодування мовної
інформації. Даний метод адаптації базується на використанні критерію Баєса та має
відповідні переваги перед евристичним підходом та методом на основі критерію НейманаПірсона. За умови реалізації цього методу буде досягнуто суттєвого зменшення часу
визначення типу кодування в порівнянні з евристичним методом. При цьому ймовірність
визначення типу кодування буде знаходитись в допустимих межах.
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МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТНИХ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛІВ ІЗ
ДВОПОЗИЦІЙНОЮ ЧАСТОТНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ НА ОСНОВІ
ШВИДКОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є
При розробці телекомунікаційних систем виникає ряд науково-практичних задач,
однією з яких є потреба у визначенні параметрів сигналів з достатньою точністю, що
визначається вимогами до демодулятора. При недостатній точності отриманої оцінки
параметрів сигналу демодулятор не може здійснити правильну демодуляцію, що призводить
до неможливості отримання інформації.
Аналіз методів вимірювання частоти сигналу свідчить, що всі вони дозволяють
отримувати результати вимірювань з достатньою точністю (відносна похибка вимірювання
частоти становить 2 – 3 %). До основних методів відноситься цифровий метод вимірювання
частоти (метод дискретного підрахунку), метод перезаряду конденсатора, резонансний метод
вимірювання частоти, метод порівняння тощо. Такі методи отримали широке
розповсюдження в сучасних телекомунікаційних системах, є зручними і в цілому
ефективними. Однак до недоліків цих методів слід віднести складність схем приладів, що
реалізуються на їх основі, їх значні габарити та масу, високу ціну.
Крім забезпечення точності вимірювання частотних параметрів потрібно забезпечити
здійснення цього вимірювання в автоматичному режимі. Це обумовлено тим, що в ручному
режимі точність забезпечується правильністю вимірювання оператором і безпосередньо
негативно впливає на оперативність.
Таким чином актуальною науковою задачею є розробка методу, що дозволить
здійснювати автоматичне вимірювання частотних параметрів сигналів із двопозиційною
частотною маніпуляцією (ЧМ2) з точністю, що задовольняє вимогам демодулятора.
Для того, щоб зобразити сигнал в частотній області в розробленому методі
використовується швидке перетворення Фур’є (ШПФ). В порівнянні з іншими видами
перетворення, такими як дискретне перетворення Фур’є та вейвлет-перетворення, саме у
ШПФ число операцій є меншим, а тому і ступінь точності обчислення є вищою. Це дозволяє
працювати з сигналами в реальному масштабі часу і виводити їх спектри на дисплей ПЕОМ.
При чому для більш точного визначення значень частотних параметрів ЧМ2 сигналів
значення довжини ШПФ повинно бути якомога більшим.
Після процедури ШПФ здійснюється запис у масив значень амплітуди кожної
гармоніки сигналу та визначення піднесучих частот fн1 та fн2. Ця процедура виконується в
циклі N разів, після чого для точного виміру значення цих параметрів усереднюється.
Після усереднення значень піднесучих частот сигналу знаходиться значення частотного
рознесення f р та центральної частоти f 0 .
Таким чином, запропонований метод вимірювання частотних параметрів сигналів з
двопозиційною частотною маніпуляцією на основі швидкого перетворення Фур’є дозволяє
здійснювати автоматичне вимірювання частотних параметрів з високою точністю і може
бути реалізований в сучасних телекомунікаційних системах. За умови реалізації цього
методу буде досягнуто автоматичне вимірювання частотних параметрів сигналів із
двопозиційною частотною маніпуляцією на основі швидкого перетворення Фур’є, що дасть
змогу за умов низьких значень відношення сигнал/шум демодулювати сигнал та в
подальшому отримати інформацію.
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ФІЛЬТРАЦІЯ ПОЧАТКОВИХ ФАЗ СКЛАДОВИХ OFDM-СИГНАЛУ НА ОСНОВІ
ГРУПОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ ВПЛИВУ ЗАВАД
З урахуванням досвіду сучасного збройного конфлікту, радіолінії, що застосовуються у
системах зв’язку, є недостатньо завадозахищеними, і легко можуть бути придушені засобами
радіоелектронної боротьби (РЕБ), або навіть ненавмисними завадами, а радіозасоби, що
застосовуються між різними спецслужбами є не стандартизованими. Тому першочерговий
інтерес викликає задача побудови принципово нового покоління завадозахищених
радіозасобів, що стандартизовані між різними системами зв’язку силових структур.
Метою доповіді є оцінка можливості створення засобів зв’язку силових структур, що
ґрунтуються на спільному використанні широкосмугових сигналів та компенсаційних
процедур та спільна взаємодія (стандартизація) різних типів радіозасобів у силових
структурах. Було запропоноване рішення задачі фільтрації початкових фаз піднесівних
частот, що опирається на умову наявності аналітичного зв’язку між їхніми початковими
фазами на передавальній стороні та збереження цього зв’язку на приймальній стороні [1, 2].
Єдине рішення щодо підвищення завадостійкості демодуляції OFDM – сигналу є
комплексним. По-перше, це перехід до модуляції мінімальної кратності на піднесівних і, як
наслідок, можливість реалізації не квадратурної (як це має місце у стандарті ІЕЕЕ 802.16хх),
а квазікогерентної демодуляції. До того ж за умови двійкової фазової модуляції та наявності
аналітичного зв’язку між піднесівними OFDM-сигналу, фільтрація (оцінювання) початкових
фаз піднесівних може бути виконана на основі групового спостереження. По-друге, якщо в
модель спостереження, окрім OFDM-сигналу, включити додатково модель завади (у даному
прикладі у вигляді дифузійного марківського процесу), то ми отримаємо демодулятор
OFDM-сигналу з компенсацією таких завад, оптимальний за критеріями мінімуму середньої
помилки на біт та мінімуму середньоквадратичної помилки оцінювання початкових фаз
піднесівних. Рішенням технічної задачі у методиці фільтрації початкових фаз складових
OFDM-сигналу при обробці на основі групового спостереження, в умовах впливу
вузькосмугових неманіпульованих завад, є те, що із адитивної суміші корисного і
заважаючого сигналів формується коливання корисного сигналу з оцінкою його
інформаційного параметру, амплітуди і початкової фази, яке, в свою чергу використовується
для формування компенсуючого сигналу, що віднімається з вхідного спостереження на вході
корелятора корисного сигналу.
Методика фільтрації, що пропонується, може бути впроваджена програмно на уже
існуючих радіозасобах, що працюють з OFDM-сигналами.
Таким чином, розробка приймальних радіозасобів, в яких може бути реалізована
демодуляція OFDM – сигналу в умовах впливу вузькосмугової завади, представляється
перспективною.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ
РЕСУРСІВ В ІТС ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
Згідно міжнародної угоди “Порядок денний асоціації Україна – ЄС” Україна повинна
адаптувати національні механізми щодо виконання “Програми електронного урядування”,
першочергово, це впровадження інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) різного
призначення (державні реєстри, електронний документообіг, звітність, декларування,
оприлюднення інформації, надання адміністративних послуг), в яких циркулюють державні
інформаційні ресурси (ДІР). Не зважаючи на заходи, які проводяться у сфері інформатизації
(нормативне виокремлення та розвиток інформатизації й захисту інформації в Україні з
1992 р.) негативну динаміку створюють два фактори – відсутність сумісності систем на рівні
міжвідомчої взаємодії (інформування, узгодження, прийняття рішень, тощо) та відсутність
адаптованих механізмів захисту інформації для таких систем (зарубіжний досвід).
Відомо, що інформація повинна оброблятися в системі із застосуванням комплексної
системи захисту інформації (КСЗІ) з підтвердженою відповідністю. Під час проектування
системи захисту ДІР має бути враховано особливості функціонування органів державної
влади різних рівнів ієрархії; наявність обмеження доступу до інформації (в сукупності чи за
окремими показниками); необхідність централізованого (розподіленого) зберігання
інформації та розмежування доступу до неї; необхідність захисту персональних даних та ін.
Зазначене, є визначальним при формуванні вимог до систем захисту.
Наразі, нормативно-правова база із захисту інформації, містить неоднозначні вимоги,
тлумачення (інколи протиріччя). При створенні КСЗІ відпрацьовуються організаційнотехнічні, розпорядчі документи, які в значній мірі містять дублювання, що є передумовою
для невиправданих інтелектуальних, фінансових, часових витрат.
В органах публічної влади, силових відомствах відсутні дійсно ефективні
організаційно-правові механізми (або ускладнені, в порівнянні з ін. державами), не
напрацьована методологічна база використання сучасних інформаційних технологій, при
розробці систем не зрозумілі рівні деталізації задач та функцій, що автоматизуються.
Одночасно, об’єктивними причинами є недостатність фінансування, відсутність необхідної
кількості та фахового рівня штатних спеціалістів ІТ-технологій, захисту інформації,
відсутність динамічних умов навчання та підвищення кваліфікації користувачів. Зокрема, за
розробку захищених ІТС беруться комерційні організації, які не мають практичного досвіду
реалізації послуг захисту інформації на обраних технологічних платформах, в результаті,
Замовник отримує неякісні роботи та затягування часу. Для створення КСЗІ повинні
використовуватися лише засоби (в т. ч. і програмне забезпечення), які мають сертифікат
відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у
сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації. На практиці, нерідко
характеристики, заявлені розробником не відповідають дійсності, не мають технічної
сумісності з аналогічними засобами іншого виробника.
Крім цього, не внормованими залишається низка питань, таких як, впорядкування
поводження з ДІР (починаючи з структури їх представлення); співвідношення захисту
інформації та кіберзахисту та інші, з яких доцільно провести фундаментальні дослідження.
Очевидно, що з метою вирішення зазначених питань, по-перше, на національному рівні з
врахуванням загроз сьогодення, вимог міжнародних стандартів, розумної достатності та
ефективності заходів слід імплементувати нормативно-правову базу із технічного захисту
інформації та криптографічного, визначити співвідношення між захистом інформації та
кіберзахистом (в т.ч. категорійний апарат).
На відомчому рівні, слід більш якісно формувати вихідні дані на розробку систем, з
врахуванням їх функціональності, до виконання робіт залучати розробників, які мають
практичний досвід та позитивні рекомендації на ринку відповідних послуг.
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ КОМПЛЕКСУВАННЯ ДЖЕРЕЛ
ПЕРВИННИХ ДАНИХ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ШАБЛОНІВ
ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ КІБЕРАТАК
З розвитком інформаційних технологій та впровадженням їх у всі сфери життя
суспільства одним з найбільш актуальних питань у галузі забезпечення інформаційної та
кібернетичної безпеки є створення нових та дієвих методів, засобів виявлення кібератак
(КбА) для захисту державних та приватних комп’ютерних систем та мереж (КСМ). Постійне
вдосконалення або модернізація діючих систем забезпечення інформаційної та кібернетичної
безпеки (СЗ ІКБ) не може гарантувати повноцінного захисту КСМ від невідомих КбА [1, 2].
З одного боку, це пов’язано зі збільшенням технологічної складності шкідливого
програмного забезпечення, а з іншого, – з існуванням основного недоліку технологічних
процедур зі створення сигнатур шаблонів КбА, так званого “ефекту запізнення”. Таким
чином, знаходження нових шляхів підвищення рівня захищеності КСМ залишається
актуальною як науковою, так і практичною проблемою.
Одним з таких шляхів є розширення існуючих баз сигнатур КбА шляхом створення та
наповнення них шаблонами потенційно небезпечних КбА, тобто тих, які найімовірніше
загрожуватимуть безпеці. Аналіз останніх досліджень показав, що створення таких шаблонів
є складно формалізованою задачею. На сам перед, це обумовлено необхідністю врахування
значної кількості інформативних характеристик, які зможуть описати шаблон потенційно
небезпечної КбА [3]. Джерелами даних, що можуть бути використані як базові джерела
первинних даних для розроблення таких шаблонів є KDD-99, CAPEC, бази вразливостей,
інші додаткові бази та стандарти, стандартні функціональні профілі захищеності (СФПЗ), а
також класифікатори КбА. Основною проблемою, що виникає при комплексуванні даних з
визначених джерел є дисбаланс форматів подання первинних даних. Крім того, дані від
таких джерел не завжди комплексуються, що призводить до нехтування рядом важливих
інформативних характеристик, які описують КбА. Зокрема, нині не комплексуються між
собою дані про існуючі шаблони КбА, (СФПЗ), класифікатори КбА, вразливості КСМ тощо.
Використання математичного апарату нечіткої логіки дасть змогу вирішити дану
проблему [4]. Пропонується за допомогою обраного апарату провести попарну покрокову
ієрархічну оптимізацію інформативних характеристик базових джерел первинних даних для
розроблення шаблонів потенційно небезпечних КбА. В результаті оптимізації буде
сформовано множину найбільш інформативних параметрів, характерних для потенційно
небезпечних КбА на КСМ. Таким чином, запропонований підхід комплексування джерел
первинних даних для розроблення шаблонів потенційно небезпечних КбА, надасть змогу
взяти з кожної з них їх переваги та взаємокомпенсувавши недоліки.
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РОЗПОДІЛ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВІТРЯНУ ОБСТАНОВКУ МІЖ ТЕХНІЧНИМИ
ЗАСОБАМИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ОСОБИ, ЯКА ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ (ОПР)
Ефективність діяльності людини в будь-якій ергатичній системі багато в чому залежить
від ступеня узгодження ергономічних властивостей технічних засобів із властивостями
людини.
При застосуванні до задачі розподілу інформації (РІ) між технічними засобами на
робочому місці ОПР це узгодження характеризують комплексні показники їхньої
ергономічності.
Оптимізація ергономічності інформаційної моделі (ІМ) РІ приводить до поліпшення
всіх основних показників діяльності осіб бойового розрахунку КП РТБ, сприяє створенню
умов своєчасного рішення бойового завдання.
При розробці ІМ такого типу звичайно прагнуть погодити їхні ергономічні властивості
з узагальненими (усередненими) властивостями людини.
Разом із цим у ряді випадків, особливо при розробці АРМ для конкретних осіб,
доцільно враховувати психофізіологічні властивості конкретної людини, тобто адаптувати
ІМ до цих властивостей.
Таким чином, по своїй суті, розглянуте завдання зводиться до визначення
інформаційних ознак ситуацій, які необхідно:
 тільки відобразити;
 відобразити й озвучити;
 тільки озвучити.
Після формування системи інформаційних ознак (ІО) необхідно уточнити принципи
використання пристроїв відображення інформації (ПВІ) для відображення поточної ситуації
повітряної обстановки (ПО) і/або її фрагментів і пристроїв озвучування інформації (ПОзвІ)
для озвучування подій, які характеризують зміни ПО. По своїй суті ці принципи зводяться до
наступного:
 склад і обсяг інформації, яка відображається та озвучується, в залежності від
ситуації ПО, можуть змінюватися в широких межах (від найпростішої ситуації мирного часу
до самої складної при веденні бойових дій);
 на інтервалі часу t ОПР може оцінити тільки одну ситуацію;
 пріоритет оцінки мають більш небезпечні ситуації;
 ступінь деталізації інформації, яка входить до фрагменту ІМ ситуацій ПО, залежить
як від складу вихідних даних, так і від рівня автоматизації процесів їхньої обробки.
Аналіз розглянутих положень дозволяє сформулювати наступне важливе правило
рішення задачі, яка розглядається: „розподіл ІО між ПВІ та ПОзвІ варто виконувати для
кожної ситуації зміни ПО”.
При цьому необхідно враховувати наступну важливу обставину.
Прагнення збільшити кількість ІО, які відображаються на ПВІ призводить до
додаткових витрат часу пошуку інформації на пристроях відображення та збільшує
імовірність помилок сприйняття даних.
Таким чином, інформаційні ознаки, які не можуть бути відображені на ПВІ через його
інформаційну завантаженість, повинні бути озвучені на ПОзвІ.
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ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗДРОТОВИХ З’ЄДНАНЬ В MESH МЕРЕЖАХ
НА ОСНОВІ РАДІОМОДУЛЯ ПЛАТФОРМИ XBEE
На сьогоднішній день підходи щодо організації зв’язку між підрозділами тактичної
ланки управління в місцях проведення АТО обумовлені великою затребуваністю у переданні
голосових та інформаційних даних зі швидкостями від десятків до тисяч кілобіт за секунду.
Рішення цієї задачі пов’язують із впровадженням новітніх (3G, WiMAX) і використанням
існуючих (Wi-Fi) технологій бездротової передачі даних. Одним із варіантів рішення є
мережі, які мають кластерну структуру – Mesh мережі.
Mesh визначає принцип побудови мережі, внутрішньою особливістю якої є архітектура,
що здатна самоорганізовуватись і створювати зони суцільного інформаційного покриття
великої площі, масштабуватись в режимі самоорганізації, використовувати бездротові
транспортні системи, декларувати стійкість мережі до втрат окремих елементів. Територія
покриття розділяється на кластерні зони, кількість яких теоретично необмежена.
Особливістю Mesh- мереж є використання спеціальних протоколів, що дозволяють кожній
точці доступу створювати таблиці абонентів мережі з контролем стану транспортного каналу
і підтримкою динамічної маршрутизації трафіку з оптимальним маршрутом між сусідніми
станціями. При відмові будь-якого з них, відбувається автоматичне переправлення трафіку
по іншому маршруту, що гарантує отримання трафіка адресату за мінімальний час. Кожен
абонент оснащений радіоустаткуванням для зв'язку з Mesh-маршрутизатором. Завдяки
цьому, дана апаратно-програмна платформа має ряд переваг у порівнянні із використанням
більш дорожчих радіостанцій, таких як Motorolla або Harris, які необхідно переводити в
режим ретранслятора для вирішення такого роду задач. Для того, щоб організувати передачу
інформаії між мережевими вузлами за принципом архітектурної побудови Mesh мереж,
пропонується скористатися обладнанням апаратної платформи XBee. Комунікаційним
модулем організації бездротового зв’язку в цьому обладнанні виступає модуль ZigBee, який є
програмно-апаратним пристроєм, що надає змогу:
– об’єднувати апаратну платформу XBee в бездротові мережі різної топології;
– використовувати канал зв’язку в режимі ППРЧ;
– шифрування даних алгоритмом AES 256;
– передавати дані через радіоканал зі швидкістю 50 кілобіт за секунду;
– вести обмін службовими даними відносно інших.
Але на прикладному рівні відсутній програмний інтерфейс, що забезпечує
користувачеві можливість використовувати цей функціонал. Тому постає завдання
проектування алгоритму функціональної вазаємодії апаратної частини приймальнопередаючого радіомодуля ZigBee платформи XBee і кінцевого користувача в контурі системи
організації зв’язку і передачі даних в тактичній ланці управління.
Алгоритм, що пропонується, регламентуватиме правила поділу цілісних блоків даних,
що передаються через канал зв’язку, на більш малі із подальшим додаванням службової
інформації.Службова інформація необхідна буде на боці приймальної сторони для
подальшого коректного відтворення даних від передавача. Напрямок наукових досліджень
буде сконцентрований на підвищенні ефективності організації зв’язку в тактичній ланці
управління за рахунок використання технологій ППРЧ для захисту даних від перехоплення
ворожою стороною та використання шифрування при передачі даних між абонентами
бездротової мережі за алгоритмом AES 256. Крім того, на даний алгоритм будуть
покладатись задачі стиснення об’ємів даних, якими ведеться обмін, та збільшення їх
швидкості передачі. Стиснення даних буде відбуватись для інформаційних даних
(архівування) та до звукових даних (стиснення із втратами).
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ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ АСУВ
НА ОСНОВІ СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ
Актуальність. Широкомасштабне використання інформаційних технологій у військовій
сфері не тільки забезпечило підвищення ефективності застосування бойових систем, а й
сприяло появі нових форм і способів ведення бойових дій. На сьогодні провідні країни світу
активно впроваджують мережецентричну концепцію організації управління в ході бойових
дій. Основною ідеєю “мережецентричної війни” є інтеграція всіх сил і засобів у
інформаційному просторі шляхом створення автоматизованої системи управління військами
(АСУВ).
Постановка задачі. Одним із завдань реалізації принципу єдиного інформаційного
простору (ЄІП) є визначення інтеграційної платформи, в межах якої буде вирішуватися вся
сукупність функціональних завдань АСУВ.
Згідно з принципами мережецентричних війн, така платфрма повинна бути, по суті,
одноранговою, відповідати таким властивостями як гнучкість, розширюваність і
масштабованість. Ці вимоги можуть бути ефективно реалізованими в межах сервісорієнтованої архітектури (Service Oriented Architecture - SOA). Базовим компонентом SOA є
сервіс, що визначається як деяке повторюване завдання зі стандартним інтерфейсом.
Мета. В доповіді з метою апробації пропонується до розгляду процедура визначення
інтеграційної платформи АСУВ на основі SOA.
Основні положення. Інтерфейс компонентів SOA-системи надає інкапсуляцію деталей
реалізації конкретного компонента (операційної системи, платформи, мови програмування і
т. п.), що є гнучким способом комбінування і багаторазового їх використання при побудові.
В SOA потрібна функціональність збирається з мережевих сервісів, які є слабко зв’язними та
загальнодоступними і можуть бути розподіленими по різних вузлах інформаційної системи.
Інтеграційна платформа АСУВ на основі SOA потрібно мати такі основні класи
сервісів: управління базами даних; відображення даних і управління системою; управління
правами користувачів; інформаційного обміну; вирішення функціональних завдань АСУВ.
В доповіді зазначається, що всі зазначені вище сервіси є сервісами забезпечення, що
реалізуються за рахунок сучасних інформаційних технологій. Що ж до сервісів вирішення
функціональних завдань АСУВ, які забезпечують автоматизацію, то від обґрунтованості їх
визначення залежить подальша ефективність функціонування системи.
Практика проектування ІС на основі SOA свідчить про те, що функціональні сервіси
безпосередньо залежать від специфіки завдань управління. Тому в основу визначення
функціональних сервісів покладемо механізм реалізації принципу максимальної
функціональної зв’язності та мінімальної інформаційної залежності, що відповідає SOA.
Тобто функціональна зв’язність операцій при виконанні завдань, які формують
функціональні сервіси, повинна бути максимальна, а інформаційна залежність між такими
сервісами – мінімальна.
Формалізація постановки завдання та його вирішення реалізується за допомогою
запропонованого алгоритму розрізування графів інформаційної зв’язності та функціональної
залежності з подальшим агрегуванням у функціональні сервіси АСУВ.
Висновки. В доповіді розкрита значимість сервісів вирішення функціональних завдань
при побудові інтеграційної платформи. В основу визначення функціональних сервісів
покладено принцип максимальної функціональної зв’язності та мінімальної інформаційної
залежності, який реалізовано в алгоритмі розрізування графів.
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Пасячнік О.Є. (КНУ ім. Тараса Шевченка)
д.т.н. Самохвалов Ю.Я. (КНУ ім. Тараса Шевченка)
ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ АКТИВНОСТІ БАЗ ДАНИХ
Для того, щоб бізнес був максимально рентабельним необхідно захищати усі ресурси та
активи компанії від внутрішніх та зовнішніх загроз. При цьому найбільш важливим активом
є інформація, втрата якої може знизити репутацію компанії, завдати шкоди прибутку та
заважати неперервності бізнесу.
Вся важлива інформація компаній, як правило, зберігається в базах даних, захисту та
моніторингу яких приділяється недостатньо уваги.[1].
Саме засоби моніторингу оперативно виявляють несанкціонований доступ до БД,
перевіряють оптимальність роботи сервера у безперервному режимі, визначають причину
низької продуктивності та перевіряють план відновлення системи після збоїв.
Останнім часу найбільший резонанс у сфері кібербезпеки викликають APT(advanced
persistent threat)-атаки – цілеспрямовані атаки, котрі протягом тривалого проміжку часу
здійснюють несанкціоновану ексфільтрацію даних [2].
Таргетована атака може представляти серйозну загрозу інформаційній безпеці компанії
через складність виявлення і тяжкість наслідків.
В даний час здебільшого застосовуються такі види моніторингу роботи баз даних[3]:
власний аудит; аудит за допомогою централізованого агенту; мережевий аудит. Проведений
аналіз показує, що саме власний моніторинг володіє необхідним різноманіттям засобів, за
допомогою яких можна вчасно визначити процеси вивантаження даних та спроби
використання методів соціальної інженерії. Такий моніторинг можна здійснити
використовуючи певні ресурси ОС Windows.
Використання журналу подій ОС Windows дозволить оперативно отримати інформацію
про джерело загрози (файл, процес, який отримав несанкціонований доступ до даних), час
виконання та опис самої події (ідентифікатор події – унікальне число, яке визначає тип події,
використання якого є дуже зручним при фільтруванні журналу),створити звітність подій по
певному періоду часу.
За допомогою Монітору ресурсів можна визначити процеси дискового та мережевого
введення/виведення, зміни у фізичній пам’яті і, як у журналі подій, зберегти звітність.
Для файлової системи NTFS та reFS є можливим доступ до журналу USN ,який
дозволяє вийняти інформацію яка останнім часом проводилася з файлом цієї файлової
системи.
При зміні, додаванні або видаленні файлів, каталогів та інших об'єктів NTFS в даний
журнал вносяться відповідні записи.
Кожен запис містить відомості про тип зміни і змінений об’єкт. Нові записи додаються
до кінця існуючого журналу. Усі дані USN-журналу можна зберегти у файлі в тимчасовій
папці на диску С. Щоб підвищити ефективність наведених способів власного моніторингу,
можна створити білі списки програм , на основі яких фільтрувати доступ певних процесів,
файлів або програм до баз даних.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Довідковий інтернет-ресурс:http://www.mcafee.com/ru/resources/technologyblueprints/tb-protecting-databases.pdf
2. Довідковий інтернет-ресурс: http://www.securitylab.ru/news/tags/APT/
3. Довідковий інтернет-ресурс: http://www.securitylab.ru/analytics/441726.php.
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ПРОЦЕДУРА ОПТИМАЛЬНОЇ ДЕМОДУЛЯЦІЇ ВЗАЄМНО НЕОРТОГОНАЛЬНИХ
ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ З ЧАСТОТНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ
Проблема демодуляції цифрових сигналів в умовах впливу завад була і залишається
актуальною, а на її вирішення спрямована велика кількість робіт. Окремим важливим класом
задач завадозахищенного прийому цифрових сигналів (ЦС) є такі, що спрямовані на прийом
корисного ЦС в умовах впливу потужних синхронних завад, що подібні за структурою
корисному сигналу.
Метою і завданням доповіді є розгляд розробленого за допомогою статистичної теорії
розділення цифрових сигналів методу оптимальної обробки ЦС з кутовою модуляцією в
умовах адитивного впливу подібної завади. В даному методі використовується когерентнонекогерентна обробка (розділення) корисного ЦС з двійковою частотною модуляцією (ЧМ-2)
і подібної йому неортогональної ЧМ-2 завади, яка суттєво перевищує корисний сигнал за
миттєвою потужністю. Під когерентно-некогерентною обробкою сигналів розуміється
ситуація, при якій корисний ЦС обробляється некогерентно (квадратурно), а подібна
потужна завада – когерентно (квазікогерентно).
З метою досягнення прозорості викладеного будемо вважати, що частотні позиції і
тактові точки корисного сигналу і завади точно співпадають, а модуляція завади
здійснюється без розриву фази. Також вважатимемо, що стани дискретних параметрів
корисного і заважаючого сигналів рівноймовірні та взаємно незалежні, а їхні початкові фази
розподілені рівномірно. В результаті синтезу процедури оптимальної обробки цифрових
сигналів з кутовою модуляцією в умовах адитивного впливу подібних завад було отримано
правило прийняття рішення про переданий дискретний параметр корисного сигналу, на
основі якого побудована структурна схема когерентно-некогерентного демодулятора
корисного ЧМ-2 сигналу на фоні подібної йому ЧМ-2 завади.
Синтезований когерентно-некогерентний демодулятор характеризується наступними
особливостями: компенсація завади здійснюється на виході кореляційних пристроїв
(інтеграторів) корисного сигналу, що є зручним з точки зору технічної реалізації; за
відсутності завади структурна схема когерентно-некогерентного демодулятора вироджується
у класичний некогерентний демодулятор [1, 2].
Аналіз отриманих результатів показав, що при умові суттєвого перевищення миттєвої
потужності заважаючого сигналу над миттєвою потужністю корисного сигналу необхідність
в оцінці енергетичних параметрів останнього відпадає.
Асимптотична завадозахищенність даної процедури оптимального розділення
(за умови суттєвого перевищення потужної завади над потужністю корисного сигналу)
наближається до потенційної завадозахищенності прийому корисного сигналу при
відсутності завади. Отримані результати дозволяють сподіватися на використання даної
процедури при розробці перспективних завадозахищених засобів і ліній радіозв’язку, а також
при реалізації програм, що спрямовані на повторне використання частотного ресурсу.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Єрохін В. Ф. Алгоритм демодуляції, що забезпечує повторне використання частот
цифрового радіомовлення / В. Ф. Єрохін, І. М. Крутофіст // Захист інформації. – 2005.
– № 25. – С. 42 – 47.
2. Єрохін В. Ф. Процедура когерентно-некогерентної демодуляції взаємнозаважаючих
цифрових сигналів з двійковою частотною модуляцією / В. Ф. Єрохін, Є. В. Пелешок //
Вісник НТУУ „КПІ”. Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2013. – Вип. 53.
– С. 23 – 31.
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ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР
В ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Актуальність, постановка задачі. На даний час майже будь яку установу,
підприємство, організацію (в тому числі у військовій сфері), навіть неформальне об'єднання
людей, можна розглядати як організаційно-технічну систему. Зважаючи на стрімкий
характер розвитку технічної складової в останні десятиріччя та роки, можна було б очікувати
таке ж стрімке зростання ефективності функціонування організаційно-технічних систем, але
цього не відбувається. Одна з найбільш значимих причин цього явища – недостатній
розвиток організаційної складової (підходів, способів розбудови оргструктури, процедур та
принципів організації її функціонування).
Мета. В доповіді планується: розглянути сучасний тип організаційної структури –
кластерної, яка відноситься до адхократичного типу («адхократія» (від лат. ad hoc –
спеціально для цього) – говорить про те, що структура організації може швидко змінюватися,
адаптуючись до мінливих умов роботи та різних задач) і є удосконаленим різновидом
матричної (проектно-матричної) організаційної структури; провести порівняльний аналіз
особливостей її функціонування та оцінити можливості застосування у військовій сфері.
Основні положення. Переважна частина сучасних організаційно-технічних структур в
Україні (а у військовій сфері ця частка ще більша) мають функціональну (лінійнофункціональну) структуру, а за своєю топологією – ці структури переважно ієрархічні.
Пріоритетність розвитку саме функціонально-ієрархічних організаційних структур
зумовлена рядом їх переваг та об'єктивних обмежень які існували на час їх інтенсивного
розвитку та впровадження. Переваги ієрархічних організаційних структур:
високий рівень контрольованості підлеглих структур, чіткий розподіл відповідальності;
розв'язання задачі інформаційної перевантаженості керівників за рахунок формування
елементарних ієрархій виходячи із норми керованості 4-9 (коли конкретному керівнику
підпорядковуються 4-9 безпосередніх виконавця, або керівника підлеглих підрозділів);
висока швидкодія в типових ситуаціях (ситуаціях під які спеціально створювались
певні підрозділи у складі функціонально-ієрархічної оргструктури).
Об'єктивні обмеження, що сприяли розвитку ієрархічних оргструктур:
недостатня гнучкість та можливості телекомунікаційних систем попередніх поколінь
щодо організації інформаційної взаємодії "всі з усіма", а лише обраних абонентів між собою;
використання у якості механізмів координації [1] переважно механізму
безпосереднього контролю, який зумовлює порівняно низьку норму керованості;
недостатня розвинутість механізмів внутрішньої мотивації – пріоритетність механізмів
зовнішньої мотивації сприяли пануванню механізму безпосереднього контролю, в порівнянні
з іншими механізмами координації [1, 2] та ряд інших обмежень.
Але функціонально-ієрархічним системам характерні і ряд недоліків, що суттєво
зменшують ефективність організаційно-технічних систем в цілому [1-3]:
інформаційна асиметрія та нераціональне використання елементів оргструктури
(інформаційне перевантаження чи недовантаження окремих елементів, використання
окремих елементів у якості лише "комутаторів інформації");
викривлення інформації при передачі її як вниз так і вгору по ієрархії;
суб'єктивність і як наслідок викривленість критеріїв прийняття рішень на кожному
рівні ієрархії;
рольова перевантаженість ключових елементів ієрархічної структури;
шаблонність завдань на які орієнтована оргструкутра та ригідність оргструктури в
цілому;
гіперформалізація діяльності та замкненість на внутрішні часткові цілі окремих
організаційних одиниць;
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одновекторність професійного розвитку фахівців в функціонально-ієрархічній системі
(лише за напрямком менеджменту) та інші недоліки.
Як альтернатива функціонально-ієрархічним організаційним структурам пропонується
кластерна організаційна структура, яка повинна компенсувати частину виявлених недоліків.
На відміну від матричної структури в кластерній «матрична» складова – набір
функціональних підрозділів, які структурно входять до складу організації, – замінено
кластерами. Кластер – це віртуальна, тобто не оформлена у вигляді окремого підрозділу,
група фахівців компетентних у вирішенні певного типу та різновиду задач, а також
сукупність послуг та сервісів, які можуть надаватись сторонньою організацією кожний
(кожна) з яких відповідає функціональному призначенню кластера. Окремі фахівці за своїми
професійними якостями можуть належити одночасно до декількох кластерів. Для виконання
конкретних робіт (завдань) зі складу кластерів формуються робочі групи (на час виконання
завдань).
Кластерні організаційні структури мають певні особливості застосування, які за
певних умов можуть розглядатись як недоліки [1]:
ускладнюється процес забезпечення психологічної сумісності у складі робочих груп та
кластерів, в порівнянні із сталими оргодиницями у складі ієрархічно-функціональних
структур;
ускладнення процесу координації дій виконавців та розподілу часткової
відповідальності (щодо розподілу по робочим групам та роботі у складі робочих груп);
необхідне застосування специфічних методів мотивації (орієнтованих на внутрішню
мотивацію) та інші особливості, які буде розкрито в доповіді.
Тенденція щодо застосування оргструктур за принципами подібними до кластерних
оргструктур вже існує, наприклад: для проведення наукових досліджень (в тому числі у
військовій галузі) створюються тимчасові творчі колективи; для організації підготовки
фахівців за новими напрямами (в тому числі у військовій галузі) можуть створюватись
тимчасові предметно-методичні комісії; для вирішення оперативних та раптово виникаючих
бойових завдань використовуються ситуативно створювані підрозділи (структури): групи
спецпризначення, ротні та батальйонні тактичні групи.
Висновок. Незважаючи на традиційний консерватизм, характерний для військової
сфери, підходи до формування організаційних структур змінюються від орієнтації на
групування організаційних одиниць за функціональністю підрозділів та фахівців на
групування за ситуативними задачами (проектами) що вирішуються. Загальна сфера
застосування організаційно-технічних систем (в тому числі не військових) для якої
характерна тенденція із розширення частки застосування кластерних організаційних
структур, розширюється, що зумовлюється порівняно вищою ефективністю функціонування
організаційно-технічних систем з кластерною структурою в порівнянні із традиційними
(функціонально-ієрархічними) оргструктурами.
Зазначені тенденції та наведені приклади мають загальні (спільні) риси (особливості),
що потребує їх дослідження та вивчення у теоретичній сфері з метою визначення єдиних
засад розвитку цих процесів та формування практичних рекомендацій щодо створення та
використання організаційних структур нових типів у складі організаційно-технічних систем
(в тому числі автоматизованих систем) військового призначення.
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Родіонов А.В. (ЖВІ)
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
ПІДТРИМКИ БОЙОВИХ ДІЙ З ОГЛЯДУ НА ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ТА
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ВІД ЗАСОБІВ РОЗВІДКИ
Актуальність, постановка задачі. З огляду на стрімке збільшення обсягів
інформаційного обміну, яке спостерігається за останні десятиріччя, в багатьох сферах
людської діяльності, зокрема в освіті, науці, військовій сфері, в медицині збільшилась
зацікавленість у створенні єдиного інформаційного простору (поля, середовища) (ЄІП).
Важливими є завдання щодо формування єдиного інформаційного простору держави для
забезпечення ефективної діяльності ситуаційних центрів. В Міністерстві оборони України
цьому питанню приділяють також велику увагу ("Біла книга-2015").
Умови ведення сучасних бойових дій вказують на необхідність швидкого та точного
відображення поточної бойової обстановки та надання особі, яка приймає рішення
своєчасної та якомога точної і повної інформації.
Мета. В доповіді буде розглянуто особливості побудови ЄІП підтримки бойових дій
(ЄІП ПБД) з огляду на процеси обробки та використання інформації від засобів розвідки, які
необхідно враховувати при реалізації ЄІП ПБД.
Основні положення. На даний час у вітчизняних джерелах не існує сталого
понятійного апарату щодо ЄІП. Аналіз різних визначень свідчить, що у розумінні понять ЄІП
(середовище, поле) в різних сферах людської діяльності існують суперечності та
спостерігається звуження поняття для адаптації його до певної предметної області.
Системні ефекти, які очікуються після впровадження ЄІП ПБД: виведення на новий
рівень процесів збору, обробки інформації, видачі її командирам різних рівнів; відображення
обстановки у масштабі часу, близькому до реального; автоматизація процесу та підвищення
оперативності управління військами на різних рівнях; покращення координації підрозділів
при виконанні спільних дій. При розгляді компоненти, яка забезпечуватиме збір, обробку,
розповсюдження та використання інформації від засобів розвідки, в першу чергу необхідно
опрацювати функціональну, інформаційну, алгоритмічну та програмну структури, які
описуватимуть внутрішні зв'язки між елементами цієї компоненти.
Особливості, які необхідно враховувати при розробці ЄІП ПБД в цілому та з огляду на
процеси збору, обробки та використання інформації від засобів розвідки:
– можливість інтеграції необхідних для виконання завдань АС, що експлуатуються в ЗС
України, ІВФ та ПРО та сумісність з АС країн НАТО;
– передбачити можливість моделювання різних процесів для проведення досліджень
або заходів підготовки військ;
– визначити інформаційну модель даних для основних видів об'єктів та властивої їм
інформації з формалізованим описом, наприклад з використанням уніфікованої мови
моделювання UML або ER-моделей, формати представлення різних видів інформації та
супроводжуючих їх метаданих;
– визначити способи представлення інформації на різних рівнях абстракції, визначити
способи візуалізації інформації з огляду на інженерну психологію та сучасні способи
візуалізації (віртуальна та доповнена реальність);
– забезпечити розмежування доступу до інформації різних рівнів.
– виробити способи структурування та збереження даних і методи їх обробки та інші
особливості, які буде розкрито в доповіді.
Висновок. Побудова ЕІП ПБД є актуальним, різноплановим завданням, яке потребує
визначення єдиних принципів та підходів, детального опрацювання аспектів реалізації усіх
його компонентів.
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Петров Д.В. (ВІТІ)
Осьмак О.Ю. (ВІТІ)
Подольский О.Ю. (ВІТІ)
Пономаренко З.М. (ВІТІ)
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ
РОЗРОБКИ АСУ ТА КОМПЛЕКСІВ ЗВЯЗКУ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В сучасних умовах ведення бойових дій особливо важливе значення має безперервне і
якісне управління. Тільки своєчасна і достовірна інформація є основою для прийняття
правильних рішень, а це можливо насамперед при наявності сучасних телекомунікаційних
систем, комплексів (засобів) зв’язку та автоматизації військового призначення. Ще декілька
років тому, планування та організація робіт, пов’язаних із розробленням, виробництвом,
експлуатацією та ремонтом озброєння, науковим супроводженням військової та спеціальної
техніки, здійснювалось згідно нормативно-правових актів, підприємствами, науковими
установами і організаціями, в основному відповідно до вимог військових стандартів
колишнього СРСР. Нормативно-правова база сформована на основі системи стандартів не
завжди узгоджуються 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:
1. Про прийняття рішення щодо розробки зразка озброєння військової техніки (ОВТ)
2. Етапи , на які поділяється дослідно-конструкторська робота (ДКР)
3. Умови державного контракту з поставлення на виробництво зразка, етапи
підготовки виробництва, освоєння виробництва, модернізації, утилізації зразка.
Однак, треба акцентувати, що 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 ЗС України, однією з основних
складових якої є наукове супроводження – пошукові та прикладні наукові дослідження,
спрямовані на впровадження результатів наукової роботи. 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 Положення про організацію розроблення (модернізації)
озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України. Незважаючи на діючі
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:
1. Участь у супроводженні військової техніки на стадіях життєвого циклу суб’єктів
господарської діяльності (розробників) приватної форми власності;
2. Не визначено порядок забезпечення справності, технічної придатності та
модернізації військової техніки іноземного походження, взяття її на озброєння;
3. 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.
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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. Основними напрямами його діяльності на
стадіях життєвого циклу ОВТ є участь у розроблені 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 ще на етапі створення зразків аналізують, 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 недоречна, 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 у проведені наукових досліджень, на основі нормативно-правових
документів та інших інформаційних джерел, слід відзначити окремі пропозиції, загальні
відомості щодо проведення НТС на стадіях життєвого циклу ОВТ:
1. На стадії дослідження та обґрунтування розроблення ОВТ.
2. На стадії розроблення.
3. На стадії виробництва.
4. На стадії їх експлуатації.
5. На стадії капітального ремонту.
6. На стадії утилізації.
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.
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 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. 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, чи більш доцільно закупити готовий зразок,.
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. Тому необхідно більше уваги
приділяти науковому супроводженню НДР, ДКР на всіх стадіях життєвого циклу виробу,
що здійснюється в інтересах Міністерства оборони.
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Паламарчук С.В. (ВІТІ)
Турко А.А. (ВІТІ)
МЕТОДИКА ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ РАДІОЗАСОБІВ
OFDM В УМОВАХ НАВМИСНИХ ЗАВАД
Важливим показником ефективності, особливо для військових систем та засобів
радіозв’язку, є енергетична ефективність, підвищення якої призводить до зменшення
потужності випромінювання передавача і, як наслідок, покращення електромагнітної
сумісності для своїх радіоелектронних засобів, підвищення прихованості та зменшення
енергоспоживання. Перспективним напрямком вирішення завдання підвищення енергетичної
ефективності при передачі сигналів багатопроменевими каналами зв’язку є застосування
методу ортогональної частотної модуляції (OFDM), сутність якого полягає в розділенні
високошвидкісного потоку даних на множину низькошвидкісних підпотоків, кожний з яких
модулює свою піднесучу. Основними перевагами даного методу є висока стійкість відносно
селективних завмирань та міжсимвольної інтерференції.
Методи оптимізації OFDM-сигналів, удосконалення алгоритмів їх формування та
обробки є об’єктом інтенсивних теоретичних досліджень протягом останніх років. Однак,
ефективність цих методів значно знижується в умовах активної радіоелектронної протидії.
Тому виникає необхідність врахування негативного впливу навмисних завад при
проектуванні військових систем та засобів радіозв’язку.
Сутність запропонованої методики полягає в адаптивному виборі оптимальних значень
параметрів сигналу з ортогональною частотною модуляцією в залежності від поточної
реалізації передаточної характеристики багатопроменевого каналу зв’язку з урахуванням
впливу навмисних завад з метою отримання максимального значення показника
енергетичної ефективності при обмеженнях на ймовірність помилкового приймання та
пропускну спроможність. Показником енергетичної ефективності є коефіцієнт використання
потужності передавача.
Процес визначення оптимальних значень параметрів багаточастотного сигналу
складається з наступних етапів:
оцінка стану каналу;
відключення підканалів з найменшими значеннями відношень сигнал/шум;
адаптивний розподіл потужності передавача між іншими – активними підканалами, з
метою вирівнювання відношень сигнал/шум у підканалах на вході приймача;
визначення параметрів коригувального коду, які забезпечують максимальну
завадостійкість приймання багаточастотного сигналу, за умов забезпечення заданої
пропускної спроможності;
зменшення потужності передавача до величини, при якій ймовірність помилки стає
максимально допустимою;
визначення оптимальних значень параметрів багаточастотного сигналу, а саме:
кількості та номерів активних підканалів, коригувального коду з відповідною швидкістю
кодування, необхідної потужності передавача та коефіцієнтів підсилення активних
частотних підканалів. Інформація про ці значення передається у складі службової
інформації і формування наступного OFDM-символу в радіостанції кореспондента
здійснюється з урахуванням цих значень.
Запропонована методика, що реалізує вибір оптимальних значень параметрів сигналу в
залежності від стану каналу зв’язку, який визначається рівнем завадової обстановки та
селективних завмирань, дозволяє підвищити енергетичну ефективність військових засобів
радіозв’язку на 2…3 дБ.
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к.пед.н. Приходько Ю.І. (ЦВСД НУОУ)
ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ:
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ
Проблема змісту освіти в ряду інших науково-педагогічних і практичних проблем
завжди стояла на першому місці. І це зрозуміло: людству на всіх етапах свого розвитку
доводилося вирішувати, чому навчати підростаюче покоління. Актуаьність зазначеної
проблеми особливо зростає в умовах радикальних змін в безпековій та оборонній політиці
держави, проведення на сході нашої країни АТО [7], соціально-економічній, науковотехнічній, культурній і власне освітньо-педагогічній сферах, адже тривалі в освіті за часом в
основному емпіричні підходи щодо формування її змісту, залишаються по теперішній час.
Дослідження та висвітлення окремих загальнодидактичних тенденцій змісту освіти в
педагогічній літературі не склали цілісної теорії і не стали обгрунтованою науковою
основою для вирішення задач практичної педагогіки – навчання, виховання, розвитку та
психологічної підготовки фахівців до майбутньої професійної діяльності. Стало вочевидь,
що формування змісту освіти потрібно розглядати як цілісну, комплексну проблему на
основі теоретико-методологічних підходів, переосмислення зробленого, узагальнення
попередніх наукових та експертних досліджень, вирішення ряду практичних питань
і проблем.
Метою доповіді є обгрунтування системного підходу до змісту підготовки військових
фахівців, визначення принципів формування компетентнісної моделі спеціаліста з вищою
військово-спеціальною освітою, її функцій і напрямів реалізації. Аналіз проблем сучасної
вищої військової школи дозволяє констатувати, що при розробленні освітніх стандартів,
цілей змісту освіти, плануванні та організації процесу підготовки фахівців, як раніше, так і
на теперішній час, в основному застосовується (реалізується) "предметний підхід",
успадкований із загальноосвітньої школи. Такий підхід відносно вищої освіти, цілі якої
пов’язані з формуванням спеціалізованих видів професійної діяльності, не сприяє
формуванню компетенцій, інтегрованих знань як щодо розвитку особистості фахівця, так і
його професійної компетентності. В умовах науково-технологічної революції життєвий цикл
сучасних технологій стає меншим, ніж термін професійної діяльності фахівця [1, с. 4]. За цих
умов домінуючим в освіті стає формування здатності фахівця на основі відповідної
фундаментальної, інтегрованої освіти перебудовувати систему власної професійної
діяльності з урахуванням соціально значущих цілей та особистісних характеристик. Засобом
формування особистості при цьому стають освітні технології, продуктом діяльності –
особистість випускника вищого навчального закладу, який має бути компетентним в
професійній галузі, мати активну життєву позицію, високий рівень громадянської свідомості,
бути компетентним при вирішенні будь яких завдань (задач), які ставить перед ним життя та
військова служба. Як цілком слушно відзначається в наукових виданнях [2; 3; 4], –
системний, інтегрований підхід до визначення змісту освіти – нагальна потреба
удосконалення всієї системи освіти, важливий фактор підвищення якості військовопрофесійної підготовки фахівців, їх компетентності.
Системний підхід до змісту військової освіти, на нашу думку, потребує:
– формування та розвитку у майбутніх фахівців професійної свідомості;
– визначення системоутворюючих факторів, що дозволить розгорнути зміст освіти в
його логічній, психолого-педагогічній системності та спадкоємності;
– розроблення принципів, які мають бути покладені в основу формування та реалізації
змісту підготовки військових фахівців (компетентнісної моделі фахівця за спеціальністю);
– пошуку та запровадження педагогічних технологій щодо реалізації змісту підготовки
військових фахівців.
Важливого значення при цьому набуває проблема формування нового покоління
моделей підготовки військових фахівців усіх ступенів освіти та ланок управління на засадах
компетентнісного підходу. Як відзначається у Програмному документі ЮНЕСКО, „...в
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умовах глобалізації світової економіки мають зміщуватися акценти з принципу адаптивності
на принцип компетентності...”. При цьому ЮНЕСКО введено навіть специфічний термін
„освіта, заснована на компетентності”, під яким розуміється „освіта, що базується на описі,
вивченні й демонструванні знань, навичок, поведінки і відносин, необхідних для будь-якої
визначеної ролі, професії або кар’єри” [6].
З позиції системного підходу системоутворюючим фактором у побудові моделі фахівця
повинен розглядатися результат навчання, тобто такий загальний, системний показник як
якість освіти [4; 5]. Під якістю освіти тут розуміється підготовленість суб’єкта (сукупність
ознак, властивостей, характеристик тощо) до виконання конкретних функцій. “Загальні
вимоги до властивостей і якостей випускників вищого навчального закладу [1, c. 37 ] як
соціальних особистостей подаються у вигляді переліків компетенцій щодо вирішення певних
проблем і задач соціальної діяльності, інструментальних, загально-наукових і професійних
компетенцій та системи умінь, що забезпечують наявність цих компетенцій“. Таким чином,
модель фахівця – це опис того, до чого має бути придатним спеціаліст, до виконання яких
функцій підготовлений, якими компетенціями володіє. З викладеного витікає, по-перше, –
компетентність виступає системоутворюючим фактором моделі фахівця, по-друге, – модель
фахівця є системоутворюючим фактором формування змісту освіти, форм і технологій його
реалізації у підготовці військових фахівців. Модель фахівця в гіпотетичному вигляді
представляється вимогами до його підготовки та освітньо-проесійною програмою, де цілі
освіти пов’язуються як з об’єктами та предметами військової служби з виконанням
конкретних функцій, так і з міждисциплінарними інтегрованими вимогами до результату
військово-педагогічного процесу. Розроблена на зазначених підходах і принципах, що
обґрунтовуються в доповіді, модель фахівця, на наш погляд, дозволяє відобразити всю
сукупність військово-професійних характеристик (їх зміст, організацію та технологію),
необхідних для реалізації основних видів діяльності військового фахівця, а також виявляти
типологію майбутніх фахівців, диференціювати та коригувати рівні їх професійного
становлення за стадіями навчання. Для реалізації функцій навчання необхідно розглянуту
модель фахівця, яка по суті є каркасом професійних характеристик (компетенцій), наповнити
конкретним змістом навчальних дисциплін (системою модулів) залежно від цілей і завдань,
для яких вона буде використана, адже в ній закладені можливості розширення, коригування
змісту та адаптації його до умов майбутньої професійної діяльності військових фахівців у
відповідності з посадовими призначеннями.
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АНАЛІЗ ЗАВДАНЬ КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ
АПАРАТАМИ ІЗ ЗАДАНИМ РІВНЕМ СТІЙКОСТІ ЗВ’ЯЗКУ
Сучасні бортові комплекси навігації та управління (БКНУ) БпЛА є
повнофункціональними засобами навігації та управління. Такі комплекси повинні
забезпечувати: визначення навігаційних параметрів, кутів орієнтації і параметрів руху БпЛА
(кутових швидкостей і прискорень); навігацію і управління БпЛА при польоті по заданій
траєкторії; стабілізацію кутів орієнтації БпЛА в польоті; видачу в канал передачі
телеметричної інформації про навігаційні параметрах, кутах орієнтації БпЛА. Основним
елементом БКНУ є інерціальна навігаційна система (ІНС), інтегрована з приймачем
супутникової системи навігації. Побудована на базі мікроелектромеханічних датчиків
(МЕМS гіроскопів і акселерометрів) за принципом безплатформного ІНС, система є
унікальним високотехнологічним виробом, гарантує високу точність навігації, стабілізації та
управління ЛА будь-якого класу. Склад бортового комплексу: блок інерціальної навігаційної
системи; приймач сигналів навігаційної системи (СНС); блок автопілоту; накопичувач
льотних даних; датчик повітряної швидкості. У базовій конфігурації управління
здійснюється по каналах: елерони; кермо висоти; кермо напряму; контроллер двигуна.
Комплекс сумісний з радіоканалом РСМ (імпульсно-кодова модуляція) і дозволяє управляти
БпЛА як в ручному режимі зі стандартного пульта дистанційного управління, так і в
автоматичному, по командах автопілота. Керуючі команди автопілота генеруються у формі
стандартних широтно-імпульсно-модульованих (ШІМ) сигналів, що підходять до більшості
типів виконавчих механізмів.
Можливість забезпечення стійкого зв’язку є однією з найважливіших характеристик,
що визначають експлуатаційні можливості комплексу управління БпЛА і забезпечує
доведення відомостей, отриманих БпЛА, у режимі «реального часу» до оперативного
персоналу ПУ. Для забезпечення зв'язку на значні відстані і підвищення
перешкодозахищеності за рахунок просторової селекції в комплексах управління БпЛА
широко використовуються вузькоспрямовані антенні системи (АС) як на ПУ, так і на БпЛА.
Функціональна схема системи управління просторовим положенням вузькоспрямованої
АС, що забезпечує оптимізацію процесу входження у зв’язок в комплексах управління БпЛА
включає в себе:
антенну систему, радіотехнічні параметри якої вибираються, виходячи з вимог
забезпечення необхідної дальності зв’язку по радіолінії;
сервопривод АС, що забезпечує просторову орієнтацію діаграми спрямованості (ДС)
АС в напрямку очікуваної появи випромінювання об’єкта зв’язку;
систему автоматичного супроводу за напрямом (АСН), що забезпечує стійке
автосупроводження об’єкта зв’язку в зоні впевненого захоплення пеленгаційної
характеристики системи АСН;
радіоприймальні пристрої, що забезпечують формування умовного сигналу про прийом
інформації з заданою якістю.
процесор управління антенною системою, що забезпечує аналіз поточного стану
системи управління АС, формування сигналів управління сервоприводом для забезпечення
просторової орієнтації АС відповідно до польотного завдання і алгоритмом просторового
сканування.
Основне завдання, що виконується системою управління просторовим положенням
вузькоспрямованої АС, – забезпечити стійке входження в зв’язок з об’єктом, згідно
польотного завдання. Ця задача розпадається на ряд часткових завдань:
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1. Забезпечення просторової орієнтації ДС АС в напрямку очікуваної появи
випромінювання об’єкта зв’язку та її просторової стабілізації для випадку розташування АС
на борту літального апарату.
2. Розширення зони стійкого захоплення випромінювання об’єкта зв’язку за рахунок
застосування дискретного алгоритму просторового сканування з детермінованою
просторово-часовою структурою.
3. Перехід в режим стійкого автосупроводу об’єкта зв’язку системою АСН при
виявленні об’єкта зв’язку.
4. Забезпечення можливості повторного входження у зв’язок у разі її зриву.
Для дискретного алгоритму просторового сканування з детермінованою просторовочасовою структурою можна виділити наступні особливості:
1. Сканування ДС АС здійснюється дискретно в часі і в просторі.
2. Просторові переміщення ДН АС при скануванні здійснюються таким чином, щоб не
залишалося просторових зон, які не перекриваються зоною впевненого захоплення системою
АСН за весь цикл сканування (див. рис.1).

Рис. 1. Приклад організації дискретного просторового сканування в азимутальній
і кутомісній площинах

Розглянутий склад бортового обладнання БпЛА дозволяє забезпечити вирішення
широкого кола завдань. Можливість забезпечення стійкого зв’язку є однією з найважливіших
характеристик, що визначають експлуатаційні можливості комплексу управління БпЛА.
Розглянута система управління просторовим положенням вузькоспрямованої АС в
комплексах управління БпЛА забезпечує оптимізацію процесу входження в зв’язок і
можливість відновлення зв’язку в разі її втрати.
Визначено слабкі сторони процесів БКНУ:
– наявність прив’язки до навігаційних систем (через можливість радіоелектронного
подавлення);
– жорсткі вимоги до часових інтервалів регулювання процесами встановлення і
ведення зв’язку.
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ЗАСТОСУВАННЯ САLS-ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ ЗСУ
Проведений аналіз стану телекомунікаційних систем військового призначення
(ТКСВП) та відновлення їх засобів зв’язку існуючими засобами і методами діагностування у
ЗС України показав, що система технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р) не в повній
мірі задовольняє потребам військ навіть у мирний час через недостатнє фінансування,
витрату та несвоєчасне поповнення ресурсу засобів зв’язку, зменшення обсягу постачання
ЗІП, військово-технічного майна, експлуатаційно-витратних матеріалів, недостатню
професійну підготовку фахівців через скорочення термінів служби та ін.
Тому для розв’язання дійсних протиріч необхідний новий підхід до відновлення
ТКСВП у напрямках: зменшення вартості ТО і Р засобів зв’язку за рахунок удосконалення
діагностичного забезпечення (ДЗ), забезпечення необхідного рівня ремонтопридатності
перспективних зразків засобів зв’язку на протязі всього життєвого циклу (ЖЦ).
На теперішній час процеси ТО і Р відносять до основних об’єктів системи інтегрованої
логістичної підтримки (ІЛП), яка є складовою частиною PLM (Product Life-cycle
Management) – „управління життєвим циклом виробу” або САLS-технологій (Continuous
Acquisition and Life-Cycle Support – інформаційної підтримки життєвого циклу продукції на
всіх його стадіях) (рис. 1).
Ідея „управління життєвим циклом складних технічних систем” постійно розвивається
і на даний час перетворилася на глобальну бізнес-стратегію підвищення ефективності
бізнес-процесів за рахунок інформаційної інтеграції і системного використання інформації
на всіх етапах життєвого циклу продукції.

Рис. 1. Компоненти „управління життєвим циклом виробу”

Як показує вітчизняний і зарубіжний досвід, одним з найефективніших методів, що
забезпечує високу якість функціонування ТС при одночасному зниженні вартості їх ЖЦ, є
впровадження на всіх стадіях цього циклу засобів і методів автоматизованого контролю і
визначення технічного стану.
CALS-технології – сучасний підхід до проектування та виробництва
високотехнологічної та наукомісткої продукції, який полягає у використанні комп’ютерної
техніки і сучасних інформаційних технологій на всіх стадіях ЖЦ виробу у відповідності до
вимог системи міжнародних стандартів. Основною задачею, яка має вирішуватися цим
компонентом є збір, обробка та передача зацікавленим сторонам інформації, зокрема:
результати діагностування, оцінки та прогнозування технічного стану ТС, пошуку та
локалізації несправностей ТС.
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Аналіз джерел, щодо експлуатації засобів ТС як в Україні, так і за кордоном, показує,
що підвищення надійності та готовності до використання можна забезпечити у відповідності
до принципів системи менеджменту якості системи ТО і Р поліпшенням ремонтопридатності
за рахунок раціонального компонування об’єктів ТС та якісного діагностичного
забезпечення (ДЗ) (рис. 2). Вимоги, висунуті до сучасних систем діагностування і ремонту
об’єктів телекомунікаційних систем, зокрема, передбачають мінімальну вартість відновлення
об’єктів за час, що не перевищує заданого експлуатаційно-технічними характеристиками.
Існуюча система технічного діагностування лише частково задовольняє необхідним
вимогам на всіх етапах ЖЦ. Є два напрямки зменшення часу відновлення. Перший
передбачає удосконалювання структурних зв’язків системи. Другий напрямок передбачає
збільшення продуктивності ІЛП, а також зниження вартості і скорочення часу
діагностування, як найбільш вагомої складової часу відновлення.
Таким чином, для „управління життєвим циклом складних технічних систем ”
необхідне комплексне застосування автоматизованої системи контролю, діагностування і
прогнозування (АСКД) технічного стану ТС різного призначення.

Рис. 1.4. Система менеджменту якості підприємства з використанням АСКД на етапах ЖЦ

АСКД має ряд властивостей та характеризується наступним чином – це складна,
комплексна система, синтез якої потребує знань і технологій різних напрямків; АСКД
людино-машинна система і розробникам та споживачам важливо враховувати цю
особливість всебічно; науково-технічний рівень АСКД повинен бути вище науковотехнічного рівня об’єкту або процесу контролю та діагностування .
У ряді робіт приділяється увага питанням мінімізації середнього часу відновлення
працездатного стану і вартості технічного діагностування відповідних об’єктів, з
використанням високопродуктивних ремонтних органів. Однак виконання вимог підтримки
достатнього рівня експлуатаційної надійності існуючих ТС при обмежених можливостях ІЛП
(в силу економічних причин) не може бути виконано без використання якісного ДЗ
безпосередньо на технічних об’єктах. Крім того, витрати на створення АСКД можуть бути
окуплені вже на етапах виробництва об’єкта контролю, знизять собівартість виробництва ТС
і дадуть наявний ефект під час експлуатації. При цьому помітно поліпшаться значення
показників надійності СТС [72]. Застосування АСКД дозволить вдосконалити систему ТО і Р
ТС (самоконтроль, надійність, працездатність, контроль та ремонтопридатність,
модернізація), зниження експлуатаційних витрат і підвищення коефіцієнта готовності
ТКСВП шляхом організації системи децентралізованого ремонту на місці експлуатації, що
дозволить різко скоротити транспортні витрати і витрати на виготовлення додаткових
комплектів та відмовитися від старих методів ТО і Р.
При цьому можуть бути створені єдині засоби і методи контролю, діагностування та
прогнозування для існуючих СТС на всіх стадіях ЖЦ при проектуванні, виробництві і
експлуатації для розробників (постачальників) ТС, замовників, споживачів та служби
забезпечення всіх рівнів.
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МЕТОДИКА АВТОМАТИЧНОЇ ДЕКАПСУЛЯЦІЇ ДАНИХ
ПІД ЧАС МОНІТОРИНГУ РАДІОМЕРЕЖ
Одним з пріоритетних напрямків інформаційного забезпечення керівництва Збройних
Сил України та штабу антитерористичної операції (АТО) в галузі добування інформації
технічними засобами є моніторинг мереж бездротового зв’язку.
Дані мережі широко використовується в усіх галузях суспільства та в зоні проведення
АТО, що представляє зацікавленість зі сторони підрозділів добування.
Аналіз стану та обмін досвідом з питань розробки та застосування комплексів з
урахуванням досвіду АТО показав, що є ряд проблемних питань, які впливають на
ефективність моніторингу мереж бездротового зв’язку.
Існує велика кількість програмних та апаратно-програмних засобів, які дозволяють
проводити аналіз цифрових радіомереж та здійснювати реєстрацію пакетів. Дані засоби,
переважно, мають вузьконаправлене цільове призначення, що ускладнює їх застосування в
широкому спектрі діяльності в зоні проведення АТО.
Актуальність проведених досліджень пояснюється обмеженими можливостями засобів
моніторингу та аналізу радіомереж стандарту IEEE 802.11а/b/g/n, які не забезпечують
повноцінного інформаційного доступу, потребують від співробітників підрозділів значних
працевтрат, сповільнюють час аналізу та обробки отриманих даних, ускладнюють процес
впровадження отриманих результатів, що не дозволяє ефективно вирішувати поставлені
завдання.
На практиці моніторинг радіомережі відбувається в умовах обмеженої структурної та
інформаційної доступності.
При цьому процес декапсуляції даних (виокремлення даних з потоку у вигляді файлів,
тобто формування файлів: зображень, текстових, PDF та ін.) відбувається в ручному режимі
із застосуванням додаткових програмних засобів методом експертної оцінки структури
даних, що передаються і з яких складається трафік.
В таких умовах швидкість декапсуляції даних, під час моніторингу радіомережі,
залежить від кваліфікації оператора. При цьому час обробки може досягати десятків хвилин,
що призводить до втрат значної частини інформації.
Декапсуляція даних в ручному режимі також може підвищити імовірність помилки зі
сторони оператора, що є неприпустимим в умовах особливого періоду під час
проведення АТО.
У доповіді наводиться методика автоматичної декапсуляції даних, яка призначена для
створення технічних засобів моніторингу радіомереж, які в свою чергу підвищать
ефективність підрозділів добування шляхом зменшення часу декапсуляції даних під час
аналізу трафіку радіомереж і збільшення імовірності правильного формування файлів.
Дана методика дозволить заощадити ресурс оператора для більш ефективного
моніторингу, аналізу та подальшого впровадження отриманих результатів.
Таким чином, розроблена методика автоматичної декапсуляції даних під час
моніторингу радіомереж дає змогу в особливий період під час проведення АТО вирішити
питання забезпечення комплексами радіомоніторингу.
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Рибак Л.О. (НАДПСУ)
РОЛЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА
Актуальність, постановка задачі. Сучасні стандарти вищої освіти, прагматична і
гуманістична спрямованість освітнього процесу, зміна освітньої парадигми свідчать про
необхідність дослідження специфіки формування професійно-педагогічної компетентності у
майбутніх тренерів-викладачів.
Завданням дослідження – є вивчення стану сформованості професійно-педагогічної
компетентності тренерів-викладачів.
Здобуття професії безпосередньо пов’язано, перш за все, із якістю освіти, що залежить,
в свою чергу, від умов в яких здійснюється освітній процес.
Тому, особливо актуальна проблема пошуку організаційно-педагогічних умов у системі
вищої освіти, які оптимізували б формування професійної компетентності майбутніх
тренерів-викладачів.
За останні роки стає більш актуальною проблема вивчення професійно-педагогічної
підготовки тренера-викладача на основі використання компетентісного підходу.
Компетентнісний підхід акцентує увагу на результатах освіти, причому, як результат освіти
розглядається не сума засвоєної інформації, а здатність людини діяти в різних ситуаціях.
Професійно-педагогічна підготовка на основі компетентнісного підходу дозволяє
сформувати компетентність майбутнього тренера-викладача, а саме: спеціальні знання,
уміння та навички, які дозволяють використовувати сучасні педагогічні технології у своїй
професійній діяльності; особистісні якості та професійні прагнення з метою розвитку
індивідуальних здібностей учнів, формування і вдосконалення їх спортивної майстерності.
Аналіз досліджень в цій області дозволив виділити одну з головних проблем, яка
визначається створенням загальноприйнятої методики формування і розвитку ключових
компетенцій фахівця та визначення адекватних засобів її реалізації.
Однак, основні труднощі
полягають у тому, що
компетентність є
багатофункціональним поняттям, для її формування потрібне певне навчальне середовище,
що дозволило б викладачу моделювати ту чи іншу реальну ситуацію та засоби контролю.
Мета. Розглянути деякі аспекти теоретичного підґрунтя підготовки майбутнього
тренера-викладача до професійної діяльності.
У сучасних умовах спостерігається підвищення соціальної ролі фізичної культури та
спорту,підвищення ролі держави в розвитку фізичної культури та спорту; у широкому
використанні фізичної культури й спорту в профілактиці захворювань і зміцненні здоров’я
населення; продовженні активного творчого довголіття людей; профілактиці асоціальної
поведінки молоді; залученні до занять фізичною культурою й спортом працездатного
населення; використанні фізичної культури та спорту в соціальній і фізичній адаптації
інвалідів та дітей-сиріт; різкому збільшенні доходів від спортивних видовищ і спортивної
індустрії; зростанні обсягу спортивного телерадіомовлення, а також ролі телебачення в
розвитку фізичної культури та спорту й формуванні здорового способу життя; різноманітті
форм, методів та засобів, що пропонуються на ринку фізкультурно-оздоровчих і спортивних
послуг.
У процесі підготовки й навчання майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту
складаються ті орієнтири, навички, знання, які надалі великою мірою будуть визначати
особистість у галузі фізичного виховання та спорту, її реальне місце й значущість у
суспільстві.
Основні положення.
Формування компетентності передбачає створення специфічних умов, тобто зміст
професійної підготовки треба моделювати як індивідуальнопрофесійний досвід, причому до
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складу досвіду необхідно включати, крім когнітивного компонента (традиційно подано в
змісті педагогічної освіти), ще й ціннісно-значеннєвий та комунікативно-діяльнісний
компоненти.
Це актуалізує проблему пошуку нових підходів, адекватних сучасним соціокультурним
вимогам до підготовки майбутнього фахівця у вищих навчальних закладах.
Аналіз психолого-педагогічної літератури довів, що більшість учених погоджуються з
думкою про те, що професійна компетентність є інтегративною особистісно-діяльнісною
характеристикою людини, заснованою на особистісному (володіння комплексом особистих
якостей) та діяльнісному (освоєння різних моделей поведінки) досвіді й дає їй змогу
ефективно діяти в галузі, що стосується її компетенції (певна галузь застосування).
Компетентність означає специфічну здатність, необхідну для ефективного виконання
визначеної дії у визначеній певній галузі та включає вузькоспеціальні знання, особливого
виду предметні навички, способи мислення, а також розуміння відповідальності за свої дії.
Знання й інтелектуальні здатності визначають кругозір особистості, ієрархію її оцінок,
цінностей та результатів діяльності; мотиви характеризують спрямованість особистості,
стимулюють і мобілізують її на прояв активності в галузі фізичного виховання та спорту;
ціннісні орієнтації визначають сукупність ставлень особистості до фізичної культури в житті,
професійної й творчо-активної діяльності; потреби виступають основною спонукальною й
актуалізуючою силою поведінки особистості в галузі фізичного виховання та спорту; фізична
досконалість передбачає такий рівень здоров’я, фізичного розвитку, психофізичних і
фізичних можливостей особистості, які становлять фундамент її активної, перетворювальної,
соціально значущої, фізкультурно-спортивної діяльності та життєдіяльності в цілому;
соціально-духовні цінності визначають загальнокультурний і специфічний розвиток культури
особистості; фізкультурно-спортивна діяльність відображає ціннісні орієнтації та потреби,
характеризує активність особистості.
Висновок:
Визначено, що сучасна професійна підготовка майбутніх фахівців
потребує
вдосконалення відповідно до вимог і тенденцій сучасного суспільства.
З’ясовано, що в процесі підготовки тренера-викладача до майбутньої професійної
діяльності повинні формуватися такі якості особистості, як: самостійність, відповідальність,
здатність пристосовуватися до швидкозмінного навколишнього середовища.
Напрями подальших досліджень.
Перспективи подальших досліджень полягають в опрацюванні та вивченні інших
аспектів процесу підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності, у
створенні моделі розвитку професійної компетентності майбутнього тренера-викладача у
вищому навчальному закладі.
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д.т.н. Романенко І.О. (ЦНДІ ОВТ ЗС України)
КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ
БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ
Актуальність проведення дослідження
Існуючі мережі зв’язку, які можуть вирішити цю проблему, традиційно поділяють на
два типи: системи супутникового зв’язку та наземні.
Переваги і супутникових, і наземних систем очевидні, так само як очевидні їхні
недоліки.
Основним недоліком супутникових систем є значна нераціональність їх використання у
відношенні надання послуг зв’язку (надмірність у малонаселених областях і дефіцит в
урбанізованих центрах).
До наземних безпроводових систем, покликаних забезпечити широкосмуговий сервіс,
належать системи фіксованого широкосмугового радіодоступу, локальні комп’ютерні
радіомережі та широкосмугові системи мобільного зв’язку.
Кардинальним рішенням у забезпеченні інформаційних послуг урбанізованих районів є
розробка нового виду систем широкосмугового безпроводового доступу, названих
телекомунікаційними системами на базі безпілотних авіаційних комплексів (ТС БпАК).
Тому актуальним науковим завданням є розробка концептуальних поглядів зі
створення телекомунікаційної системи за допомогою безпілотних авіаційних комплексів.
Основні положення
Основний принцип побудови ТС БпАК полягає в реалізації широкосмугового зв’язку за
допомогою ретранслюючої станції, розташованої на спеціальному БпАК.
У цьому зв’язку стає актуальною розробка технічних основ, принципів побудови та
методів реалізації ТС БпАК шляхом поєднання мікрохвильових і цифрових технологій із
сучасними технологіями аеронавтики та авіації.
Концепція побудови національної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури як
сукупності мікрохвильових безпроводових телекомунікаційних засобів надання
інформаційних, навігаційних і інших послуг, а також безпроводових транспортних і
корпоративних мереж, мереж абонентського доступу базується на наступних принципах :
– зосередження телекомунікаційних засобів там, де існує найбільша щільність
користувачів;
– підтримка динамічної маршрутизації та самоорганізації;
– підтримка високої інформаційної пропускної здатності;
– застосування сучасних мікрохвильових, мережевих і інформаційних технологій;
– забезпечення передачі усіх видів інформації (мова, текст, дані, зображення,
відео і т.д.);
– максимальне залучення вітчизняного науково-виробничого потенціалу;
– реалізація мобільності, що виражається в тім, що кожен користувач має можливість
використовувати необхідне йому з’єднання незалежно від місця підключення до мережі;
– прозорість підтримки з’єднань для інформаційних потоків різних стандартів через
спеціальні
інтерфейси,
обумовлені
протокольним
рівнем
використовуємих
телекомунікаційних систем, що не поширюється на зовнішні мережі.
Розглядаючи таку інфраструктуру по вертикальній ієрархії (зверху вниз), можна
виділити наступні чотири її рівні:
– супутникових комунікацій з невисокою інформаційною щільністю, але з найбільшим
покриттям території;
– телекомунікаційних систем із середньою інформаційною щільністю на базі БпАК;
– наземних безпроводових систем із максимальною інформаційною щільністю;
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– доступу до наземних магістральних кабельних мереж, розподільних місцевих
кабельних мереж і інформаційних ресурсів.
Верхній рівень вертикальної ієрархії складає площина супутникових комунікацій, що
забезпечує невисоку, але рівномірну по всій зоні дії щільність інформаційного наповнення.
Треба відзначити, що супутникові системи не можуть конкурувати з наземними
стільниковими мережами по наданню послуг у межах густонаселених районів, але
можливість доступу супутникових комунікацій до будь-якої точки в зоні обслуговування, що
може охоплювати усю територію держави, робить супутникові системи незамінними для
створення всеохоплюючих інформаційно-телекомунікаційних мереж національного і
глобального рівнів.
Крім цього, все більше супутникових систем застосовують у якості навігаційних і
синхронізуючих систем найширшого використання. Тут, безперечно, на даний час
найбільший інтерес викликає служба Глобальної системи позиціонування GPS (Global
Position System).
Головною ж метою національних супутникових комунікацій є забезпечення
вітчизняного телерадіомовлення і різних послуг вузькосмугових інформаційних служб, а
також взаємодія із глобальними та іншими національними інформаційнотелекомунікаційними мережами .
Середнім за щільністю обслуговування є рівень БпАК, що дозволяє інтегрувати в
межах системи різноманітні види телекомунікацій – від проводових до безпроводових.
Наземний рівень вертикальної ієрархії складає площина наземних засобів
широкосмугового радіодоступу мікрохвильового діапазону.
Основною сполучною інфраструктурою для зонових і локальних мереж залишаються
малогабаритні радіорелейні системи, що забезпечують передачу усіх видів інформації,
працюючі в режимі „точка-точка”.
Безпроводові точки доступу розглядуваної інфраструктури повинні мати інтерфейси
для підключення до національних інформаційних ресурсів.
Найбільш оптимальні такі підключення за допомогою кабельних мереж, що дозволяють
реалізувати подачу інформації з достатньо високими швидкостями передачі, які
забезпечують ефективне використання можливостей безпроводових широкосмугових систем
усіх вищих рівнів розглянутої інфраструктури.
У цьому контексті великі можливості відкриває нова технологія, що реалізує системи
широкосмугового доступу на основі гібридного з’єднання кабельні мережі-радіоканал,
основні положення якого визначені в Рекомендації МСЕ-Р F.1332.
Висновки
Таким чином, представлена концепція побудови інформаційно-телекомунікаційної
інфраструктури дозволяє здійснити оптимальне територіальне розподілення інформаційного
трафіку, будівництво даної інфраструктури можливе як поетапне і не вимагає значних
капітальних витрат і, відповідно, дозволяє прискорити окупність вкладених у неї коштів, що
дуже важливо для держави з економікою, що розвивається.
Можливість швидкого розгортання інфраструктури дозволяє вирішити проблему
надання повного набору мультимедійних послуг і забезпечити ними державних,
корпоративних й індивідуальних споживачів.
Напрямки подальших досліджень будуть спрямовані на створення методів оптимізації
навантаження в телекомунікаційних системах на базі БпАК.
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Романюк А.В. (НТУУ „КПІ” ім. Ігоря Сікорського)
АЛГОРИТМ СИНТЕЗУ ТОПОЛОГЇЇ ЕПІЗОДИЧНОЇ МЕРЕЖІ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ АЕРОПЛАТФОРМ
Розглядається наземна епізодична радіомережа мобільних абонентів, яка розгортається
під час надзвичайних ситуацій. Вона оснащена телекомунікаційними аероплатформами
(ТА) – повітряними ретрансляторами (маршрутизаторами) для встановлення радіозв’язності
між абонентами та/або покращення показників функціонування мережі [1]. Розглядається
задача синтезу топології епізодичної радіомережі з ТА за показникам зв’язності та
пропускної здатності.
Задано: множина абонентів та координати розміщення їх на місцевості; множина
окремих підмереж; множина ТА, параметри ТА (висота та максимальний час польоту тощо);
максимальні дальності радіозв’язку між ТА-ТА, ТА-абонент і абонент-абонент;
максимальний радіус зони покриття ТА.
Постановка задачі: забезпечити оптимум пропускної здатності зв’язної топологіі
мережі мобільних абонентів заданою кількістю ТА на певний період часу.
Загальний алгоритм знаходження топології полягає в наступному.
1. Одержання початкового рішення (початкової топології).
Знаходження „центрів мас” кожного кластера С0j, j  1, J . Знаходження центра зони
покриття, як центра покриття центрів мас С0j при умові часового обмеження на політ.
2. Пошук нового рішення при умовах: максимальна відстань між центром зони
покриття та кластерами повинна бути мінімізована, наявність зв’язності (мінімальної
відстані) між ТА, час виконання завдання ТА обмежений.
3. Аналіз отриманого рішення. Якщо поліпшення значення пропускної здатності –
рішення можливо, то перехід до кроку 2, інакше – КІНЕЦЬ.
Кількість ітерацій алгоритму залежить від розмірності задачі та початкового рішення. В
цілому задача зведена до задачі розміщення р-центрів відповідного графа – знаходження
положення заданої кількості кругів (зон покриття ТА) фіксованого радіуса , що покривають
задану кількість крапок. Задача відноситься до класу NP-повних. Одержання точного
рішення для мереж великої розмірності є важким. Тому використовуються евристики в
вигляді продукційних правил. Загальний алгоритм пошуку описаний в [1].
Однак, на відміну від задачі пошуку р-центрів наша постановка задачі ускладнюється:
зняттям обмеження на розташування р-центрів у вершинах (ребрах) графа, необхідністю
забезпечення зв’язності між ТА в певний період часу та вимогою максимізації пропускної
здатності мережі.
Для оцінки пропускної здатності запропонована аналітична модель, яка враховує
протокол канального рівня. Правила здійснюють пошук нової топології, яка задовольняє
заданій меті управління. Кожне правило, залежно від мети управління, припускає реалізацію
певного керуючого впливу: напрямок та висота переміщення ТА, зміна потужності передачі
(діаграми спрямованості антени ТА). Правила об'єднані в групи, кожна з яких домагається
досягнути частки постановки задачі. Для виключення комбінаторного вибуху пропонується
використати мета-правила.
Подальшим напрямком досліджень є проведення імітаційного моделювання для оцінки
ефективності запропонованого алгоритму.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Романченко І.С. Моделі застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій
на основі безпілотних авіаційних комплексів у надзвичайних ситуаціях: монографія / І.С.
Романченко, С.Л. Данілюк, С.М. Чумаченко [та ін.]. – К.: НАУ, 2016. – 332 с.
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Савченко О.М. (НЦЗІ ВІТІ)
Івченко М.М. (НЦЗІ ВІТІ)
Ткач В.О. (НЦЗІ ВІТІ)
Борбенчук В.В. (НЦЗІ ВІТІ)
ВПЛИВ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВЕДЕННЯ ВІЙНИ НА
РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ І ЗВ’ЯЗКУ
Воєнні теоретики ще на початку 20-го століття відзначали, що однакових війн
(збройних конфліктів) не буває, кожна війна (збройний конфлікт) – це випадок, та вимагає
особливої логіки, особливої лінії стратегічної поведінки протиборчих сторін.
В любій війні використання якого-небудь шаблону не припустимо.
В дійсності, майже всі воєнні конфлікти останнього десятиліття відрізняються один від
одного за змістом, складом сторін, що приймали участь, протяжністю, формами і способами
їх ведення. Прикладом цього є проведення операцій „Союзницька сила в Югославії”, Війна в
Перській затоці в 1991 році, „Непохитна свобода” США в Афганістані, війна РФ на Кавказі
проти Грузії та на сході України.
Особливостями збройного протиборства в 21 столітті є те, що в останні роки військовополітичне керівництво ряду держав світу, в тому числі і РФ, все більш активно розвивають і
випробують концепції війн нового покоління, відомих як гібридні війни, проксі-війни і війни
„по довіреності”.
На відміну від класичної, в „гібридній” війні бойові дії, локальні бої, бойові зіткнення
ведуться незначними за чисельністю та різнотипними військовими формуваннями.
При цьому, їх бойовий склад, зазвичай, не має типової структури, він постійно зазнає
змін, відповідно до умов обстановки. Аналізуючи часові та просторові параметри війн,
можна побачити, що на відміну від класичної „гібридна” війна може тривати десятиріччями.
Наприклад, в Придністровській Молдавській Республіці, Абхазії, Осетії, Карабасі.
А її просторовий розмах не обмежується самою зоною бойових дій, а поширюється на
всю територію країни.
При цьому, щодо тактики ведення бойових дій, застосування систем і комплексів
озброєння, в тому числі і систем управління, зв’язку чіткого повного уявлення ще немає і до
цього часу і потребує детального вивчення зі сторони експертного середовища.
Гібридна війна, розв’язана РФ на території України, відкрила нову сторінку в історії
збройного протиборства. В гібридній війні найбільш уразливими виявилися системи
управління і зв’язку, побудовані за класичними схемами і на великогабаритній
автотранспортній базі, з вузлами зв’язку на десятках КШМ з десятками кілометрів польових
кабелів. Отже, необхідно шукати технічне рішення щодо скорочення великогабаритних
польових засобів управляння і зв’язку, а також уніфікації їх зовнішніх відмінних ознак, так
як в умовах гібридної війни будь-яка автотранспортна одиниця, що має нетипові ознаки, є
об’єктом ураження.
Особливій загрозі підпадають пункти управління і вузли зв’язку побудовані по
модульному принципу, оскільки існує висока ймовірність встановлення на лініях
радіозв’язку (між ними) малогабаритних станцій радіозавад, що не обслуговуються, діючих в
даному секторі, з їх дистанційним включенням та виключенням.
Установка таких станцій радіозавад не є якимось унікальним явищем, а навпаки, воно
може стати масовим. Щоб зменшити вплив малогабаритних станцій радіозавад необхідно
відмовлятися від модульного принципу побудови пунктів управління та вузлів зв’язку, а
також приступати до розробки засобів спроможних їх своєчасно виявляти, подавляти або
знищувати.
Одним із сучасних підходів до ведення війни, крім гібридної, є і мережецентричні
війни, як війни нового покоління. Концепція мережецентричної війни щодо нових принципів
управління військами та силами передбачає в першу чергу об’єднання всіх учасників
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бойових дій в рамках єдиного інформаційного простору (зазначена концепція вперше була
апробована коаліційними силами на чолі з США в ході операції в Іраку навесні 2003року).
Під час ведення мережецентричних війн використовуються автоматизовані розподільчі
системи бойового управління, що дозволяють передавати дані про об’єкти (цілі) в режимі
реального часу всім бойовим ланкам.
Інформація від штучних супутників землі, розвідувальних літаків та безпілотних
літальних апаратів доводиться до всіх інстанцій одночасно.
Використання радіовипромінюючих датчиків, стаціонарних та портативних сканерів,
навігаційної супутникової системи GPS, бездротового доступу і тактичного інтернету
дозволяють безперервно відслідковувати положення в тому числі і рухомих об’єктів.
Отже, вже сьогодні необхідно наполегливо працювати над поступовим переводом ЗС
України у відповідність до концепції мережецентричної війни. Для цього необхідно:
створити, в першу чергу, розподілене програмне середовище;
впроваджувати системи зв’язку, які дозволяють формувати прості конфігурації
адаптивних мереж (це можливо здійснити за рахунок постачання на озброєння
програмованих радіостанцій на зразок радіостанцій сімейства JTRS);
налагодити виробництво систем комп’ютерного, відеоконференц зв’язку, розробку та
впровадження систем космічного зв’язку, АСУ, які повинні стати прерогативою як
досліджень в даній сфері, так і їх виробництва вітчизняним військово-промисловим
комплексом нашої держави.
Це вплине на перспективні напрямки розвитку системи зв’язку ЗС України (рис. 1).
Створення програмно-апаратних комплексів по
наданню інформаційно-телекомунікаційних
послуг на основі єдиного транспортного середовища,
застосування сучасних управлінських,
технологічних і технічних рішень
Створення транспортної мережі зв'язку
військ (сил) з переважним використанням
устаткування зв'язку вітчизняного виробництва

Інтеграція інформаційно-телекомунікаційних
систем (засобів) вогневого ураження, розвідки,
радіоелектронної
боротьби, навігації і зв'язку

Забезпечення інформаційно-технологічної
сумісності засобів та комплексів зв’язку що
експлуатуються у військах і приймаються на
постачання

Створення прихованої системи зв'язку на
основі уніфікованих модульних (контейнерних)
територіально рознесених комплексів
технічних засобів зв'язку

Ешелонування польової системи зв'язку в
космічному, повітряному, морському і наземному
ешелонах
Створення високонадійних мультисервісних
мереж зв'язку, що виключають несанкціонований
доступ до інформації, зі застосуванням
перспективних технологій
Створення віртуальних ІТВ у складі
віртуальних пунктів управління
об'єднань, з'єднань (частин)

Перспективні
напрями
розвитку
системи зв'язку
Збройних
Сил
України

Створення автоматизованої системи управління
зв'язком на основі штучного інтелекту, що виконують функції моніторингу стану і оперативного
управління елементами системи зв'язку
Створення єдиної системи технічного
забезпечення зв'язку і автоматизації, що входить
до складу уніфікованої системи
матеріально-технічного забезпечення
Створення роботизованих елементів системи
зв'язку, що забезпечують виконання завдань, без
залучення особового складу військ зв'язку
Створення автономних джерел електроживлення,
що використовують енергію сонячних батарей,
вітру (ветродвигуни), термоелектричну реакцію
(термоелектричні генератори)

Створення підсистеми кібернетичного захисту та
безпеки в інформаційній та телекомунікаційній
системах

Створення елементів системи зв'язку,
що самоорганізуються і самовідновлюються,
заснованих на сінергетичних властивостях системи
і мережецентричних принципах управління
зв'язком (Маch-технології)

Рис. 1. Перспективні напрямки розвитку системи зв’язку Збройних Сил України

Ці напрямки безпосередньо пов’язані з:
розробкою та впровадженням новітніх засобів зв’язку та автоматизації щодо оснащення
мобільної компоненти тактичної ланки управління;
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впровадженням інформаційно-телекомунікаційних мереж та систем зв’язку пунктів
управління (на основі автоматизованої системи типу С4ІSR), які б відповідали стандартам,
доктринам і рекомендаціям НАТО;
виробництвом та впровадженням засобів зв’язку і автоматизації спроможних надавати
мультисервісні послуги в телекомунікаційних мережах;
виробництвом та переоснащенням польового мобільного компоненту (системи типу
С4ІSR) на цифрові засоби з рівнем завадостійкості та захищеності, які відповідають
стандартам НАТО,
розробленням та впровадженням організаційно-технічних заходів щодо посилення
кіберзахисту в інформаційно-телекомунікаційних системах ЗС України,
розгортанням вітчизняного виробництва разом з партнерами (в першу чергу країнамичленами НАТО) радіостанцій тактичної ланки управління.
Звичайно в Україні, як і в інших країнах світу, високотехнологічне виробництво існує
не за всіма потрібними напрямками для виробництва тих чи інших засобів зв’язку, АСУ і т.п.
Тому пропонується, в першу чергу, йти шляхом створення на території нашої держави
спільних підприємств, які б дозволяли за більш короткий термін вирішувати завдання щодо
розвитку системи управління і зв’язку ЗС України у відповідності до сучасних підходів
ведення війни.
ВИСНОВОК. Аналіз сучасних підходів до ведення війни, напрямків розвитку засобів
зв’язку в державах НАТО та їх вплив на системи управління та зв’язку, а також досвід
набутий під час проведення АТО на сході нашої держави, показують, що сьогодні
виробництво техніки зв’язку в Україні потребує докорінної зміни та створення спільних
підприємств.
В першу чергу необхідно налагодити виробництво високотехнологічних
малогабаритних засобів зв’язку, які б забезпечували надійний зв’язок в умовах ведення
гібридної війни та були б завадостійкими і менш уразливими щодо їх виявлення та
знищення, а також забезпечували їх швидке розгортання та надійний зв'язок в русі.
Основну увагу необхідно приділити розробці та впровадженню новітніх засобів зв’язку
та автоматизації щодо оснащення мобільної компоненти тактичної ланки управління, яка
забезпечить інформаційний обмін в інтересах усіх військ, що діють в тактичній зоні
незалежно від їхнього підпорядкування і задач, які вони виконують.
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОПСИХОЛОГІЧНІЙ БОРОТЬБІ В ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ СУЧАСНОСТІ
Сучасна епоха стрімкого розвитку засобів і форм інформатизації значно розширює
інформаційну сферу, це пов’язано з повсюдним впровадженням інформаційних технологій у
всі сфери діяльності сучасного суспільства будь-якої розвиненої держави світу. Однак
інформаційно-комунікативні процеси можуть представляти реальну загрозу для окремої
особистості і суспільства в цілому. Це пов’язано з інформаційною боротьбою. Тенденції
розвитку засобів зв’язку та автоматизації призводить до нових сфер їх застосування, однією з
них є використання засобів комунікації для поширення інформаційно-психологічних впливів
[1, 2, 3]. Сьогодні в науковій літературі приділяється значна увага дослідженню питань
розробки методів та способів ведення інформаційної боротьби. У роботах авторів
розглядаються питання дослідження видів та сфер ведення інформаційної боротьби.
Таким чином, аналіз останніх досліджень і публікацій за визначеною темою показав,
що до сьогодні не достатньо приділено уваги аналізу інформаційно-психологічних впливів за
досвідом провідних країн світу з урахуванням нової форми війни. Тому актуальним
залишається завдання аналізу використання сучасних засобів комунікації для реалізації
інформаційно-психологічної боротьби, з метою подальшого створення на їх базі єдиного
підходу для ефективної протидії підрозділам інформаційно-психологічних операцій
протиборчої сторони та створення ефективного методу інформаційно-психологічного впливу
в інтересах забезпечення інформаційної безпеки держави. Метою є найбільш повне
узагальнення способів використання засобів комунікації для інформаційно-психологічної
боротьби, у порівнянні з існуючими, що спирається на досвід провідних країн світу та
антитерористичної операції в районі Донецької та Луганської областей. Збройні конфлікти
сучасності набувають нового змісту та форм. Сучасна війна стає гібридною, а дії
асиметричними. Особлива роль в гібридній війні відводиться інформаційній боротьбі та
кібернетичним діям. На першому етапі інформаційна складова гібридної війни створює
передумови для виникнення конфліктної ситуації, на другому – привід для втручання
агресора у внутрішні справи країни, на третьому – створює відповідний массив інформації
для безпосереднього впливу на цільову аудиторію.
Інформаційно-психологічна боротьба відбиває різні рівні протидії конфліктуючих
сторін, здійснювана інформаційними та психологічними засобами для досягнення
політичних і військових цілей. Під інформаційно-психологічною боротьбою, реалізованою у
військових цілях, розуміють два основні поняття, такі як „інформаційна війна” і
„психологічна війна”. Маніпулювання особистістю, використання різних засобів і технологій
для реалізації інформаційно-психологічного впливу стає досить поширеним явищем у
повсякденному житті, економічній конкуренції, політичній боротьбі. В даний час Інтернет
все масштабніше використовується для реалізації інформаційно-психологічних впливів
учасниками різних конфліктів. Він надає широкі можливості впливу на формування
громадської думки, прийняття політичних, економічних і військових рішень, впливу на
інформаційні ресурси противника і поширення спеціально підготовленої інформації. Одним
з напрямків використання глобальної комп'ютерної мережі Інтернет в інтересах
психологічної війни є поширення масиву інформації визначеного змісту, тобто
дезінформування чи пропаганда, яку реалізують з методом розсилання електронних листів;
створення груп на форумах та в соціальних мережах; створення сайтів спеціально
спрямованого змісту; розміщення інформації на окремих сторінках або в електронних
версіях періодичних видань та відеоресурсах. Так, в ході конфлікту в Косово для реалізації
заходів психологічної війни Югославською стороною широко застосовувалось розсилання
електронних листів. Поштові скриньки більше 10 тис. користувачів, різних агентств новин та
урядових чиновників регулярно заповнювалися посланням з описом результатів
бомбардувань і ракетних ударів по цивільних об’єктах, числа жертв серед мирного
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населення, а також страждань рядових громадян, змушуючи тим самим сумніватися у
правильності офіційної пропаганди.
Активно і цілеспрямовано використовують можливості Інтернету і сепаратисти у зоні
антитерористичної операції для пропаганди своїх ідей, поширення дезінформації, залучення
нових найманців. Існують сайти, що містять статті проросійської спрямованості, фото- та
відеоматеріали з відповідними коментарями, закликами. В соціальних мережах можна
виділити тематичні групи під загальним брендом „Антимайдан”, „Кибер Беркут”, „Интернетополчение”, а також інтернет-проект „Русская весна”, який є головною ідеологічною
платформою російської агресії в Україні. Найбільш поширеним напрямком використання
глобальної мережі в інтересах вищезгаданого протиборства є заміна інформаційного змісту
сайтів, що полягає у підміні сторінок або їх окремих елементів в результаті злому. Такі дії є
способом вираження певної політичної позиції, а також перенаправлення посилань на адресу
спеціально підготовлених інформаційних сторінок. Канали засобів масової комунікації, в
тому числі й Інтернет, є одностороннім інструментом інформаційно-психологічного впливу
на споживачів інформації. Тому в Інтернет широко практикуються психологічні прив'язки до
інформаційного каналу, тобто способи, так званої, зворотного зв'язку в різних формах:
можливість висловити свою думку у форумі, вибір варіанта відповіді на поставлене питання
До методів впливу на підсвідомість людини відносять
психологічну маніпуляцію,
реформування мислення, психологічне програмування і зомбування. В Інтернет, за
твердженням деяких фахівців, можливе застосування технологій NLP і різних форм гіпнозу
(виявляється, що через екранмонітора людини можна ввести в стан підвищеної чутливості до
зовнішнього навіювання), вплив на підсвідомість за допомогою різноманітних технічних
засобів і навіть елементарний обман, заснований на спотворенні інформації та
необгрунтованих перебільшеннях.
Реалізація методів управління людьми призвела до появи поняття „інформаційний
вірус”. Існують нешкідливі інформаційні віруси, такі як віруси сленгових виразів. Однак
серед вірусів є руйнівні, такі що можуть програмувати свідомість людини на нанесення
максимального шкоди людям або самому собі, наприклад, віруси молодіжних банд,
фашистських ідеологій, які можна знайти на відповідних сайтах або у соціальних мережах.
Одним з найбільш цинічних розповсюджувачів інформаційних вірусів є інтернет-реклама. В
даний час рівень розвитку інформаційних технологій стер кордони між державами в
інформаційному просторі, що надає можливості для придушення супротивника без
використання силових засобів ураження. Збройні Сили України, враховуючи передовий
світовий досвід та досвід під час проведення антитерористичної операції на території
Донецької та Луганської областей 2014 – 2016 р.р. в інтересах ведення інформаційної
боротьби застосовують відповідні методи інформаційно-психологічних впливів у мережі
Інтернет під час заходів забезпечення антитерористичної операції. Таким чином, розвиток
глобальної мережі Інтернет супроводжується все більш широким використанням наданих
нею можливостей для здійснення інформаційного протиборства, зростанням координації,
масштабів і складності дій її учасників, у якості яких виступають як держави або їх коаліції,
так і окремі організовані групи, в тому числі терористичні.
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АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ КОРИСТУВАЧА МІЖМЕРЕЖЕВОГО
ЕКРАНУ NETFILTER UNIX-ПОДІБНИХ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ
В даний час питанням безпеки даних у розподілених комп’ютерних системах
приділяється значна увага. Розроблено ряд засобів для забезпечення інформаційної безпеки,
призначених для використання на різних комп’ютерах з різними операційними системами. У
якості одного з напрямів можна виділити міжмережеві екрани, призначені контролювати
доступ до інформації з боку користувачів зовнішніх мереж.
Однією з основних передумов створення та суттєвим чинником успішного розвитку і
ефективного функціонування автоматизоване робоче місце (АРМ) є відповідне програмне
забезпечення. Проаналізувавши сутність та основні принципи АРМ, можна зробити
висновок, що використання та впровадження його в роботу є досить перспективним.
Основою є те, що АРМ впливає на збільшення продуктивності праці та зменшення часу,
котрий працівники витрачають на різні маніпуляції під час робочого процесу. Але також
існують і недоліки використання АРМ. По-перше, використання бюджету, котрого постійно
не вистачає. По-друге, переобладнання робочих місць займає великий проміжок часу.
Потрібно проаналізувати структуру підрозділу та поставити пріоритет на ті галузі діяльності,
котрі дійсно зможуть принести користь та покращити показники підрозділу в цілому. Після
поступового переобладнання зміни будуть помітні негайно.
Налаштування міжмережевого екрану Netfilter вимагає значних часових затрат та
знання великої кількості команд і налаштувань. Тому простота і швидкість стає запорукою
вдалого захисту мережі від атак зловмисника, що підвищує рівень захисту приватної
інформації. Також АРМ значно знижує ризики, пов’язані з людською необачністю при
налаштуванні. Стає можливим в будь-який час та з будь-якого вузла змінювати
налаштування міжмережевого екрану, адже до пакету всіх сучасних операційних систем
входить браузер. Можливості міжмережевого екрану безпосередньо визначаються тим, яка
інформація може використовуватися в правилах фільтрації і якою може бути потужність
наборів правил. Загалом кажучи, чим вищим є рівень моделі, на якому функціонує
міжмережевий екран, тим більш змістовна інформація йому доступна й, отже, тим тонше й
надійніше він може бути сконфігурованим.
Дана методика дозволяє зручно для адміністратора безпеки генерувати скрипти для
налаштування міжмережевого екрану. Простий у користуванні інтерфейс значно зменшує
ймовірність у здійсненні помилки при налаштуваннях. Функціональність реалізована у
вигляді єдиної системи. Адміністрація несе відповідальність за ризики технічних збоїв даної
методики автоматизованої конфігурації міжмережевого екрану Netfilter і за реалізацію
відповідних їм сценаріїв забезпечення моніторингу програмного забезпечення.
АРМ має низку переваг:
– значно полегшує роботу адміністратора безпеки чи відповідальної особи за стан
захищеності локальної обчислювальної мережі;
– забезпечує швидкість та легкість налаштування конфігурацій мережі;
– запобігає виникненню помилок при налаштуванні.
Отже, оцінка ефективності використання запропонованої методики на прикладі
використання АРМ свідчить про значні позитивні якісні зміни в роботі адміністратора
безпеки. Використання програм, що реалізуватимуть запропоновану методику налаштування
конфігураційних файлів, значно покращить роботу адміністратора безпеки та прискорить
даний процес.
Зменшення навантаження на адміністратора безпеки відповідає теоретично
обгрунтованому, про що й свідчить проведена оцінка ефективності.
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Сальник С.В. (ВІТІ)
МОДЕЛЮВАННЯ МОБІЛЬНОЇ РАДІОМЕРЕЖI З УРАХУВАННЯМ
ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ
Питання проведення моделювання мобільної радіомережі (МР) зумовлено розробкою
методів виявлення вторгнень (МВВ), які забезпечують інформаційну безпеку МР та
необхідністю проведення оцінки ефективності МВВ за множиною показників та в умовах
динаміки зміни топології мережі, випадкового характеру потоків повідомлень, нечіткій
мережевій активності, розподіленого характеру побудови маршрутів та інше.
Під час вибору типу моделювання МР доцільно врахувати вимоги та завдання, що
висуваються до моделі, а саме: моделювання перспективних систем та методів; простота та
нескладність побудови моделі; можливість врахування множини показників та факторів, які
впливають на результат; побудова систем будь-якого типу та складності. Саме тому подібне
моделювання можливо провести тільки методами імітаційного моделювання (ІМ).
Суть ІМ полягає у відтворенні процесу управління МР з урахуванням МВВ за
допомогою ймовірнісних та детермінованих процедур. Послідовність цих процедур
багатократно повторюється для статистичної обробки отриманих даних та отримання
показників функціонування мережі у вигляді статистичних оцінок.
Відповідно до вказаних вимог, процес ІМ представимо у вигляді наступних етапів:
1. Етап – Змістовний опис об’єкта моделювання та створення концептуальної моделі;
2. Етап – Формальний опис об’єкта моделювання;
3. Етап – Створення імітаційної моделі на основі середовища MATLAB “Simulink”.
Так як метою ІМ є побудова МР з урахуванням особливостей МВВ, то необхідно
провести побудову МВВ, в даному випадку на основі нейронної мережі Kohonena (МК) та
нейро – нечіткої мережі Sugeno (MS).
– Отримання вихідних даних та зображення поверхні "вхід-вихід" мережі Kohonena в
середовищі MATLAB зазначено на рис. 1,2.

Рис. 1. Отримання вихідних даних МК

Рис. 2. Зображення поверхні „вхід-вихід”

– Отримання вихідних даних та зображення поверхні „вхід-вихід” мережі Sugeno в
середовищі MATLAB зазначено на рис. 3,4.

Рис. 3. Отримання вихідних даних MS

Рис. 4. Зображення поверхні „вхід-вихід”

Таким чином, проведення імітаційного моделювання мобільної радіомережі (МР) з
урахуванням особливостей МВВ забезпечить проведення експериментального дослідження
ефективності МВВ в МР на основі оптимальних параметрів та критеріїв ефективності.
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к.т.н. Самойлов І.В. (ВІТІ)
Артюх С.Г. (ВІТІ)
ВАРІАНТ ПОБУДОВИ НЕЧІТКИХ ВІДНОШЕНЬ НА ОСНОВІ
ЕКСПЕРТНИХ НЕЧІТКИХ БАЗ ЗНАНЬ
Діагностика, тобто встановлення причин явищ, що спостерігаються, є важливим етапом
прийняття рішень в різних областях: військовій справі, техніці, економіці та ін.
Необхідною умовою розв’язання задач діагностики є встановлення залежності
„причини-наслідки” [1].
Для побудови такої залежності може бути залучений досвід експертів, тому
моделювання причинно-наслідкових зв’язків здійснюється із застосуванням апарата нечіткої
математики [2].
Модель діагностики будується на основі композиційного правила виведення Заде [3] –
B=A◦R, в якому носієм діагностичної інформації є матриця R нечітких відношень (НВ)
„причини-наслідки”, що зв’язує вектор мір значимості причин A і вектор мір значимості
наслідків B.
Будемо вважати відомими: D={d1, d2, …, dn} – множина причин, які підлягають
порівнянню з точки зору впливу на виникнення наслідків; S={s1, s2, …, sm} – множина
наслідків, які означають зміни кількісних або якісних параметрів стану об’єкта. Необхідно
побудувати матрицю НВ RDS, тобто необхідно оцінити міру впливу кожної з причин di,
i  1, n , на виникнення кожного з наслідків sj, j  1, m .
Для вирішення цієї задачі пропонується метод побудови нечітких відношень на основі
експертних нечітких баз знань, побудованих для вибору порівняльних оцінок шкали Сааті.
Оскільки параметри стану об’єкта частіше є кількісними, то можлива модифікація
експертного методу [4, 5, 6], в якому порівняльні оцінки обирались безпосередньо експертом
або групою експертів.
В методі, що пропонується вибір оцінок для матриць парних порівнянь здійснюється на
основі правил ЯКЩО-ТО.
Такі правила зв’язують параметри стану об’єкта з оцінками шкали Сааті, наприклад:
ЯКЩО в результаті дії причини di діапазон допустимих значень
i

i

параметру стану yj становить y j  [ y , y j ] ,
j
ТО причина di має суттєву перевагу
І порівняльна експертна оцінка дорівнює vikj  5 ,

(1)

де елемент v ikj оцінюється експертом за 9-ти бальною шкалою Сааті:
1 – якщо відсутня перевага причини dk над причиною di;
3 – якщо існує слабка перевага dk над di;
5 – якщо існує суттєва перевага dk над di;
7 – якщо існує явна перевага dk над di;
9 – якщо існує абсолютна перевага dk над di.
Перевага даного методу полягає в автоматизації побудови матриці парних порівнянь.
Незважаючи на те, що для визначення елементів матриці парних порівнянь достатньо одного
рядка, процес порівнянь варіантів є достатньо трудомістким, особливо при великої кількості
причин.
Крім того даний метод дозволяє уникнути невизначеності, пов’язаною із розбіжністю у
висновках експертів при виборі порівняльної оцінки і обробки гістограми оцінок, а також
дозволяє врахувати єдине джерело невизначеності, пов’язане із розумінням значення слів
(нечітких термів) в експертних правилах (1).
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Алгоритм побудови нечітких відношень з вибором оцінок на основі правил ЯКЩО-ТО,
включає наступні кроки:
~
1. На основі експертних даних побудувати функції належності μT jk вихідної змінної yj
~
до нечіткого терму порівняльної оцінки T~ jk і функції належності μ d i вихідної змінної yj до
нечіткого терму причини d i .
2. Обчислити значення порівняльних оцінок шкали Сааті v ikj при визначенні переваги
причини d k над причиною d i щодо виникнення наслідку s j .
3. Для кожного наслідку sj, j  1, m сформувати матрицю парних порівнянь, відповідно
для нижніх

j

vik і верхніх vikj границь порівняльних оцінок vikj , i, k  1, n .

4. Обчислити нижні і верхні границі ступенів належності:
1
1
та r ij 
r ij 

j
v ij1  v ij2    v in

j
vij1  vij2    vin

Виконати нормування знайдених ступенів належності.
5. Із границь вторинних інтервальних функцій
сформувати матрицю нечітких відношень

d1
R  [r ij]  d 2

dn

s1
s2
[r11 , r 11] [r12 , r 12 ]
[ , ] [ , ]
 r 21 r 21 r 22 r 22
 


[r n1 , r n1] [r n 2 , r n 2]

,

належності

нечітких

множин

sm

 [r1m , r 1m] 
 [r 2m , r 2m]

 

 [r nm , r nm]
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к.т.н. Сілко О.В. (ВІТІ)
Печенюк Б.І. (ВІТІ)
к.т.н. Горбенко В.І. (ВІТІ)
ОГЛЯД ЗАХИЩЕНОСТІ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
Мобільні пристрої, у тому числі мобільні телефони, нарощують свій функціонал та
об’єми використання не тільки у Збройних Силах України, але й у різних спецслужбах.
Аналіз показує, що мобільні телефони стали найпростішим джерелом добування
розвідувальної інформації. Новітні засоби розвідки дають змогу дізнатися не лише про місце,
з якого ведуться переговори, а й безпосередньо про зміст переговорів та листування. Це
пов’язано з тим, що мобільний телефон є радіовипромінювальним пристроєм. Навіть
звичайний дзвінок або повідомлення додому про те, що „в мене все добре, завтра
висуваємося”, може обернутися засідкою, артобстрілом або чимось гіршим. Також треба
враховувати, що деякі оператори мобільного зв’язку є компаніями інших держав, у тому
числі Російської Федерації, тому спецслужби цих держав отримують інформацію про
переговори та навіть місцезнаходження методом тріангуляції (аналіз сили сигналу на трьох
найближчих базових станціях). Крім того, не варто довіряти додаткам сумнівного
походження. Більшість надійних додатків розміщено в офіційних джерелах додатків
(Play Market для Android, Microsoft Store для Windows та App Store для MacOS).
Типовим
сценарієм потрапляння вірусу на телефон є інсталяція «зламаних» ігор та програм з форумів
або антивірусу, зненацька запропонованого дивним веб-сайтом, чи додатка, який, начебто,
прискорить роботу телефону та ін. Спеціалісти з галузі безпеки інформації не радять
використовувати такі мобільні додатки як: Viber, WhatsApp, Skype, Google Hangouts,
Facebook Chat та ін. так як використовуючи дані програми існує велика імовірність того, що
ваші дані будуть викрадені. Усі вищеперераховані додатки для спілкування не лише вразливі
для „злому”, але й не рідко самі зберігають записи розмов, які надаються спецслужбам за їх
вимогами. Незважаючи на використання потужних засобів контролю за додатками, сучасне
шкідливе програмне забезпечення стає більш технологічним і складним і тому може
вимагати від користувача цілком логічних дозволів, за допомогою яких дуже вдало
маскується. Саме тому варто відключити геопозиціонування, як за допомогою GPS, так
і за допомогою базових станцій. Wi-Fi та мобільний Інтернет вмикати лише у разі критичної
потреби або взагалі їх не використовувати, щоб унеможливити доступ і витік інформації
в режимі реального часу. В перспективі, із зростанням використання смартфонів і
комунікаторів для виходу в Інтернет (завдяки впровадженню нових технологій бездротового
зв’язку 3G, Mobile WiMAX та інших) шкідливі програми для мобільних пристроїв можуть
стати ще більш серйозною небезпекою. Для того, щоб зрозуміти, чи може програма отримати
доступ до географічного розташування телефону або чи дозволено передавати дані мережею
Інтернет, встановлюються певні дозволи.
Існує ряд правил, яких слід дотримуватись аби вберегти свій мобільний пристрій від
несанкціонованого доступу:
– не використовуйте мобільний телефон без нагальної потреби;
– використовуйте лише мінімально необхідний набір додатків;
– не варто підключати телефон до неперевірених комп’ютерів;
– спроби „зламати” власний телефон негативно впливають на безпеку.
Таким чином, для вирішення даної задачі пропонується введення в роботу програмного
забезпечення оцінки стану захищеності мобільних пристроїв, що методом сканування буде
вказувати на його вразливості з рекомендацією видалення шкідливого програмного
забезпечення або вірусів, а також надавати поради, щодо використання мобільного телефону
в залежності від вашого місцезнаходження. Також слід розуміти, що необхідно
використовувати захищені засоби передачі даних, для унеможливлення викрадення
персональної інформації з мобільного пристрою.
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к.т.н. Слотвінська Л. І. (ВІТІ)
Маркевич Ю. М. (ВІТІ)
ВИПРОБУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДРУКАРСЬКОГО ПАПЕРУ
Сучасні технології виготовлення цінних паперів та документів суворого обліку
(ЦПДСО) передбачають використання спеціального високоякісного паперу – міцного на
розрив, згин, довговічного, стійкого до навколишнього середовища і захищеного від
підробки.
З метою технічної експертизи документів необхідно проводити дослідження
спеціального паперу для його ідентифікації. В залежності від поставленої мети при
дослідженнях вирішують різні задачі – встановлюють відповідність паперу, що перевіряють
вимогам нормативно-технічної документації чи оцінюють значення окремих технічних
показників. Властивості друкарського паперу для виготовлення визначаються загальними
фізико-технічними
показниками,
механічними
і
друкарсько-технологічними
характеристиками, а спеціального – наявністю елементів захисту (1,2). Для дослідження
документів використовують візуальні, мікроскопічні, фотографічні методи (3).
Для визначення основних методів досліджень важливою є класифікація технічних
показників і способів захисту спеціальних друкарських паперів для аналогового і цифрового
друку з визначенням основних технічних характеристик та обґрунтування методів
лабораторного контролю і випробувань їх властивостей.
Проаналізований асортимент спеціального паперу з визначенням його конструктивних
і технологічних особливостей та патентний пошук глибиною 15 років дозволив
сформулювати критерії класифікації методів випробувань – за призначенням, способом
виготовлення, товщиною, вмістом волокон, наявністю елементів захисту і т. д.
В результаті проведеного аналізу встановлено, що практично для всіх видів паперу
необхідно застосовувати наступні основні методи випробувань: склад по волокну, орієнтація
волокон, оптична однорідність, гладкість, маса 1м2 , щільність, товщина.
Для проведення випробувань паперу визначено необхідний перелік апаратури і
інструментів. Запропоновано методику випробування товщини паперу, лицевої та зворотної
сторони та напрямку волокон за допомогою ручного цифрового мікроскопу (Handheld USB
Digital Microscope) з можливістю одержання фотографічного зображення. Для визначення
товщини паперу було використано лінійку програми Microscope.
Цифровий мікроскоп – малогабаритний пристрій, який забезпечує коефіцієнт
збільшення – 1/10 ≈ 500 раз (безперервна можливість масштабування), має ручний тип
фокусування, формат фото – JPGE, BMP, інтерфейс – USB 2.0. Для роботи мікроскопу
необхідно ПК з наступними технічними характеристиками: Windows XP SP2; процесор:
Intel(R) Pentium(R) CPU B980 2.40GHz; інтерфейс: USB 3.0; вбудована пам’ять: 4,00ГБ; 64розрядна операційна система.
Реалізація методики дозволить оперативно проводити випробування паперу в умовах,
наближених до польових.
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ СТРУКТУРИ МЕРЕЖІ ВІЙСЬКОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ ПРИ РІШЕННІ ЗАДАЧ ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ
Процес функціонування мереж військового зв’язку (МВЗ) відбувається в умовах
постійного впливу дестабілізуючих факторів, впливу РЕБ супротивника тощо, які приводять
до різних ситуацій: втрати зв’язності, виходу з ладу апаратури (каналів), перенавантаження
напрямів та маршрутів передачі тощо. Тому необхідно оперативно приймати рішення щодо
відновлення структурі мережі.
Мета роботи – розробка алгоритму ситуаційного управління при відновленні структурі
мережі військового зв’язку.
Задачу відновлення структури МВЗ представимо, як процес ситуаційного управління
[1, 2]. В загальному вигляді рішення завдань ситуаційного управління повинно включати
наступні складові:
особа, яка приймає рішення (наприклад, начальник зв’язку);
об’єкт управління – мережа (структура та параметри його елементів: каналів,
маршрутів, напрямів; обладнання, ресурси тощо);
блок аналізу (оцінює і порівнює: відповідають структура та параметри інформаційного
обміну вимогам чи ні?);
класифікатор ситуації (для класифікації ситуації на мережі та спрощення отримання
керуючого впливу);
рішаючий елемент та управляючий вплив.
Безліч всіх варіантів відновлення мережі можна розбити на кілька завдань (груп):
– відновлення зв’язності структури мережі;
– забезпечення функціонування напрямів передачі;
– відновлення пропускної здатності мережі.
Кожне із запропонованих завдань має на меті отримання варіантів рішення за
допомогою наявного ресурсу.
Під час функціонування МВЗ та впливі противника на неї, найбільш вірогідним
варіантом стану мережі буде незв’язна структура. В даному випадку для відновлення, в
першу чергу, необхідно отримати мінімальну зв'язність структури, а далі при наявності
резерву сил і засобів нарощувати пропускну здатність і стійкість напрямів та всієї мережі.
Кількість і довжина додаткових ліній повинна бути мінімальною.
В цілому завдання управління структурою МВЗ може мати за мету:
Z1 – встановлення зв’язності мережі в разі її порушення;
Z2 – задоволення заданих вимог якості зв’язку між окремими вузлами (наприклад, для
забезпечення заданого рівня живучості [3] та/або пропускної здатності, мати декілька
маршрутів передачі в найважливіших напрямках тощо);
Zi – задоволення (оптимізація) показників якості обслуговування користувачів у
мережі в цілому або її зоні (наприклад, за показником пропускної здатності)
Zk – задоволення (оптимізація) зон радіопокриття.
Необхідно: знайти в режимі реального часу матрицю зв’язності С*, яка забезпечить
виконання цільових функцій Zk, k = 1…К

Ck*  arg opt Z k (С ) ,
U 

при обмеженнях  = 1×2×3 :
на множину керуючих впливів 1:{tрi ≤ tрiдоп); Кi ≤ Кimax, Тпрi ≤ Тпрiдоп},
ресурси мережі 2:{ gij ≤ sij(cij), sij(cij)≥smin, ri ≤ rimax},
вимог до інформаційного обміну 3:{tз ≤ tздоп; gij ≤ sij(cij), s(mab) ≥ sдоп, lab ≤ lдоп},
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(1)

де tрi – час розгортання i-го елемента мережі; Кi – кількість i-го обладнання (апаратних)
зв’язку; Тпрi – час прийняття та реалізації рішень по відновленню; tз – затримка передачі, gij –
інтенсивність потоків за шляхами mab, які проходять скрізь канал (i, j)  mab – маршрут
відправником a та адресатом b; sij – пропускна здатність; ri – радіус передачі; l – довжина
маршруту; a, b, i, j  V – множина вузлів.
Складність та результат рішення C* залежить від цільової функції управління Zk та
розмірності мережі.
Цикл управління топологією МВЗ включає в себе наступні етапи:
1. Збір інформації про стан та параметри іі функціонування мережі (зони, маршруту,
напряму, елементів мережі тощо).
2. Розрахунок та оцінка ії функціонування (контроль стану).
3. У випадку відхилень параметрів від визначених – знаходження нової топології та
доведення до керуємих елементів.
Загальний алгоритм процесу ситуаційного управління при відновленні структури
мережі складається з наступних етапів (рис. 1).
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Рис. 1. Схема ситуаційного управління при відновленні структури мережі

1. Збір інформації про стан мережі (існуючий початковий варіант структури С0).
2. Аналіз умов функціонування – перевірка на відповідність параметрів
функціонування мережі вимогам інформаційного обміну (перевірка обмежень ).
Якщо параметри функціонування мережі відповідають вимогам, тоді перехід на оцінку
прийнятого рішення (блок 9), інакше – перехід на наступний крок.
3. Здійснюється перевірка на можливість отримання нового рішення.
Якщо так, то перехід на блок 4, інакше на блок 9.
4. Пошук нового рішення (нової структури) Ск.
Ідентифікується стан мережі та проводиться його класифікація.
Здійснюється пошук нового рішення за участю або без участі людини.
Якщо всі варіанти перебрані, тоді КІНЕЦЬ, інакше – перехід на наступний крок.
5. Розрахунок параметрів варіанта рішення.
6. Якщо показники отриманого рішення П(Ск+1) кращі ніж П(Ск), то рішення залишити,
якщо ні – перехід на крок 5.
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7. Отримане рішення вважати оптимальним. Перехід на блок 2.
8. Відкинути рішення та перейти на блок 2.
9. Оцінка рішення. Якщо відновлення структури не потребує участі людини, то
керуючий вплив надходить на об’єкт управління. В іншому випадку інформація доводиться
до ЛПР та застосовуються заходи організаційного впливу.
10. Доведення рішення до виконавців.
Задача пошуку оптимальної матриці зв’язності C* (1) відноситься до класу NP-повних.
Отримання точного рішення при значній розмірності мережі пов’язано зі значними часовими
витратами. Тому для скорочення перебору пропонується використання евристик (правил)
продукційного типу: ЯКЩО <ситуація> ТО <рішення>. Крім цього, пропонується ввести
блок ідентифікації, який буде ідентифікувати стан мережі та визначати з множини можливих
цілей переважну кількість (будує ієрархію цілей) та пропонує переважну групу можливих
варіантів рішення (рис. 2) [4]. Фактично пропонується введення правил мета-управління на
всій множині правил прийняття рішень.
Цей підхід дозволить значно скоротити простір варіантів рішень та отримувати
рішення в реальному часі для оперативного управління МВЗ. Критерієм визначення моменту
перебудови структури є невиконання одного з обмежень  (вираз 1).
Будь-який варіант відновлення структури МВЗ обмежений наявними ресурсами і
повинен бути спрямований, в першу чергу, на встановлення зв’язності та в другу на
виконання вимог по пропускній здатності. Ці вимоги є основними, так як за своїм
функціональним призначенням МВЗ повинна виконувати передачу потоків повідомлень з
необхідною якістю.
Суттєвою особливістю відновлення структури мережі є обмеженість часу на
вироблення варіантів рішень по відновленню та самого процесу відновлення, а в
подальшому і нарощування мережі. Тому необхідно здійснювати постійний контроль за
процесом відновлення та визначення здійснення корегуючих управляючих впливів у процесі
відновлення.
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Рис. 2. Схема отримання рішення з блоком ідентифікації групи рішень

Таким чином, в основу алгоритму відновлення структури мережі зв’язку покладений
метод ситуаційного управління. Скорочення простору пошуку можливих рішень по
управлінню мережею пропонується здійснювати на основі введення ієрархії цілей
управління та пошуку можливих рішень в визначеній групі варіантів.
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ВІЗУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ В СИСТЕМІ ВИЯВЛЕННЯ АТАК ІНФОРМАЦІЙНОЇ
МЕРЕЖІ ОРГАНУ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ
МЕТОДОМ ПАРАЛЕЛЬНИХ КООРДИНАТ
Зростання ролі інформаційних мереж (ІМ) у сфері військового управління призводить,
з одного боку, до підвищення ефективності бойового застосування сил та засобів в ході
збройних конфліктів, та, з іншого боку, до збільшення загроз в ході їх використання, шляхом
проведення на них кібернетичних атак. Саме тому питання забезпечення безпеки ІМ органів
військового управління (ОВУ) особливо в умовах проведення АТО на Сході України є
актуальним та має високий пріоритет.
Упровадження в ІМ органів військового управління ЗС України необхідних сучасних
систем захисту від кібернетичних атак, таких як, Prelude, Snort, OSSEC, Bro та ін. є одним з
перспективних рішень даного питання, проте приводить до значного інформаційного
навантаження на людину-адміністратора безпеки та вимагає від нього відповідного
кваліфікаційного рівня та накопиченого досвіду. Це, насамперед, обумовлено значним
зростанням обсягу даних, які отримуються та аналізуються системами виявлення атак, що
ускладнює не тільки їх обробку, а й можливість швидкого прийняття обґрунтованого
рішення адміністратором безпеки з метою ідентифікації та запобігання кібернетичним
атакам.
Саме тому, виникає негайна потреба у застосуванні ефективних методів візуалізації
даних про ситуацію, яка складається в ІМ у зручній і наочній формі. У першу чергу, це
пов’язано з особливостями зорового сприйняття людиною графічної інформації, у наслідок
того, що людський мозок є одночасно точним і потужним інструментом для розпізнавання
загальних тенденцій або відхилень у характері інформації, що аналізується, виявлення
зв’язків між різними наборами даних та ін.
Аналіз останніх публікацій та результатів наукових досліджень показує, що візуалізація
даних у системах виявлення кібернетичних атак (СВКА) методом паралельних координат
(PCAV – Internet Attack Visualization on Parallel Coordinates) є одним з найбільш
перспективних способів виявлення деяких типів з них: DoS attack, Slammer Worm, Host Scan,
Port Scan та ін. Даний метод є потужним інструментом для оперативного представлення
багатовимірних наборів даних, оскільки дозволяє представляти інформацію за декількома
параметрами для великого числа об’єктів на одному екрані.
У доповіді розглядається питання вдосконалення сучасних СВКА шляхом додавання до
їхньої структури модуля візуального аналізу, в основу роботи якого покладено
багатовимірне представлення даних методом паралельних координат. Особливістю даного
методу є представлення інформації про ситуацію, що складається в ІМ у багатовимірному
вигляді за багатьма параметрами та порівняння отриманого зображення з відомими
графічними шаблонами кібернетичних атак, що знаходяться у базі даних (БД) СВКА. Це
дозволяє адміністратору безпеки по-перше: оперативно виявляти кібернетичні вторгнення в
систему, навіть при відсутності значного практичного досвіду та середньої кваліфікації; подруге: створювати нові графічні шаблони кібернетичних атак та завантажувати їх у БД
системи.
Таким чином запропоноване рішення дозволяє не тільки підвищити оперативність та
обґрунтованість діяльності адміністратора безпеки в режимі реального часу по виявленню
кібернетичних атак, а й є підґрунтям для реалізації механізму донавчання системи щодо
реагування нею на раніше невідомі типи кібернетичних атак.
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д.т.н. Субач І.Ю. (ВІТІ)
Фесьоха В.В. (ВІТІ)
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ
АТАК В ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ
Питання підвищення рівня захисту мережевих ресурсів від кібернетичних атак та спроб
незаконного втручання в комп’ютерні системи і мережі органів військового управління ЗС
України в умовах інформаційної війни не тільки залишається відкритим, а й вимагає
постійного вдосконалення сучасних програмних та програмно-апаратних механізмів захисту
ресурсів сектору безпеки і оборони критичної інфраструктури держави.
Проведений аналіз показує, що в основу функціонування вищезгаданих механізмів
захисту (систем виявлення атак (вторгнень), аналізаторів мережевих протоколів, систем
тестування навантаження, мережевого моніторингу, контролю цілісності) покладено досить
широкий спектр методів виявлення класифікованих атак (сигнатурний аналіз),
параметричної реєстрації змін, евристичного і статистичного аналізу, нечіткої логіки,
штучних нейронних мереж, розпізнавання образів, аналізу поведінки об’єктів, методів
заснованих на аномаліях з метою оперативного виявлення кібернетичних атак. Проте
вищенаведені сучасні механізми захисту, зокрема, системи запобігання вторгненням, мають
наступні недоліки:
досить високий рівень помилкових спрацьовувань та пропусків кібернетичних атак;
слабкий механізм виявлення нових кібернетичних атак;
більшість вторгнень неможливо визначити на початкових етапах;
практична відсутність змоги ідентифікації атакуючого та визначення цілі атаки;
слабкий механізм виявлення вже класифікованих атак, що використовують нові
стратегії;
складність виявлення вторгнень у реальному часі з необхідною повнотою у
високошвидкісних мережах;
значне завантаження систем при роботі в реальному час та інші.
Крім того, аналіз останніх публікацій та результатів проведених наукових досліджень у
галузі виявлення кібернетичних атак показав, що вирішити цю задачу традиційним шляхом
аналітичного опису динаміки поведінки об’єктів в інформаційно-телекомунікаційній мережі
існуючими методами на сьогоднішній день не є можливим. Крім того, незважаючи на
поширеність, використання в системах виявлення вторгнень і функціональні можливості
таких відомих методів, як штучні нейронні мережі та інші, для запобігання кібернетичним
атакам, дані методи мають суттєві недоліки:
неможливість інтерпретації адміністратором безпеки результатів класифікації поточної
ситуації;
велика вартість побудови, налагодження, експлуатації та ремонту;
складність початкового “навчання” системи;
видача результату, точність ідентифікації якого не завжди відома та інших.
У доповіді запропонований новий підхід до вирішення важливої науково-технічної
задачі, яка пов’язана з розробкою спеціального математичного забезпечення для підтримки
прийняття рішень адміністратором безпеки щодо виявлення та запобігання кібернетичним
атакам на інформаційні мережі органів військового управління, з метою підвищення
обґрунтованості та оперативності рішень, які він приймає в процесі виконання своїх
функціональних обов’язків, шляхом застосування нових моделей та методик виявлення та
запобігання кібернетичним вторгненням, що побудовані на основі теорії прийняття рішень,
теорії нечітких множин, теорії баз даних, моделей та методів інтелектуального аналізу даних,
а також методів інженерії знань.
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д.т.н. Субач І.Ю. (ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Чаузов О.М. (ДССЗЗІ)
ПЛАНУВАННЯ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ В ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ АСУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Аналіз літератури та досвід експлуатації автоматизованих систем управління
спеціального призначення (АСУ СП) свідчить про те, що посадові особи, які входять до
складу бойової обслуги (ОБО), для рішення завдань управління військами генерують потік
запитів до сервісів інформаційно-телекомунікаційної мережі (ІТМ), яка є необхідною
складовою сучасної АСУ СП та висувають вимоги до значень показників отримання
результатів відповідних запитів. При цьому система керування ІТМ повинна вирішувати
завдання задоволення вимог ОБО шляхом розподілу доступних ресурсів ІТМ між запитами
з потоку.
Оскільки, для будь-яких ІТМ, що входять до АСУ реального часу з великою кількістю
користувачів, до яких відноситься і АСУ СП, вхідний потік запитів змінюється із часом, то їх
можна віднести до класу гетерогенних розподілених систем з нестаціонарним вхідним
потоком запитів.
Таким чином, в ІТМ здійснюється перетворення вхідного потоку запитів у вихідний
потік результатів таким чином, щоб максимально повно задовольнялися вимоги
користувачів, причому, однією з основних задач управління ІМ є компенсація
невизначеностей, які пов’язані з нестаціонарним вхідним потоком запитів, станом ІТМ та
зміною вимог ОБО із часом.
Модель оцінки стану ІТМ, що представлена у доповіді, передбачає, що на вхід системи
надходить потік запитів, а виходом є потік результатів, при цьому, враховуються зовнішні
збурювання, пов’язані із процесом функціонування ІТМ. До складу моделі входять: блок
виміру який, на основі даних з вимірювальних моніторів, визначає значення
спостережуваних параметрів ІТМ, які, у свою чергу, вимірюються за визначеними
алгоритмами та надходять у блок оцінювання стану, у якому, на основі отриманих значень
параметрів, визначається стан системи в заданий період часу. Отримані оцінки вектора
станів передаються в систему оперативного управління ІТМ, в якій розробляється план
обробки запитів або його корекція, а також план розподілу ресурсів ІТМ.
Очевидно, що більш ефективним управлінням буде таке, коли забезпечується
мінімальна відмінність показників обробки запитів в ІТМ від вимог користувачів, що
дозволяє досягти цілі застосування АСУ СП у цілому.
Досвід вирішення подібних задач показує, що залежно від вимог, що висуваються до
процесу функціонування системи планування ресурсами, можна одержувати як оптимальне,
так і раціональне рішення. При цьому, у зв’язку з тим, що завдання розподілу ресурсів є
np-повною задачею, одержання оптимального рішення можливо тільки при невеликій
кількості вихідних запитів.
Застосування різних алгоритмів розподілу ресурсів в ІТМ АСУ визначається
використаними стратегіями і особливостями архітектури ІТМ. При цьому більша частина
алгоритмів планування розподілу ресурсів зводиться до рішення оптимізаційної задачі, яка
вирішується шляхом застосування методів математичного програмування та евристичних
методів, які дозволяють одержувати як точні так і наближені рішення.
Для використання в обчислювальних системах вимоги користувачів формалізуються у
вигляді цільових функцій, які максимізуються системою планування ресурсів. Типовими
цільовими функціями для планування розподілу ресурсу ІМ є: мінімізація часу обробки
запитів; час обробки запитів менший, ніж заданий; мінімізація максимального часу роботи
вузла по обробці запиту; рівномірний розподіл обчислювальних та інформаційних ресурсів;
максимізація завантаження груп обчислювальних вузлів та інші.
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Використання наведених цільових функцій виправдано для застосування в системах
планування ресурсу більшості АСУ. Однак для АСУ СП найбільш важливим є узагальнений
результат обробки кожного запиту. У таких системах користувач повинен визначити
корисність одержання відповідного результату обробки до кожного конкретного
моменту часу.
Таким чином, для оцінки якості процесу функціонування системи (обробки запиту)
може бути запропонованою цільова властивість, що відображає точність, вірогідність,
інформативність, змістовність, повноту й своєчасність результату в момент його одержання.
Аналіз показує, що для забезпечення вимог результативності обробки запитів в
літературних джерелах запропоновано кілька підходів на основі використання специфічних
моделей корисності для забезпечення якості результату: на основі використання абсолютних
і відносних пріоритетів; безпріоритетних систем; на основі визначення критичних строків
початку й закінчення обробки запитів; шляхом використання класів обслуговування й
надання гарантованої якості послуг з обробки запитів для різних користувачів; на основі
використання функції корисності. Результати проведеного дослідження показують, що
використання перших чотирьох з вищеперерахованих підходів допускає значне зниження
адекватності виконання вимог результативності при плануванні обробки запитів в ІТМ АСУ.
У свою чергу, застосування підходу на основі безпосереднього використання функції
корисності (залежності корисності результату від часу) не знаходило поширення внаслідок
відсутності механізмів оцінки результативності з необхідною для цілей планування
розподілу ресурсів точністю. Отже, з метою усунення недоліків існуючих методів та
алгоритмів, що пов’язані із їхньою слабкою пристосованістю для планування обробки
запитів на основі застосування функції корисності внаслідок відсутності механізмів адаптації
до нестаціонарного розподіленого вхідного потоку запитів, у доповіді запропоновано нову
методику оцінювання цінності різних ресурсів залежно від їхнього обсягу, інтенсивності
споживання й часу, яка ґрунтується на методах теорії корисності й прийняття рішень.
Допущеннями й обмеженнями запропонованої методики є:
обчислювальний запит на обробку даних є складовою частиною завдання на прийняття
рішення в області управління об’єктами предметної області;
результат виконання кожної оперативної задачі має безперервну одномірну функцію
корисності.
Основним математичним апаратом, що використовується у запропонованій методиці є
теорія прийняття рішень та теорія корисності (одномірна та багатомірна).
Для визначення функції корисності є необхідними:
функція корисності управляючого рішення, що отримується за результатами
моделювання процесу підготовки та прийняття рішення з використанням комплексної моделі
процесів підготовки та прийняття рішення;
функція значимості обчислювального запиту для якості прийнятого рішення;
величина запізнювання, що визначає проміжок часу між одержанням результату та
реалізацією управління.
Обидві функції можуть бути задані як в аналітичному так і в табличному виді. Точність
результатів є прямо пропорційною від точності вихідних даних.
Розрахунок функції корисності виконується у два етапи: спочатку розраховуються
допоміжні функції корисності, а потім проводиться розрахунок функції корисності обробки
запита в ІТМ АСУ, як мінімум допоміжних функцій корисності.
Чисельне значення функції корисності виміряється в одиницях виміру аналогічної
функції корисності вихідної задачі.
Запропонована методика може бути застосованою під час формування користувачем
запиту до інформаційно-телекомунікаційної мережі АСУ спеціального призначення для
рішення ресурсномісткого завдання управління.
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Ткач В.О. (НЦЗІ ВІТІ)
Куцаєв В.В. (НЦЗІ ВІТІ)
Козубцов І.М. (НЦЗІ ВІТІ)
Терещенко Т.П. (НЦЗІ ВІТІ)
СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ
ПОВЕДІНКИ ПІДРОЗДІЛІВ РВіА ПРОТИВНИКА
Постановка наукового завданнями. Аналіз втрат сил та засобів Збройних Сил
України під час проведення антитерористичної операції (АТО) показує, що найбільше вони
складаються від вогневого ураження ракетних військ і артилерії (РВіА) нанесеного
противником.
Цього було досягнуто противником на початковій фазі проведення АТО, оскільки він
мав безперечну перевагу у кількості та якості РВіА. Особливу перевагу противник мав у
засобах артилерійської розвідки.
Відомо, що у 60% випадків свій вогневий удар противник наносив першим, тобто діяв
на упередження діям ЗС України. В наслідок, засоби РВіА ЗС України, які мали би своєчасно
виявляти, подавляти та знищувати засоби РВіА противника самі несли значні втрати. Цілком
логічним перед науковцями та розробниками автоматизованих систем постають наступні
наукові завдання:
1) досягти інформаційної переваги при застосуванні РВіА ЗС України;
2) провести пошук шляхів знищення засобів РВіА противника на упередження, ще до їх
застосування, бажано під час пересування;
3) спробувати змоделювати пересування підрозділів РВіА противника за допомогою
цифрового макетування полю бою;
4) запропонувати розробити систему передбачення (СП) засновану на використанні
сучасних принципів штучного інтелекту та застосуванні експертних систем.
Аналіз досліджень і публікацій.
Для розроблення системи прогнозування поведінки підрозділів РВіА противника існує
достатня теоретична база досліджень:
фундаментальні дослідження проведення операцій у військовій сфері викладено в
роботах [1; 2],
розроблені методики оцінки місцевості по топографічних картах [3];
питання прогнозування прохідності місцевості для військової техніки під впливом
сезонно-метеорологічних явищ розглянуто в роботі [4];
питання оперативного визначення зон прохідності місцевості для бойової техніки
сухопутних військ викладені в роботі [5];
питання створення оцінної (прогнозної) карти та можливості розміщення підрозділів в
районі відповідальності надані в роботі [6];
методика визначення умов прохідності місцевості для спеціальних мобільних
підрозділів подана в роботі [7];
удосконалена методика аналізу місцевості при організації оборони підрозділами
сухопутних військ подана в роботі [8].
Також зазначимо, що практичне визначення переваг та недоліків застосування
електронних карт при плануванні маршу частин (підрозділів) сухопутних військ ЗС України
[9] свідчить про нарощування інтересу до даного наукового напрямку. Важливо своєчасно
сформувати завдання до розробки та практичного використання системи прогнозування
поведінки підрозділів РВіА противника для підвищення ефективності вогневого ураження
противника.
Під час командно-штабних навчань „Рубіж-2016” було виявлено нагальну проблему
відсутності інтелектуальної цифрової карти для підвищення ефективності забезпечення
безпеки оперативного маскування підрозділів зв’язку від розвідки противника.
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Мета дослідження полягає в тому, щоб обґрунтувати можливість використання
системи прогнозування поведінки підрозділів РВіА противника для підвищення
ефективності вогневого ураження противника.
Результат дослідження. Стан справ з питання завчасного визначення місць
знаходження РВіА противника та їх своєчасного знищення з інформаційних повідомлень
можна охарактеризувати як незадовільний. Відомо, що дослідні системи управління
артилерійським вогнем типу „СУВА”, „АРТА”, „КРОПИВА” та інш. збирають, оброблюють
та передають інформацію не відразу, а тільки після отримання даних від розвідки, як правило
після початку артилерійського протистояння.
Автори пропонують наступні шляхи вирішення даної проблеми.
Для організації упередженого вогневого ураження РВіА противника пропонується
розробити та застосувати систему прогнозування поведінки (пересування) підрозділів
(засобів) РВіА противника. Автори прогнозують, що завдяки застосуванню в СП цифрового
моделювання маршрутів переміщень засобів РВіА противника згідно цифровому макету
“реального” рельєфу та його стану, значно підвищиться достовірність прогнозування та
передбачення місцезнаходження підрозділів РВіА противника.
Зазначимо, що при використанні СП може з’явитися можливість завчасного
інформування командирів підрозділів РВіА ЗС України про найбільш ймовірні шляхи та
графіки переміщення підрозділів РВіА противника. Командир матиме можливість вчасно
визначати установки для стрільби РВіА ЗС України, а також надавати командирам час для
організації вогневого ураження противника.
Розглянемо методологічні шляхи практичної реалізації СП на практиці. Автори
звертають увагу на необхідність вивчення можливості застосування об’єктно-орієнтованого
моделювання дій (переміщень) підрозділів РВіА противника на цифровому макеті поля бою
з максимальною прив’язкою до “реального” стану рельєфу, ґрунту та метеорологічних умов.
Наприклад залучивши стандартизовані дані від існуючої ГІС військового призначення,
модуль СП зможе надавати (рекомендувати) командиру координати найбільш вразливих
місць на прогнозованому маршруті пересування колон РВіА противника.
Основна ідея при створені СП полягає в додаванні до існуючих ГІС додаткового шару
(модуля), який повинен розраховувати (прогнозувати) на упередження наступне:
ймовірні маршрути пересування підрозділів РВіА противника на місцевості;
місця ймовірного призупинення та накопичення підрозділів РВіА противника у
відповідності до місцевості та “реального” стану рельєфу;
вразливі місця на прогнозованому маршруті пересування підрозділів РВіА противника,
такі де найкорисніше нанести вогневий удар по противнику;
спрогнозувати місце бойового застосування противником засобів РВіА або нагадати
командиру місця повторного бойового застосування противником засобів РВіА.
Для реалістичного макетування швидкості пересування засобів РВіА противника на
прогнозованому маршруті СП може враховувати наступні характеристики рельєфу:
реальний стан рельєфу, при цьому можливо застосувати спеціалізований БПЛА для
розвідки стану рельєфу на місцевості;
метеорологічні умови на місцевості;
стан завантаженості маршрутів;
хід бойових дій,
та інш..
Практика показує, що багато компаній та корпорацій реалізують принципи цифрового
макетування дій для військових симуляторів та військових ігор, таких як World of Tanks,
War, Pancer, Combat, Counter Strike, Arma 2/3, Fuel of War, Delta Force та багато інш..
Для цього доречно залучити результати та досвід [10].
Необхідно врахувати та застосувати напрацювання у сфері штучного інтелекту та
досягнення в питаннях створення експертних систем. Для цього в СП можливо застосувати
наступні підсистеми:
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підсистему розпізнавання образів фрагментів рельєфу місцевості;
підсистему прогнозування переміщень засобів РВіА противника та класифікації частин
рельєфу;
підсистему експертних оцінок у питаннях переміщення транспорту;
інформаційну систему знань стосовно застосування РВіА.
Результати прогнозування дій (переміщень) підрозділів РВіА противника СП зможе
повертати до існуючої ГІС військового призначення у єдиному форматі для подальшої
зручної візуалізації. В результаті СП може утворити додаткову систему інформаційної
підтримки дій командира підрозділу РВіА ЗС України.
Як варіант для роботи, поповнення та корегування роботи СП пропонується задіяти
розвідані місця розташування, базування та дислокації бригад, тактичних груп, дивізіонів,
батарей та відомих маршрутів висування, розгортання противника в т.ч. РВіА.
Наприклад початковими даними для розрахунків можливих маршрутів можуть бути
відомі місця стаціонарного збереження або накопичення засобів РВіА противника в ангарах
у великих містах.
Починаючи з часу підхоплення дій (місцезнаходження) підрозділів РВіА противника
СП повинна постійно моделювати, прогнозувати та відображати (візуалізувати) можливі
місця перебування РВіА противника в майбутньому часі (наприклад де буде знаходитися
колона противника через 5, 10, 20, 30,…., 90 хвилин), з постійним корегуванням розрахунків
у відповідності до постійно оновленим оперативним розвідданим. СП повинна прогнозувати
та візуалізувати місця знаходження техніки та засобів РВіА противника та засобів РВіА ЗС
України на змодельованому „реальному” рельєфі та оперативно надавати прогнозовану
інформацію командирам підрозділів ЗС України.
Основне завдання СП проводити пошук найбільш вразливих точок маршрутів на
місцевості, таких як мости, броди, лощини, повороти, вузькі частини маршрутів, місця
вірогідного бойового застосування, місця повторного бойового застосування РВіА
противника та інші місця, найбільш зручні для знищення підрозділів ворожої техніки.
Під час прогнозування СП повинна постійно корегувати прогнози згідно оперативним
розвіданим від усіх видів сучасної розвідки. Наприклад таких як:
– розвідані від диверсійно-розвідувальних груп ЗС України;
– розвідані супутникової розвідки;
– дані розвідки безпілотних літальних апаратів (БПЛА);
– дані розвідки “реального” рельєфу від спеціалізованих БПЛА;
– розвідані від радіотехнічної, радіолокаційної та звукової артилерійської розвідки;
– розвідані від сучасних сенсорних мереж та спеціальних автономних таємних
(прихованих) пунктів спостереження в тилу противника;
– розвідані оптичної та телеметричної розвідки з блок постів ЗСУ та інших пунктів
спостереження.
СП повинна відтворити або підхопити розрахунки графіку переміщення колон РВіА
противника у любий час після отримання перших або послідовних у часі розвідданих.
Приклад пересування колони техніки противника по безальтернативному шляху подано на
мал. 1.
В даному випадку, прогнозуючи маршрут та уразливе місце проходження колони РВіА
противника, залишається вирахувати час та координати для нанесення удару.
Це особливо важливо бо з’являється можливість знищення засобів противника на
упередження.
СП повинна розрахувати та рекомендувати командиру для вогневого ураження
уразливу точку маршруту, таку як прогнозоване місце гальмування (накопичення) засобів
РВіА противника.
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Рис. 1. Приклад пересування колони техніки противника по безальтернативному маршруту

На мал.2 продемонстрована можлива реалізація СП, яка моделює можливості
пересування зразка техніки РВіА. При цьому СП враховує наступні умови маршруту:
змодельований „реальний” та різноманітний рельєф місцевості;
можливі варіанти маршруту засобів РВіА противника;
враховано різноманітний стан ґрунту з урахуванням метеорологічних умов;
можливості до пересування самого засобу згідно його ТТХ.

Рис. 2 Приклад роботи СП, яка моделює можливості пересування зразка техніки РВіА

В системах управління військами процес управління розподіляється на декілька фаз
(етапів), на кожному з яких вирішується певна окрема задача управління:
збір, обробка і узагальнення інформації про внутрішній стан системи управління і
фактори зовнішнього середовища (повітряний, наземний, морський противник або природні,
кліматичні і метеорологічні умови тощо);
отримання та усвідомлення бойової задачі від вищестоящого органу управління
(проведення аналізу оперативної директиви, бойового наказу розпорядження і т. інш.);
оцінювання обстановки – аналіз і синтез інформації та підготовка даних для прийняття
рішення в органі управління (отримання та аналіз інформації щодо кількісного та якісного
складу і бойових можливостей своїх військ і військ противника, співвідношення сил сторін,
оцінювання району бойових дій, погоди, часу та інших факторів, проведення необхідних
розрахунків);
вироблення і прийняття обґрунтованого рішення у відповідності із загальним задумом
на бойові дії вищестоящого органу управління (визначення задуму бойових дій,
формулювання конкретних бойових завдань кожному об’єкту управління);
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доведення бойових завдань підлеглим об’єктам управління у відповідності з рішенням,
що прийнято;
планування бою (детальне розроблення і оформлення бойових та інших документів,
проведення відповідних розрахунків);
контроль за виконанням задач.
Типова схема процесу управління в системі управління військами детально подана в
роботі [11]. Саме покращення якості реалізації фази (етапу) прогнозування або
прогнозування ймовірних шляхів переміщення засобів та підрозділів РВіА противника
надасть застосування СП.
Система вищого рівня
управління

Отримання бойової задачі

Усвідомлення отриманої
бойової задачі

Збір, обробка та
узагальнення інформації
(даних про обстановку)
Про дії противника

Оцінка обстановки і
підготовка даних для
прийняття рішення

Про свої війська

Прийняття рішення
відповідно до задуму
бойової задачі
Постановка бойових
задач підлеглим

Про сусідів

Контроль за виконанням
бойових задач, доповідь
про результати бойових
дій

Про природні, кліматичні,
метеорологічні умови
Прогнозування ймовірних
шляхів переміщення
воєнної техніки

Рис. 3. Типова схема процесу управління в системі управління військами та логічне місце застосування СП

Досвід участі в АТО вказує на необхідність розробки та застосування систем типу СП
для покращення застосування систем управління РВіА.
Саме тому на мал. 3 зображено логічне місце запропонованої СП.
На етапі оцінки обстановки і підготовки даних для прийняття рішення завдяки
реалізації під етапу прогнозування ймовірних шляхів переміщення воєнної техніки,
командир матиме карту ймовірних маршрутів переміщення воєнної техніки з урахуванням її
прохідності у зоні своєї відповідальності. Одночасно в командиру може надаватися варіант
можливого переміщення своїх підрозділів лівого та правого флангів.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Таким чином можна зробити висновки, що застосування СП дозволить отримати
наступні додаткові переваги під час ведення підрозділами РВіА ЗС України бойових дій:
можливість прогнозувати ймовірні маршрути переміщення засобів РВіА противника та
вразливі місця маршрутів;
можливість попередньо розрахувати ймовірні координати вразливих місць при зупинки
та накопичення засобів РВіА противника;
можливість надання командирам підрозділів додаткового часу на прийняття рішень для
організації стрільби по підрозділам РВіА противника;
оперативно ставити завдання артилерійським командирам (начальникам), щодо
вогневого ураження РВіА противника;
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скоротити час на своєчасне проведення корегування вогню та відображення результатів
вогневого ураження РВіА противника.
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Педь М.О. (ВІТІ НЦЗІ)
ПРОПОЗИЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ
Актуальність, постановка задачі. Аналіз стану метрологічного забезпечення
сучасних цифрових засобів зв’язку показав, що за стрімким розвитком цих засобів існує
необхідність розвитку та вдосконалення їх метрологічного забезпечення з метою:
– досягнення потрібної ефективності застосування цифрових засобів зв’язку;
– підтримання постійної бойової готовності цифрових засобів зв’язку, їх
експлуатаційних властивостей;
– забезпечення високої ефективності робіт з технічного обслуговування і ремонту
цифрових засобів зв’язку;
– підвищення ефективності науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт,
виробництва та випробувань цифрових засобів зв’язку;
– забезпечення єдності, потрібної точності вимірювань і вірогідності оцінки тактикотехнічних характеристик цифрових засобів зв’язку.
Для досягнення вказаної мети метрологічного забезпечення необхідно визначити
пріоритетні напрямки його розвитку, способи та методи впровадження у повсякденній
діяльності.
Мета. Метою доповіді є проведення аналізу метрологічного забезпечення цифрових
засобів зв’язку та визначення завдань та заходів щодо метрологічного забезпечення.
Основні положення. Метрологічне забезпечення в Міністерстві оборони України та
Збройних Сил України – це комплекс заходів, спрямованих на досягнення єдності
вимірювань та достовірності контролю параметрів об’єктів вимірювань військового
призначення.
Метрологічне забезпечення здійснюється силами служб метрології і стандартизації,
військових метрологічних лабораторій, особового складу військових частин та установ за
регіональним (територіальним) принципом, який передбачає розподіл території України на
регіони на чолі з регіональними метрологічними військовими частинами.
Виходячи з цього метрологічне забезпечення цифрових засобів зв’язку являє собою
комплекс наукових та організаційних заходів, технічних засобів, правил та норм,
спрямованих на досягнення єдності, необхідної точності вимірювань та підвищення
вірогідності контролю параметрів (характеристик) цифрових засобів зв’язку з метою
досягнення їх високої бойової готовності та ефективності застосування.
Виходячи із завдань метрологічного забезпечення можна визначити основні завдання
метрологічного забезпечення цифрових засобів зв’язку:
– розробка і розвиток наукових, методичних і організаційних основ метрологічного
забезпечення цифрових засобів зв’язку;
– планування метрологічного забезпечення цифрових засобів зв’язку, пов’язане з
розвитком військової техніки та національної економіки;
– розробка, виробництво та забезпечення військових частин і підрозділів, підприємств
оборонних галузей промисловості засобами вимірювальної техніки військового призначення,
які необхідні під час розробки, виробництва, випробувань, експлуатації і ремонту цифрових
засобів зв’язку;
– встановлення раціональної номенклатури параметрів, що вимірюються, діапазонів
вимірювань і норм точності вимірювань під час розробки, виробництва, випробувань,
експлуатації і ремонту цифрових засобів зв’язку;
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– встановлення порядку вибору та призначення засобів вимірювальної техніки
військового призначення, що застосовуються під час розробки, виробництва, випробувань,
експлуатації і ремонту цифрових засобів зв’язку;
– розробка вимог з метрологічного забезпечення до цифрових засобів зв’язку, що
розроблюються (модернізуються), контроль їх виконання;
– стандартизація, уніфікація і сертифікація засобів вимірювальної техніки військового
призначення;
– метрологічне обслуговування цифрових засобів зв’язку;
– здійснення метрологічного контролю і нагляду за станом метрологічного
забезпечення цифрових засобів зв’язку;
– проведення метрологічної експертизи та військово-метрологічного супроводу
розробки і експлуатації цифрових засобів зв’язку;
– проведення аналізу і оцінки рівня стану метрологічного забезпечення цифрових
засобів зв’язку;
– розробка і впровадження нормативних документів щодо забезпечення єдності
вимірювань, у тому числі тих, що встановлюють вимоги до метрологічного забезпечення
цифрових засобів зв’язку.
Одне з важливих завдань метрологічного забезпечення цифрових засобів зв’язку під
час їх експлуатації та складова технічного обслуговування – метрологічне обслуговування.
Метрологічне обслуговування цифрових засобів зв’язку – комплекс робіт з
вимірювання та контролю параметрів (характеристик) виробів і установлення необхідності їх
настроювання, регулювання або ремонту.
Пропозиції вдосконалення системи метрологічного забезпечення цифрових засобів
зв’язку:
1. Метрологічне обслуговування цифрових засобів зв’язку здійснювати фахівцями
ремонтних підрозділів.
2. Визначити перелік військових частин (установ), які будуть проводити навчання
особового складу з вивчення порядку виконання операцій з вимірювання параметрів та
надання практичних навичок.
3. Визначити перелік штатних засобів вимірювальної техніки, за допомогою яких ці
вимірювання будуть проводитись.
4. Для проведення робіт з метрологічного обслуговування в комплексі заходів
технічного обслуговування розробити методики виконання вимірювань або детальні
інструкції з технічного обслуговування, які будуть включати відповідний розділ.
5. Визначити перелік заходів з організації метрологічного обслуговування цифрових
засобів зв’язку посадовими особами, відповідальними за експлуатацію.
У випадку, коли заходи з метрологічного обслуговування конкретного типу цифрових
засобів зв’язку не визначені, пропонується:
1. Визначити перелік параметрів, які підлягають контролю.
2. Визначити допустимі відхилення цих параметрів.
3. Визначити перелік засобів вимірювальної техніки, необхідних для проведення
вимірювань.
4. Визначити похибки цих засобів.
5. Скласти методику проведення вимірювань.
Для виконання вказаних заходів існують методики, за якими їх необхідно виконувати.
Висновки. Таким чином, метрологічне забезпечення охоплює всі сторони
життєдіяльності військ зв’язку та всі стадії життєвого циклу цифрових засобів зв’язку і
безпосередньо впливає на ефективність їх застосування, експлуатацію та боєготовність
військ. Тому існує нагальна потреба у створенні ефективної системи метрологічного
забезпечення цифрових засобів зв’язку на основі викладених пропозицій.
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Толкаченко Є.А. (ХНУПС)
д.т.н. Павленко М.А. (ХНУПС)
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ОЦІНКИ ЕРГОНОМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ
З кожним днем прогресу людства вимоги до операторів різноманітних систем та
робочих місць зростають, все швидше повинна реагувати людина на ті чи інші сигнали,
швидше та частіше приймати відповідальні рішення, орієнтуючись в показаннях різних
індикаторів на робочому місці, що з одного боку зумовлює постійний стрес оператора від
великих навантажень, а з іншого ставить високі ергономічні вимоги до робочого місця. Адже
незручно спроектоване робоче місце, яке не враховує психофізіологічних особливостей
людини не дасть змоги ефективно та правильно експлуатувати ту чи іншу систему „людинамашина”, що може призвести до помилок оператора, аварій, та загибелі людей.
Тому за мету доповіді поставлено питання проведення аналізу існуючих проблем
оцінки ергономічних характеристик АРМ, так як саме правильна оцінка дає змогу
спроектувати ергономічне АРМ.
Можна виділити дві проблеми, які стоять на шляху правильної оцінки ергономічних
характеристик АРМ:
проблема вибору показників.
Під проблемою вибору показників розуміється вся сукупність показників необхідних
для правильної оцінки якщо проаналізувати показники, то ми побачимо дуже непросту
картину (рис. 1).
Показники носять досить різноманітний характер, тому ті з них, які використовують
для оцінки одних АРМ можуть не підходити для інших завдяки різній конструкції, навіть
якщо призначення АРМ ідентичне.

Рис. 1 Структурна схема ергономічних властивостей та показників
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Комплексні показники:
1. Закладені у техніку можливості, щодо найшвидшого її освоєння ( набуття необхідних
знань, вмінь та навичок керування).
– Задані технікою вимоги до рівня розвитку професійно важливих психофізіологічних
та психічних функцій людини.
– Задані технікою вимоги до характеру та ступеню групової взаємодії при її керуванні
2. Відповідність конструкції технічного об’єкту (чи його окремих елементів)
оптимальній психофізіологічній структурі діяльності щодо його експлуатації,
обслуговування та ремонту.
3. Відповідність розподілу функцій між людиною (групою людей) та технікою
оптимальній структурі їх взаємодії при досягненні поставленої мети.
– Відповідність конструкції технічного об’єкту (або його окремих елементів) та
організації робочого місця, оптимальній психофізіологічній структурі діяльності щодо його
керування.
– Відповідність змісту заданого технікою діяльності по керуванню оптимальному
рівню складності та різноманітності дій людини.
– Відповідність заданої технікою напруженості при якій досягається
найвища
ефективність керування.
– Відповідність заданих технікою вимог до якості діяльності по керуванню
оптимальними точнісними, швидкісними, та надійнісними можливостям людини.
– Відповідність заданих технікою ритмів трудових процесів оптимальній часовій
структурі діяльності працюючих людей.
4. Відповідність умов функціонування техніки біологічно оптимальним параметрам
робочого середовища які забезпечують людині нормальний розвиток, хороше здоров'я, та
високу працездатність. – Можливість зменшення або ліквідації шкідливих для природнього
середовища умов функціонування техніки. Одиничні показники:
5. Відповідність техніки: розмірам та формі тіла працюючої людини, розподіл її ваги
6. Відповідність техніки: силовим, швидкісним, енергетичним, зоровим, слуховим,
нюховим, дотиковим можливостям людини.
7. Відповідність конструкції технічного об'єкту та організації робочих місць характеру
та ступеню групової взаємодії
– Ступінь опосередкованості міжособистісних відносин змістом спільної діяльності по
керуванню технікою
8. Відповідність техніки: можливостям та особливостям сприйняття, пам’яті, мислення,
психомоторики, закріпленим та знову з формованим навичкам працюючої людини.
9. Показники: освітленість, вентиляція, температура, вологість, тиск, напруженість
магнітного та електричних полів, запиленість, радіація, токсичність, шум, вібрація,
гравітаційні перевантаження та прискорення.
Проблема суб’єктивного погляду на оцінку.
В даному випадку, при такому обсязі показників, їх вибір лягає на плечі експертів,
тобто сама людина визначає по яким критеріям буде оцінено те чи інше АРМ, тому на вибір
також впливають особисті смаки, звички, набутий досвід, та інші суб’єктивні фактори.
Розглянувши вищезазначені проблеми можна дійти висновку, що необхідно виключити
людський фактор та автоматизувати процес оцінки ергономічних характеристик АРМ.
Проте це здійснити неможливо шляхом застосування стандартних підходів і потребує
залучення новітніх розробок в галузі штучного інтелекту.
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Толюпа Є.О. (ДУТ)
МЕТОД ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТИХ КЛЮЧІВ
КОРИСТУВАЧІВ В ХМАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Постійно зростаючі витрати на створення й експлуатацію інформаційних систем,
істотне зростання збитку від інформаційних ризиків змушують підприємства та організації
шукати нові шляхи підвищення ефективності інформаційної сфери. Хмарні технології –
зручна та ефективна модель доступу до конфігурованих обчислювальних ресурсів, що
можуть бути оперативно представлені з мінімальними експлуаційними витратами [1].
Розвиток хмарних обчислень потребує вирішення задач безпеки даних в новому середовищі.
Україна зважаючи на суттєві переваги хмарних сервісів, також розглядає питання
розгортання інфраструктури підприємств, в тому числі і державних, на базі хмарних сервісів,
з можливістю розміщення таких як на території держави так і за кордоном. Більш того в
Верховній Раді проходять читання закону про використання хмарних сервісів в тому числі й
в державному секторі. Тому на наш погляд дуже актуальними є дослідження, які пов’язані з
аналізом стану захищеності таких сервісів, особливо для клієнтів, які представляють
державні підприємства, перш за все в плані забезпечення конфіденційності, цілісності,
доступності тощо.
Основні загрози інформації в хмарі подібні до тих, що існують в будь-який
інформаційній системі [2], і для яких розроблено надійні засоби захисту.
На основі аналізу моделей обслуговування хмарних обчислень можна виділити
наступні загрози, що притаманні кожній з них:
1. IaaS – інфраструктура як послуга. Вразливість даної моделі полягає в ізоляції різних
замовників в хмарі, яку забезпечує технологія віртуалізації. В даному випадку віртуалізація
повинна забезпечувати правильну сегментацію віртуальних машин клієнтів, що знаходяться
на одній фізичній сутності, а також необхідно забезпечити захист від підміни IP і MAC
адресів клієнта, щоб у клієнта не було можливості скористатися чужим аккаунтом.
2. SaaS – програмне забезпечення як послуга. Для цієї моделі обслуговування
характерні класичні загрози: XSS-вразливості та вразливості, пов'язані з аутентифікацією
(витік паролів і т.п.). Тут повинна дотримуватися сувора політика в галузі управління
ідентифікацією та контролю доступу до додатків.
3. PaaS – платформа як послуга. Основною проблемою для даної моделі, як і для IaaS, є
забезпечення ізоляції замовників, а також загрози, пов'язані з ненадійним шифруванням при
передачі даних. Виходом є сувора аутентифікація для користувачів, постійний аудит та
дотримання конфіденційності.
Традиційно організаційно-технічними методами забезпечення безпеки в будь-якій
інформаційній системі є наступні:
– створення і вдосконалення системи забезпечення інформаційної безпеки;
– розробка, використання і вдосконалення засобів захисту інформації;
– створення систем і засобів запобігання несанкціонованого доступу до оброблюваної
інформації;
– виявлення технічних пристроїв і програм, що представляють небезпеку для
нормального функціонування інформаційних систем.
Але в хмарі цього недостатньо. Поступово відбувається зміна концепції інформаційної
безпеки від ідеї захищеного периметра до хмарної моделі захисту додатків, даних і сервісів.
Комплексний захист повинен базуватися на наступному:
1) системи раннього попередження про початок атаки, відображення підозрілих
вхідних запитів, докладну безперервну аналітику даних і т.п.;
2) шифрування даних, особливу увагу слід приділити слабкім місцям: ключам
шифрування, контролю доступу, моніторингу і доступу до даних. Якщо ключі шифрування
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недостатньо захищені, то вони уразливі для крадіжки, якщо ж ключі захищені добре, але
контроль доступу не досить надійний, то є можливість отримати доступ до конфіденційних
даних під виглядом авторизованого користувача. Основним недоліком хмарних технологій є
погана захищеність і недостатнє забезпечення конфіденційності інформації в хмарі. Слід
розглянути наступні аспекти:
– конфіденційність зберігання даних користувача – дані не можуть бути переглянуті
або змінені іншими людьми, включаючи операторів;
– конфіденційність інформації під час перегляду або виконання інших операцій – дані
не можуть бути показані або змінені іншими людьми під час їх виконання (завантаження в
системну пам’ять);
– конфіденційність під час передачі даних. Для доступу користувачів до своїх даних
необхідна процедура однозначної ідентифікації. Користувачі можуть отримати доступ до
своєї інформації самі та/або дозволити авторизацію інших користувачів для доступу до своїх
даних. В хмарних системах користувачі мають віддалений доступ до сервісів та мають
можливості з отримання різних послуг. В той же час згідно міжнародних та національних
вимог такі системи повинні надавати клієнтам такі послуги з захисту інформації як
конфіденційність, цілісність, доступність тощо. Для цього, як відомо, застосовується
множина симетричних, асиметричних криптографічних перетворень – міжнародних
стандартів. Проведені дослідження показали, що вже нині існують системи та комплекси
протидії, основними завданнями яких є порушення конфіденційності, цілісності, доступності
та нанесення втрат користувачам та постачальникам послуг хмарних систем.
Забезпечення контролю та управління доступом клієнтів до ресурсів хмари, надання
криптографічних послуг з захисту інформації для клієнтів в середовищі хмари, а також
управління хмарною інфраструктурою провайдером хмарних послуг, вимагає створення
сервісу з управління ключами. Головною проблемою сервісу управління ключами для
клієнтів є його розгортання в інфраструктурі, що контролюється постачальником хмарних
послуг. Тобто користувач хмарного сервісу потребує додаткових гарантій постачальника
хмарних послуг, що розташовані в хмарі особисті чи таємні ключі не будуть
скомпрометовані [3].
Таким чином пропонується модель загроз ключовим даним користувачів хмарних
сервісів, що дозволяє класифікувати загрози за їх метою та об’єктами, на які вони
направлені, оцінити можливості порушника, з метою вибору найбільш ефективних методів,
механізмів та засобів захисту, а також модель загроз хмарних обчислень, яка дозволяє
оцінити ефективність засобів захисту та мінімізувати втрати за рахунок оцінки ризиків та
використання методів оцінки ефективності.
Відмічене визначає актуальність теми дослідження, яка спрямована на вдосконалення
існуючих механізмів управління ключовими даними та оцінці їх ефективності. Результати
роботи надають можливість підвищити рівень довіри до хмарних сервісів.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ В ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Сутність сучасного суспільства може бути визначена як інформаційно-комунікативна.
Це передбачає практично безперешкодний доступ до інформації та обмін нею, відсутність
кордонів інформаційної комунікації (державних, політичних, національних, тимчасових)
взаємопроникнення ідей, культур, зворотній комутативний зв’язок.
Інформаційно-комунікативне суспільство є ідеальним середовищем для різного роду
маніпулювань і сугестивних впливів на окрему особистість і різні групи особистостей
пов’язаних мережевою системою Інтернет розглядається як значна частина інформаційного
простору, який інтенсивно обживається інформаційно-комунікативним суспільством.
Інтернет становить соціально-комунікаційну мережу, призначену для задоволення
інформаційно-телекомунікаційних
потреб
соціуму
за
рахунок
використання
телекомунікаційних технологій.
Аналізується соціальні мережі в Інтернеті та чинники сугестивного впливу на її
аудиторію, як напрям інформаційно-психологічного впливу.
Доводиться що сугестивний вплив в соціальній мережі є основним способом
програмованого маніпулювання свідомістю особистості, учасників соціальної мережі з
метою формування змістовної частини інформації у свідомості як дані, які доведені та
безперечні.
Такі дані у свідомості змінюють психіку особистості, учасників соціальної мережі за
рахунок сугестії спланованого змісту та можуть спонукати до певних дій.
Розглядаються інформаційно-комунікативні передумови сугестії, особливості
сугестивних технологій в Інтернеті, які ґрунтуються на значущих мотивах і потребах
особистості з метою розв’язати існуючи об’єктивні, або штучно створені проблеми.
Сугестивний вплив найбільш ефективно здійснюється серед мережевих груп, соціальних
мереж за рахунок зниження порогу чутливості ризиків в сприйнятті змістовної частини
інформації.
Обґрунтовується, що соціальна мережа в Інтернеті має певні особливості, які
полягають в активної та керованої участі в традиційно сформованих просторів – правових,
політичних, духовних, економічних, моральних та контролю за параметрами кожного
учасника соціальної мережі.
Контроль за параметрами учасників соціальної мережі здійснюється шляхом
ідентифікації особистості, встановлення правил комунікації, врахування історії кожного
учасника, застосування механізмів контролю як довіри.
Визначаються та обґрунтовуються схеми деструктивного інформаційно-психологічного
впливу сугестивними технологіями з застосуванням інформаційних повідомлень.
Розглядаються способи сугестії інформаційними повідомленнями на прикладах:
правдоподібної конкретності та достовірної образності ключових слів;
змістовної подібності інформаційних повідомлень у дискурсах ресурсів Інтернет;
масовості (великої кількості на певному інтервалі часу) та відсутності (прихованості)
конкретного джерела інформаційних повідомлень.
Обґрунтовується висновок щодо ефективності сугестивних технологій в Інтернеті
способами інформаційних повідомлень.
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АНАЛІЗ ВРАЗЛИВОСТЕЙ РАДІОМЕРЕЖ WI-FI
Технологія Wi-Fi (ІЕЕЕ 802.11) використовується не тільки для доступу до мережі
Інтернет в приватних цілях, а і в організаціях та установах для забезпечення електронного
листування, та документообігу. Крім цього, Wi-Fi маршрутизатори можуть
використовуватись для створення бездротових корпоративних локальних обчислювальних
мереж (ЛОМ). Існує ймовірність, що в органах військового управління противника може
використовуватись Wi-Fi, як для доступу до Інтернету, так і для організації ЛОМ.
Незважаючи на механізми захисту, реалізовані в технології Wi-Fi, існують інструменти
несанкціонованого доступу (НСД) до ЛОМ, розгорнутих на її основі.
В технології Wi-Fi для шифрування інформації, що передається між кінцевими
пристроями та точкою доступу, використовується протокол WPA2 (Wireless Protected
Access). Теоретично ключ шифрування неможливо зламати методом повного перебору.
Процедура автентифікації користувача бездротової мережі для протоколу WPA2 може
бути спрощеною для персонального використання (WPA-PSK, PreShared Key, тобто
авторизація по паролю) і повноцінною для бездротових мереж підприємств по протоколу
(WPA-Enterprise). Другий варіант передбачає використання спеціального сервера
автентифікації (найчастіше, він функціонує за протоколом „RADIUS” (від англ. Remote
Authentication in Dial-In User Service) і має значно вищу захищеність від НСД.
Пароль, що задається користувачем, як правило, не змінюється протягом тривалого
часу і передається радіоканалом від абонентського пристрою до точки доступу, тому легко
може бути перехоплений. При проведенні процедури автентифікації згідно протоколу WPA2
реалізовані динамічні алгоритми, що не дозволяють перехопити безпосереднє значення
пароля в радіоканалі. Від кінцевого пристрою до точки доступу передається не сам пароль, а
цифрова послідовність, що отримується у результаті операцій над довгим випадковим
числом, паролем і назвою мережі (ESSID) за допомогою пари обчислювально складних
ітераційних алгоритмів PBKDF2 і HMAC (зокрема, PBKDF2 полягає в послідовному
проведенні чотирьох тисяч хеш-перетворень над комбінацією пароль та ESSID). Це дозволяє
виключити можливість швидкого підбору пароля методом „прямого перебору”, адже для
цього доведеться проводити розрахунок PBKDF2/HMAC-згортки для кожного варіанту, що,
враховуючи обчислювальну складність цих алгоритмів і кількість можливих комбінацій
символів в паролі (а їх, тобто символів в паролі WPA може бути від 8 до 63), триватиме дуже
великий проміжок часу. В той же час, так звана „атака за словником”, яка полягає в переборі
заздалегідь підготовлених варіантів паролів, що найбільш часто зустрічаються (декілька
мільярдів паролів), наприклад, „12345678” у випадку з протоколом WPA-PSK (а значить і з
протоколомWPA2-PSK) може значно прискорити розкриття паролю. Слабкістю системи
протоколу WPA2-PSK є те, що зашифрований пароль використовується в так званому 4-х
тактовому рукостисканні. Зменшення часу при розгортанні Wi-Fi мереж на основі протоколу
WPA2 в мережах будинків та дрібних офісах при використанні єдиного майстер-ключа
замість окремих ключів для кожного користувача призводить до збільшення уразливості
протоколу до Brute Force атаки (прямого перебору) під час передачі ключа. Напрямками
підвищення стійкості Wi-Fi мереж до несанкціонованого доступу є наступні: використання
більш захищеного протоколу WPA-Enterprise; періодична (якомога частіша) заміна паролю, у
складі якого необхідно використовувати як великі, так і малі літери, цифри та символи, або
використовувати генератори ключів, засновані на псевдовипадковому механізмі.
Напрямком подальших досліджень є удосконалення (модернізація) словника для
більш зручного і швидкого підбору комбінацій, які формуються на етапі реалізації
процедури рукостискання.
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МУЛЬТИАГЕНТНИЙ МЕТОД СЕГМЕНТУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ, ЩО ОТРИМАНІ З
БОРТОВИХ СИСТЕМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Відомо, що в теперішній час результат обробки зображень, що отримані з бортових
систем оптико-електронного спостереження, залежить від якості методу сегментування
зображення. Проаналізовано основні відомі методи сегментування, які можна умовно
розбити на 5 класів [1]: методи, які базуються на використанні ентропії (алгоритми Pun,
Каpur, Li, Shanbak, Yen, Brink, Sahoo, Cheng); методи, які базуються на кластеризації
(алгоритми Riddler, Lloyd, Kittler, Yani, Yawahar); атрибутні методи (алгоритми Tsai, Cheng,
Hertz, O’Gorman, Huang, Picaz, Leug); гістограмні методи (алгоритми Rosenfeld, Sezan, Otsu,
Carlotto&Olivo, Ramesh, Gui&Kai); локально порогові методи (алгоритми Yasuda, White,
Niblack, Benrsen, Palumbo, Yanowitz, Kamel, Ob, Sauvola); кореляційні методи (алгоритми Pal,
Abutaleb, Chang, Beghdadi, Friel).
Основна складність при сегментуванні зображення – врахування різних додаткових
факторів: різнорідний фон, варіабельність різних частин зображення, наявність шумів. У
зв’язку з цим, при використанні відомих методів сегментування зображення не завжди
вдається забезпечити стійкість методів сегментування до варіацій різних параметрів
зображення (топологічних, геометричних, фотометричних).
Мета роботи – розробка методу сегментації оптико-електронних зображень, які є
стійким до варіацій різних параметрів зображення.
В роботі для сегментування зображення розглянуто нові методи, які відносяться до
еволюційних методів та засновані на моделюванні соціальної поведінки живих істот – роєві
методи (PSO – particle swarm optimization) та мурашині методи (AS – ant system). Указані
методи сегментування зображення в роботі названо мультиагентні методи. Більш детальніше
розглядається мурашиний метод сегментування зображення, теоретично обґрунтовано
можливість використання мультиагентного методу сегментування зображень, що отримані з
бортових систем оптико-електронного спостереження.
Однією з важливих переваг методу являється його висока ефективність при оптимізації
розподілених нестаціонарних систем. При змінах досліджуваної системи метод швидко
адаптується до цих змін і знаходить нове оптимальне рішення. Названі вище, а також інші
переваги методу (такі, як, наприклад, швидкодія) роблять актуальним проведення
дослідження стосовно можливості застосування мурашиного алгоритму та його різновидів
для сегментування оптико-електронного зображення.
В найпростішому випадку сегментування зображення представляється як сукупність
наступних ділянок руху агентів: вихідна точка маршруту (ВТМ), прямі ділянки, кінцева
точка маршруту (КТМ). Прямі ділянки проходять через поворотні точки маршруту (ПТМ), в
яких відбувається зміна напрямку руху агенту. Отримано стратегію вибору ПТМ на основі
ймовірнісного правила, що визначає ймовірність переходу агента в ПТМ з врахуванням
привабливості відповідної ділянки маршруту та концентрації феромонів на цій ділянці. В
результаті проведення певної кількості ітерацій визначаються найпривабливіші за вибраним
критерієм маршрути, концентрація феромону на яких максимальна.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Худов В.Г. Генетичні алгоритми для сегментування зображень систем оптикоелектронного спостереження / В.Г.Худов, О.М.Маковейчук // Наука і техніка Повітряних
Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 2. – С. 142 – 145.
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МОДЕМ З КОДОВИМ РОЗПОДІЛОМ КАНАЛІВ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ
АНАЛОГОВИХ РАДІОРЕЛЕЙНИХ СТАНЦІЙ
Радіорелейний зв’язок займає важливе місце в системі військового зв’язку. За
допомогою радіорелейних станцій (РРС) будуються мобільні транспортні лінії та мережі
зв’язку, лінії прив’язки польових вузлів зв’язку до стаціонарних вузлів, лінії прямого зв’язку.
З ряду причин переважна більшість РРС, що перебувають на озброєнні частин та
підрозділів зв’язку – аналогові. Зокрема, це РРС Р-409, Р-419, Р-414 та ін.
В сучасних умовах, що підтверджує і досвід організації зв’язку при проведенні
антитерористичної операції (АТО), аналоговий зв'язок знаходить вкрай обмежене
застосування. Таким чином, виникає завдання заміни аналогового парку РРС, або їх
модернізації.
Одним із способів модернізації, який реалізований на практиці, є використання xDSL
модемів. Груповий сигнал, сформований модемом, подається на вхід демодулятора РРС в
обхід аналогової апаратури каналоутворення. Такий спосіб дозволяє досягнути швидкостей
до 5 Мбіт/с для Р-409 та Р-419 та до 8 Мбіт/с для Р-414. Проте, збільшення дальності зв’язку
на радіорелейному інтервалі призводить до зменшення швидкості передачі.
Актуальним є завдання розробки спеціалізованого модему для використання у складі
РРС. Для формування багатоканального групового сигналу доцільно використовувати
технологію кодового розподілу каналів (КРК). Кодовий розподіл ґрунтується на тому, що
кожному абоненту виділяється свій абонентський алфавіт сигналів (або кодових
послідовностей). Розрізнення сигналів на прийомі можливе за рахунок того, що сигнали
різних абонентів відрізняються за формою. При КРК мають місце взаємні завади, які є
наслідком одночасної роботи абонентів в загальній смузі частот. Однак, параметри сигналів
можна вибрати таким чином, щоб рівень взаємних завад не перевищував допустимого, тобто
забезпечити задану завадостійкість. Запропонована реалізація модему забезпечує
перетворення каналів тональної частоти (ТЧ) аналогової РРС в складні ортогональні цифрові
сигнали з відповідним кодом генератора Уолша, фазову модуляцію і мультиплексування їх
на проміжній частоті 70 МГц, та передачу цих сигналів у радіотракт станції. На вході
передавальної частини модему ввімкнений вокодер, який забезпечує перетворення каналу ТЧ
в стійці комутації каналів у цифровий канал зі швидкістю 9,6 кбіт/с, кодування,
скремблювання і виконання логічної операції з відповідною функцією Уолша, чим
забезпечується розширення спектру і присвоєння відповідного коду цьому каналові. При
цьому, значення бази сигналу складає 100. У блоці мультиплексора сигнали об’єднуються в
загальний цифровий потік з кодовим розподілом каналів і подаються на вхід модулятора.
Фазова модуляція реалізується за допомогою кільцевого модулятора. Маніпуляція фази
здійснюється шляхом зміни напрямку струму в обмотках вихідного трансформатора. У
тракті прийому груповий сигнал з виходу тракту проміжної частоти подається на
демультиплексор, у якому до емітерного навантаження підключені узгоджувальні фільтри.
Виділені окремі інформаційні сигнали демодулюються фазовими детекторами за допомогою
пристрою, який здійснює порівняння фази прийнятого сигналу з фазою затриманого
коливання. До складу фазового детектору входять перемножувач і фільтр низьких частот, на
виході якого формується канальний цифровий сигнал який нормується і подається на
дескремблер. Отриманий сигнал ТЧ з вокодера подається на комутаційний пульт.
Таким чином, у доповіді запропоновано варіант реалізації модему для передачі
аналогових сигналів цифровими радіорелейними лініями зв’язку, що дозволить максимально
ефективно використовувати морально та фізично застаріле обладнання радіорелейних
станцій, які перебувають на озброєнні.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ІНФОРМАЦІЙНОПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВІД
ЗОВНІШНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ
Одним із завдань, яке виникає під час протистояння гібридній агресії з боку Російської
Федерації є завдання зі створення системи попередження та захисту від зовнішніх
інформаційних загроз. Така система повинна передбачати появу негативного інформаційнопсихологічного впливу (ІПсВ), визначати ступінь його загрози, здійснювати його
нейтралізацію та надавати пропозиції щодо подальшого розвитку ситуації відповідним
органам військового управління.
Під час аналізу повідомлень, які отримано засобами моніторингу зі складу системи,
виникає завдання щодо оцінювання їх змістовної частини на наявність у даному
повідомленні негативного ІПсВ. Виявити цей факт можна лише за наявності переліку певних
ознак, які повинні стати засобом для розкриття цілей спеціальних інформаційних операцій
(акцій, дій) противника, характеристик об’єктів, через які здійснюється вплив та прийомів
маніпуляції. Забезпечити виконання зазначеного завдання можливо шляхом врахування у
повідомленнях ознак ІПсВ.
У ряді випадків виявити ознаки ІПсВ можливо шляхом аналізу теми повідомлення.
Однак вона не завжди розкриває всієї суті змісту повідомлення, а особливо його впливову
складову. Тому для виявлення ознак проведення спеціальної інформаційної операції (дій,
акцій) за результатами класифікації повідомлень доцільно враховувати особливості
проведення інформаційної операції на кожному з етапів. Розглянуто зміст основних етапи
проведення спеціальної інформаційної операції, а саме: етап планування, етап розробки
інформаційного приводу, етап вивчення характеристик цільової аудиторії, етап виходу з
інформаційної операції. Обґрунтовується методичний підхід до виявлення ознак ІПсВ в
системи попередження та захисту від зовнішніх інформаційних загроз. З цією метою
проводиться аналіз методів практичного визначення впливу інформаційних повідомлень на
підсвідомість стратів та людини, а саме:
фонетичного аналізу на основі формування семантичного диференціала в застосуванні
до звуків мови;
лінгвістичного аналізу позитивного й негативного впливу окремих слів на змістовне
значення тексту цілком;
кольоро-звукового аналізу;
нейролінгвістичного програмування для визначення навантаження на основні сенсорні
канали сприйняття людини.
Реалізація процесу виявлення та аналізу відповідних фонетичних значень слів з
використанням семантичного диференціала дозволяє здійснювати аналіз текстів на
визначення їх спрямованості (наявність сугестивних аспектів), яка передбачає використання
динамічного семантичного архіву. У цілому реалізація технології аналізу текстів дозволяє
оцінювати “ступінь підготовленості” аудиторії до ефективного сприйняття інформації та
приховану спрямованість ІПсВ.
Необхідним етапом під час аналізу контенту на наявність прихованого ІПсВ є також
аналіз інформації про джерело (автора) повідомлення. У випадку, якщо повідомлення має
характер новинного, зазвичай, вказується джерело (автор), яке формувало інформацію про
подію. Таким чином, формується рейтинг та релевантність джерела (автора) за певними
ознаками.
Встановлено, що необхідною умовою для досягнення мети ІПсВ є отримання
визначеною цільовою аудиторією інформації, яка змінює її поведінку. Тому під час
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інформаційної акції ретельно планується процес розповсюдження повідомлень. Фахівців
спеціальних підрозділів зацікавлює не тільки факт отримання повідомлення особою, а й
реакція на нього. Ознакою того, що особа відреагувала на отриману інформацію, може бути
наявність коментарів під публікацією. Більшість електронних засобів масової інформації під
час публікації матеріалів надають можливість їх коментувати користувачам. Цей факт
широко використовується для привернення уваги цільової аудиторії до спеціалізованого
матеріалу ІПсВ. Для цього необхідно написати коментарі під визначеними повідомленнями.
При чому у коментарях використовуються ключові слова та релевантні посилання, які
сприймаються краулерами як справжні дії, а тому мають більшу значущість. Наявність
зазначених фактів свідчить про наявність у повідомленні ознак прихованого ІПсВ.
Також для поширення інформації у коментарях може бути використана технологія
справжнього спілкування групи осіб. Для цього створюється два або більше акаунтів та
ініціюється спілкування між ними з використанням інформації, яку необхідно розповсюдити.
Така технологія розповсюдження інформації має характер цілеспрямованого впливу на
визначену цільову аудиторію шляхом нав’язування думок інших співрозмовників. Ефект
впливу досягається за рахунок нібито підслуховування за спілкуванням сторонніх осіб.
Ступінь довіри читача до такої інформації збільшується.
Ознакою того, що повідомлення містить інформацію ІПсВ є відсутність першоджерела.
Такі джерела, як правило, мають високий рейтинг перегляду серед користувачів та
відображають актуальний стан ситуації, що відбувається.
Для швидкої доступності повідомлення повинне знаходитись у певній тематичній
рубриці, яка визначається спеціалізацією видання, рубрикацією джерела та залежно від
лексичних запитів.
Важливо визначити географічну спрямованість повідомлення, яка може бути виявлена
за певними ознаками (виділені географічні об’єкти, карта населеного пункту, адреси та ін.).
Обґрунтовується основні критерії, які застосовуються під час визначення інформаційної
значущості повідомлення:
значущість окремого повідомлення: час створення; авторитетність джерела;
відповідність тематики сюжету спеціалізації інформаційного агентства;
динаміка сюжету: цільність потоку повідомлень; період часу за який повідомлення
знаходиться у топі новин;
медійність – місце повідомлення на інших сайтах.
Значущість самого інформаційного джерела визначається за такими показниками:
кількість цитат джерела, іншими новинними виданнями;
оперативність визначає на скільки швидко видання відреагує на ту чи іншу подію.
Необхідно враховувати той факт, що на початку розміщення повідомлення
визначаються групи схожих документів (дублікатів). Далі з кожної групи залишається одне
повідомлення (майстер-повідомлення), яке може бути подане на сторінках повідомлення та в
результаті пошуку. Майстер-повідомлення визначається за часом його публікації на сайті, за
результатами порівняльного аналізу текстів, за наявності гіперпосилань на джерело.
Дублікати, як правило, не відображаються та не беруть участі під час пошуку.
На сьогоднішній день існують програмні засоби для пошуку дублікатів новинних
повідомлень. При цьому використовуються алгоритми, які аналізують зв’язки повідомлення
за заголовком та фрагментом тексту. Результатом досліджень є сформовані заходи, у ході
яких необхідно здійснювати виявлення ознак проведення спеціальної інформаційної
операції. Таким чином, методичний підхід, який пропонується, дозволяє виявити перелік
певних ознак, які повинні стати засобом для розкриття цілей спеціальних інформаційних
операцій (акцій, дій) противника, характеристик об’єктів, через які здійснюється вплив та
способи маніпуляції.
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Черток О.А. (ХНУПС)
д.т.н. Павленко М.А. (ХНУПС)
АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ
ЗАСТОСУВАННІ МЕТОДУ РОЗПОДІЛУ ЗАДАЧ ЗАСНОВАНОМУ
НА ОЦІНЦІ СТАНУ ОПЕРАТОРА
В доповіді розглянуті особливосі побудови систем підтримки прийняття рішень
(СППР) на основі “адаптивного управління”.
Актуальність. Аналіз досвіду проведення АТО свідчить, що ефективні рішення
приймаються швидко, з урахуванням стану своїх військ, дій протиборчої сторони та
поправкою на невизначеність ситуації в даний момент часу.
Ухвалення рішень складає основу управлінської діяльності осіб бойового розрахунку
в процесі управління протиповітряною обороною. При оцінці повітряної обстановки
необхідно постійно враховувати ряд чинників. Деякі з них мають взаємовиключаючий
характер.
Оператор має високі здібності до адаптації при рішенні сенсомоторних та інших
завдань. Але при виконанні бойових завдань на оператора накладається чинник персональної
відповідальності за кінцевий результат, відбувається збільшення часу на прийняття
виважених рішень. Проте, в умовах зростання об'єму інформації, час на ухвалення рішення
не повинен істотно збільшуватись. Чим швидше змінюються умови, тим швидше має бути
прийняте рішення та виконане завдання.
Оптимальний розподіл завдань, які вирішуються між інформаційною системою та
оператором є актуальним науковим завданням.
Постановка задачі. При збільшенні об'єму інформації до деякої межі, особи бойового
розрахунку, які входять до СППР взагалі перестануть її обробляти. Виникає протиріччя між
збільшенням кількості інформації та часом на ухвалення оптимального рішення.
Необхідно максимально ефективно перерозподіляти завдання, які вирішуються, між
комплексом засобів автоматизації (КЗА) та оператором.
Мета. Зменшення вірогідності збоїв у роботі СППР через оптимізацію розподілу
задач між оператором та системою.
Основні положення. Запропонована модель СППР аналізує повітряну обстановку,
розпізнає функціональний стан оператора, та в залежності від цих факторів проводить
перерозподіл завдань між оператором та системою. Розглядається варіант формалізації
процесу розпізнавання ситуацій з їх подальшим структуруванням. Завдання, які вирішує
СППР, структуруються за ознакою автоматизації на: автоматичні, полуавтоматичні та ті, що
вирішуються лише оператором.
Обгрунтування раціонального або оптимального варіанту розподілу функцій між
людиною і системою спирається на результати кількісних оцінок результатів виконання
завдань оператором і машиною і методів оцінок впливу цієї якості на ефективність системи в
цілому.
Висновок. Проведений аналіз показав, що в перспективних СППР повинно бути
закладено “адаптивне управління” в основі якого лежить поняття функціонального стану
оператора та його спроможності приймати адекватні кваліфіковані рішення.
В СППР, у загальному випадку, діяльність оператора повинна зводитись до
резервування системи управління (у разі виникнення відмов апаратури, непередбачуваних
ситуацій, і т.д.).
Система управління резервує оператора при виникненні в його діяльності високої
вирогідності скоєння помилок через перенавантаження інформацією, накопичення втоми та
інших суб'єктивних чинників.
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к.т.н. Чумак В.К. (ВІТІ)
Кучер А. О. (ВІТІ)
Гришина Н.С. (ВІТІ)
АНАЛІЗ РЕЖИМУ РОБОТИ CAPACITY PLUS СИСТЕМИ
ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ MOTOTRBO
На початковому етапі проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України
гостро постала проблема щодо забезпечення радіозв’язку в тактичній ланці управління,
безпосередньо на полі бою. Це завдання на сьогоднішній день вирішується системою
транкінгового зв’язку Mototrbo, яка функціонує на основі стандарту DMR. Основне
призначення системи – забезпечення оперативного телефонного зв’язку (час встановлення
з’єднання менше 300 мс) з можливістю передачі коротких текстових повідомлень та
невеликих файлів (швидкість передачі до 2 кбіт/с).
Територія, на якій знаходиться певна кількість абонентів, що обслуговуються одним
або кількома ретрансляторами, називається сайтом. Найпростішою конфігурацією системи
транкінгового зв’язку Mototrbo є односайтова система з одним ретранслятором. При цьому,
одночасно обслуговуватись ретранслятором може не більше двох радіомереж.
При необхідності розширення зони покриття, або забезпечення зв’язку між
територіально розосередженими абонентами (структурними підрозділами однієї організації)
створюється декілька сайтів. Ретранслятори сайтів однієї системи з’єднуються між собою IP
каналами. Така конфігурація називається IP site connect. Всього у системі може бути до 15
сайтів. Режим роботи Capacity Plus використовується тоді, коли є потреба забезпечити
радіозв’язком велику кількість абонентів без збільшення зони покриття, і канальної ємності
одного ретранслятора недостатньо. При цьому, технологію відрізняє можливість гнучкого
переходу (без заміни існуючого обладнання та інфраструктури). Збільшення кількості
абонентів стає можливим за рахунок збільшення кількості ретрансляторів, і, відповідно,
збільшення кількості каналів зв’язку. Це рішення можна (з деякими уточненнями) віднести
до транкінгових радіосистем. Capacity Plus – односайтова транкінгова радіосистема без
контрольного каналу (каналу управління), який відповідає за управління радіостанціями і
призначення вільних каналів зв’язку абонентам. Вибір вільного каналу зв’язку відбувається
за наступним алгоритмом. Спочатку усі абоненти займають один вільний канал, що умовно
називається каналом очікування. Як тільки группа абонентів (чи пара абонентів при
індивідуальному виклику) починає сеанс зв’язку, усі інші радіостанції, незадіяні в даному
сеансі, переходять на інший вільний канал, який отримує статус нового каналу очікування.
Після закінчення сеансу зв’язку, радіостанції, що його проводили, починають сканування
каналів і знаходять поточний канал очікування. Якщо наступний виклик не відноситься до
них, вони перемикаються на наступний вільний канал, який знову призначається каналом
очікування, і так до безкінечності. Звичайно, в реальних умовах зв’язок відбувається
одночасно між декількома, а то і усіма абонентами, які розбиваються на групи (радіомережі).
Режим роботи Capacity Plus дозволяє з малою ймовірністю відмови обслуговувати до
1200 абонентів в межах одного сайту, поєднати у рамках однієї системи додатки голосового
зв’язку і обробки даних, таких як передача місця розташування, обмін текстовими
повідомленнями, телеметрії та інші. Крім цього, можливий загальний виклик для звернення
відразу до усіх користувачів системи, підтримка додатку дистанційної діагностики і
управління ретрансляторами Mototrbo (RDAC). Для інтеграції з існуючими системами
Mototrbo досить простого оновлення програмного забезпечення.
Подальшим розвитком телекомунікаційної мережі може бути використання режиму
Linked Capacity Plus – багатосайтова система з декількома ретрансляторами на кожному
сайті, тобто, поєднання режимів Capacity Plus та IP site connect (при наявності відповідної
ліцензії, що купується окремо).
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Шалавінський Я. О. (ВІТІ)
Редзюк Є. В. (ВІТІ)
МЕТОД СИНХРОНІЗАЦІЇ ДАНИХ У РОЗПОДІЛЕНИХ ХМАРНИХ СХОВИЩАХ
Синхронізація даних – процес ліквідації відмінностей між двома копіями даних, які
раніше були однаковими, а після певних маніпуляцій одна з них, або обидві були змінені
незалежно одна від одної. У випадку застосування методу ведення журналу змінених даних
система реєструє в журналі інформацію про зміну даних в таблицях користувача,
відслідковуючи як сам факт виконання операцій по зміні даних так і конкретні зміни. Зміни в
таблиці користувача записуються у відповідних таблицях змін. Ці таблиці забезпечують
журнальне представлення виконаних змін, що розподілені в часі. Якщо реалізовувати схему з
двосторонньою синхронізацією, тобто коли вузли являються і джерелом і приймачем
інформації, що синхронізується, виникає ряд специфічних проблем: може виникнути процес
неконтрольованого лавиноподібного накопичення інформації, яка синхронізується, коли
вузли передають один одному інформацію про один і той же запис. Для запобігання подібної
поведінки пропонується наступне: при прийомі та виконанні журналу, що отримано від
іншої сторони, не вести власний журнал, щоб виконані зміни були виконані лише над
локальними даними і не потрапили в журнал, що призначено для відправки вузлу, який
щойно прислав свій журнал. Якщо для реалізації журнальної синхронізації використовується
механізм тригерів, то потрібно блокувати їх виконання під час виконання журналу іншої
сторони, або написати таким чином, щоб вони розпізнавали момент виконання журналу
іншої сторони і не писали б в такому випадку власний журнал. При реалізації двосторонньої
синхронізації неодмінно виникає проблема конфлікту доступу до одних і тих же даних на
обох сторонах учасників процесу синхронізації у тому випадку, якщо на двох вузлах
виконуються зміни одних і тих же даних.
Для розв’язання цього конфлікту використаємо наступні принципи:
 більш вірними вважаються записи у того з вузлів, який створив запис і хто
вважається його власником. Для реалізації цього правила необхідно щоб в кожній з таблиць
процесу синхронізації було поле, що вказує на автора запису;
 вводиться додаткове поле до журналу – «час виконання зміни». При виконанні
журналу час зміни запису порівнюється з часом локальної зміни цього запису і більш вірною
вважається інформація, яка отримана пізніше;
 необхідно застосовувати механізм відслідковування за виникненням конфліктних
ситуацій, а у випадку виникнення таких ситуацій – вимагати рішення користувача, не
вирішуючи, яка із сторін права, однак даючи оцінку кожній з таких ситуацій.
Право на редагування записів таблиць зі службовими даними мають лише
адміністратори. При цьому не має значення чи являється адміністратор автором запису. Всі
інші користувачі системи мають права лише на перегляд даних такого типу. Прикладом
можуть бути таблиці-довідники. Доступ до особистих даних: право на перегляд та
редагування можуть мати лише автори записів. Для всіх інших користувачів дані такого
типу повністю приховані. Службові дані доступні для перегляду всім користувачам системи,
а для редагування – лише користувачам з правами адміністратора. Тому в процесі
синхронізації службові дані доступні для читання для всіх вузлів системи, тобто
розповсюджуються для всіх користувачів. У разі редагування такого запису клієнтською
системою при спробі зберегти зміни на сервері здійснюється перевірка прав користувача:
якщо користувач являється адміністратором, то зміни приймаються і в майбутньому будуть
розповсюджені по всім іншим вузлам. У тому разі, якщо користувач не має прав
адміністратора – зміни не приймаються на сервері, а на клієнті повертаються до
попереднього стану.
Основних принципи методу проведення синхронізації даних клієнта по кроках:
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1. В певний момент часу роботи сторони клієнта до сервісу синхронізації надходить
запит на початок проведення сеансу синхронізації даних від стони клієнта. Якщо пристрій
користувача в даний момент має підключений доступ до мережі Інтернет та є можливість
зв’язатись з центральним сервером синхронізації то продовжуємо цей процес, якщо ні –
повертається помилка про неможливість проведення синхронізації в даний момент.
Генерується новий ідентифікатор версії стану локальних даних клієнта.
2. На клієнті відбувається формування пакету змінених даних. Якщо з моменту
проведення останнього сеансу синхронізації жодні зміни не були внесені – список змінених
рядків буде порожнім.
3. Після того як список змінених даних сформований, він відправляється на
центральний сервер разом з ідентифікатором версії даних останньої синхронізації та
ідентифікатором поточної версії, який щойно згенеровано.
4. Отримавши пакет сервіс синхронізації перевіряє чи є в ньому змінені рядки: якщо
немає то на клієнті не вносилися зміни в локальну БД, тому виконується крок 10, якщо є –
процес буде виконаний далі.
5. Перевірка версії останньої синхронізації, якщо вона виявилась актуальною – клієнт
працював з поточним станом даних серверу і його зміни не конфліктують зі змінами на
сервері (розв’язання конфліктів не потребується тому переходимо до кроку 8).
6. У разі, якщо на попередньому кроці виявилось, що з моменту останньої
синхронізації були внесені зміни до центрального сховища, то перед збереженням його змін
потрібно виконати дослідження на наявність конфліктів та розв’язати їх. Вирішено
виконувати розв’язання конфліктних ситуацій методом об’єднання даних.
7. Збереження ідентифікатора нової версії, який було згенеровано раніше
користувачем (тепер вона стає актуальною) та ідентифікатора користувача, що вносить
зміни, до таблиці версій.
8. Коли конфлікти в даних розв’язано, можна переходити безпосередньо до
збереження змін в базу даних. Виконувати збереження слід з урахуванням ролі користувача
та типу даних, які зберігаються. До кожного збереженого запису у відповідну колонку
додається ідентифікатор поточної версії. Паралельно зі збереженням записів в базу даних
необхідно створити xml-файл, назва якого співпадає з ідентифікатором актуальної версії, та
записувати в нього інформацію про змінені поля записів.
9. Після збереження змін користувача необхідно сформувати пакет змінених даних,
що відбулися з часу останньої синхронізації клієнта. Перевіряємо версію даних коли
востаннє синхронізувався клієнт. Якщо вона порожня, (або ж такої версії не знайдено в
таблиці ідентифікаторів версій) то з цим клієнтом ще жодного разу не проводилась
синхронізація і вибираємо всі записи з БД, які доступні даному клієнту.
10. Сформований пакет повертається на пристрій користувача, а зміни, що містяться в
пакеті зберігаються до його локальної бази даних.
11. Якщо синхронізація відбулась успішно, проводиться очищення журналу змін на
пристрої користувача.
12. Збереження ідентифікатора поточної версії даних, який буде використовуватись у
наступному запиті на синхронізацію.
13. Сеанс синхронізації завершено. Локальні дані користувача в актуальному стані.
Виконання синхронізації за описаним методом дозволяє розповсюджувати інформацію
та здійснювати зміни в ній між всіма вузлами розподіленої системи з уникненням
конфліктів, пов’язаних з версійністю файлів. Запропонований підхід дозволяє реалізовувати
механізми забезпечення актуальності даних на всіх пристроях та фіксувати зміни між ними з
подальшим підтриманням адекватності ресурсів всіх вузлів мережі. Основною особливістю
даного методу є здійснення контролю доступу до даних системи в залежності від ролі
користувачів за особливим сценарієм. Дане рішення водночас забезпечує безпеку доступу та
зменшує обсяг трафіку даних, що передаються по мережі в процесі синхронізації.
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к.т.н. Шестаков В. І. (ЖВІ)
к.військ.н. Чернявський Г. П. (ЖВІ)
Пінчук О. І. (ЖВІ)
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ТА НЕОБХІДНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ
МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ КРИТЕРІЯМИ ВИКОНАННЯ З
КРИТЕРІЯМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ІНФОРМАЦІЙНОПСИХОЛОГІЧНИХ ДІЙ
Воєнна агресія Російської Федерації у формі гібридної війни проти України масоване
проводиться у інформаційному просторі з застосуванням всіх форм, способів та засобів
інформаційно-психологічного впливу (ІПсВ) на органи державного управління, населення та
особовий склад сектору безпеки та оборони нашої держави. Активна боротьба з такою
агресією шляхом попередження та захисту від інформаційних загроз, негативного ІПсВ та
проведення інформаційних операцій потребує визначення критеріїв ефективності заходів
інформаційно-психологічних дій (ІПсД).
Проводиться аналіз існуючих статистичних та аналітичних підходів до оцінювання та
вибору критеріїв ефективності ІПсД. Встановлено, що сучасні підходи до оцінювання та
вибору критеріїв ефективності ІПсД відповідно до керівних документів та досліджень
потребують удосконалення.
Обґрунтовується необхідність застосування та встановлення методологічної залежності
між критеріями виконання з критеріями ефективності ІПсД. За допомогою критеріїв
виконання визначається ступінь виконання завдань і дій інформаційно-психологічної
операції (ІПсО). Більшість з них обґрунтовуються статистичними показниками, основними з
яких є: відсоток розповсюджених матеріалів ІПсО по каналах, у часі, у просторі, кількість
інформаційних повідомлень за напрямом (змістом), за стратами та іншими показниками.
За допомогою критеріїв ефективності визначається, чи привели виконані дії ІПсО до
бажаних результатів з погляду мети виконання завдання. Критерії ефективності повинні
відрізнятися один від одного і ґрунтуватися на цілях ІПсО і конкретних планових завданнях.
Доводиться залежність критеріїв ефективності від складових груп параметрів, що
визначають умови виконання завдань, які неможливо змінити та, які можуть змінюватися, а
також від яких залежить досягнення цілі ІПсД.
Обґрунтовуються вимоги до критеріїв виконання та критеріїв ефективності ІПсД. При
розробці критеріїв виконання та критеріїв ефективності ІПсД необхідно враховувати такі
вимоги:
зв’язок з кінцевими результатами. Критерії повинні безпосередньо належати до
бажаних результатів, необхідних для досягнення цілей;
вимірність. Критерії можуть вимірюватися кількісно та якісно. Для вимірювання
ефективності, що очікується до проведення ІПсД, визначаються та розраховуються базові
(порогові) значення критеріїв ефективності;
своєчасність. Для кожного критерію повинні бути чітко визначені часові інтервали
зворотного зв’язку та складений план подання донесень у визначені проміжки часу;
наявність належних ресурсів. Збір, зіставлення, аналіз і донесення даних за критеріями
виконання та ефективності вимагають наявність особового складу, озброєння і техніки,
матеріальних ресурсів та бюджетних асигнувань.
Доводиться, що критерії виконання характеризують виміри зусиль наших військ в
ІПсД, а критерії ефективності − бойові результати. Критерії виконання та ефективності ІПсО
розробляються й уточнюються як при плануванні ІПсД так і в ході її проведення.
Встановлення вимог та методологічної залежності між критеріями виконання з
критеріями ефективності заходів ІПсД забезпечують оптимізувати розподіл ресурсів, сил та
засобів, які залучаються до проведення ІПсО.
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Шинкарук В.О. (НАДПСУ)
МІСЦЕ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ
КОНФЛІКТОСТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
Актуальність, постановка задачі.
Після закінчення військового навчального закладу випускник потрапляє в умови
потенційного конфліктогенного професійного середовища, в якому має ефективно діяти,
вирішуючи як власне фахові, так і соціально-професійні проблеми та задачі.
В процесі становлення на посаді офіцер-прикордонник натрапляє на нові, ще невідомі
йому у практичній діяльності відносини у колективі.
Під час навчання він був підлеглим, а у колективі спілкувався з рівними собі.
Починаючи службу в органах охорони державного кордону, офіцер потрапляє в середовище
різних по категорії людей.
У щоденних буднях прикордонної служби виникають стресові ситуації, у яких
необхідно контролювати себе у спілкуванні з підлеглими та керівництвом і під час
виконання професійних обов’язків на кордоні.
І, тому, офіцер повинен бути готовий не тільки реалізовувати професійні задачі в
умовах конфліктогенного професійного середовища, але і перетворювати його з метою
попередження негативних конфліктів.
Мета.
Сучасні умови прикордонної служби характеризуються складними завданнями –
запобігання нелегальній міграції, контрабанда, боротьба з тероризмом, встановлення
контакту з місцевим населенням.
Це дозволяє розглядати вирішення професійних завдань прикордонника не тільки як
правозастосовчу і правоохоронну, а й конфліктологічну діяльність, спрямовану на
профілактику та врегулювання конфліктів, що виникають в ході професійної діяльності.
Однією з умов успішного вирішення конфліктів є конфліктостійкість прикордонника.
Наявність відповідної конфліктологічної бази дає можливість в значній мірі впливати на хід
конфлікту, що входить у функції майбутнього офіцера – прикордонника.
Сфера фізичної підготовки є одним з ключових чинників у формуванні
конфліктостійкості майбутнього офіцера – прикордонника, підвищенні рівня адаптації до
служби на кордоні, являється засобом, що сприяє підвищенню адаптаційних можливостей
молодих офіцерів-прикордонників при становленні на першу керівну посаду.
У зв’язку з цим необхідно визначити місце фізичної підготовки, яка сприяє
вдосконаленню адаптаційних механізмів, підвищенню загальної психологічної та
конфліктологічної стійкості, тобто чинником, що формує особистість.
Основні положення. Проблема формування конфліктостійкості курсантів – майбутніх
офіцерів-прикордонників диктує необхідність максимального використання засобів і
можливостей фізичної культури.
Професійна діяльність прикордонників протікає в умовах підвищених інтелектуальних
та емоційних навантажень, нервової перенапруги.
Це призводить до розбалансування внутрішніх сил організму, загального стомлення,
що тягне за собою порушення діяльності вищих нервових центрів, появу негативних рис
характеру.
Динаміка подій на сьогоднішній день складається таким чином, що загальна кількість
конфліктних, професійних і життєвих ситуацій, ймовірніше, буде зростати.
Це вимагає безперервного підвищення резервів здоров'я.
У такій ситуації безсумнівно важливу роль відіграє конфліктостікість як особистісна
якість, і, тому, є необхідність детального вивчення її ролі у формуванні повноцінної
особистості – майбутнього офіцера-прикордонника.
Сфера фізичної підготовки є одним з ключових чинників у формуванні повноцінної
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особистості майбутнього офіцера-прикордонника, підвищенні рівня адаптації до служби на
кордоні.
Це відбивається на вмінні взаємодіяти з людьми без хворобливих конфліктів,
реалізовувати свої можливості, адекватно оцінювати себе і реагувати на оточуючих,
ефективно управляти своїм психоемоційним і фізичним станом в конфліктних ситуаціях.
Таким чином, значною стає проблема, яка полягає у пошуку та виборі ефективних
засобів фізичної підготовки, що впливають на формування конфліктологічної стійкості
курсантів – майбутніх офіцерів-прикордонників.
Виходячи з вищевикладеного, вагомість предмету «Фізична підготовка» у вищому
військовому навчальному закладі в структурі професійної підготовки персоналу
визначається тим, що вона дає можливість розвитку особистості з позицій фізичних,
моральних, вольових і психологічних якостей.
Зокрема, фізична підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників має здійснюватися з
урахуванням умов і характеру їх майбутньої професійної діяльності з позицій використання
всіх доступних засобів і методів з метою підвищення стійкості організму до дії зовнішнього
середовища і адаптації його ж до умов середовища професійної діяльності.
Висновок:
Після закінчення вищого військового навчального закладу офіцер потрапляє в умови
потенційного конфліктогенного професійного середовища, в якому має ефективно діяти,
вирішуючи як власне фахові, так і соціально-професійні проблеми та задачі.
Тому, конфліктостійкість виступає одним з головних умов фахової придатності
майбутнього офіцера – прикордонника, що дозволяє розглядати її як професійно-значущу
якість особистості. І роль фізичної підготовки напряму впливає на становлення
конфліктостійкості майбутнього офіцера, професійна діяльність якого входить в групу
професій з великою присутністю конфлікт – факторів.
Напрями подальших досліджень.
Тому, з одного боку, зростання конфліктності суспільства в цілому, збільшення числа
конфліктних ситуацій в професійній діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників, з іншої
– не знання методів управління ними та їх вирішення за допомогою методів фізичної
підготовки, свідчать про необхідність вивчення питання формування конфліктостійкості у
майбутніх офіцерів-прикордонників та визначення цих критеріїв в подальшому.
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к.т.н. Явіся В.С. (НТУУ „КПІ”)
Вакуленко О.В. (ВІТІ)
Кононова І.В. (ВІТІ)
АНАЛІЗ СПОСОБІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ НАНОСУПУТНИКІВ
Відомо, що наносупутники (НС) можуть використатися як ретрансляційна мережа, для
дистанційного зондування Землі, наукових місій, екологічного моніторингу, прогнозу
землетрусів, дослідження іоносфери, для розвідки та навігації.
При цьому, незалежно від призначення, а відповідно і того, яка система стабілізації й
орієнтації буде використовуватися, для її роботи необхідно одержати сигнали управління.
Таке завдання вирішується як правило за допомогою інерційних систем [1].
При русі НС у полі тяжіння вимірюване акселерометром прискорення відрізняється від
дійсного й тому одержало назву гаданого прискорення. Його вимір дозволяє визначити
дійсне положення НС щодо центру тяжіння.
Для управління необхідно знати три ортогональні складові вектора гаданого
прискорення центру маси НС, тобто мати три датчики, встановлені у центрі маси НС, із
трьома взаємно перпендикулярними осями чутливості [2]. Технічна реалізація методу
інерційного управління можлива у двох варіантах. Перший – за допомогою пристроїв, які не
обертаються разом із НС і, зберігаючи своє положення відносно інерційного базису, служать
опорою для вимірювальної системи. Другий варіант − за допомогою пристроїв, які
забезпечують обчислення параметрів, що визначають кути між осями вимірювальної системи
й інерційного базису, а також проектування вимірюваних компонентів прискорення на осі
цього базису.
Перший варіант вимагає наявності приладів, що фізично моделюють інерційний базис
на борті НС, − гіростабілізованих платформ, другий − використання безплатформових
систем. При реалізації платформових систем забезпечення необхідної надійності й
збільшення точності виявилось пов’язаним зі значним ростом маси й габаритів платформ,
негативною є і їх чутливість до великих перевантажень і кутів обертання, що характерно для
НС. Тому безплатформні інерційні системи (БІС), завдяки наявності сьогодні
високошвидкісних обчислювальних пристроїв у мініатюрному виконанні, займають
лідируюче положення при створенні нових систем управління об’єктами, для яких є
критичними ваго-габаритні показники таких систем [2, 3].
У безплатформних системах стабілізації (БСС) зв’язок між інерційним і
вимірювальним базисами виражається в процесі обчислень через параметри, які не можуть
безпосередньо служити параметрами управління. Рівняння руху НС повинні бути записані
через вимірювані датчиками параметри й через параметри зв’язку в реальному часі. В цілому
розробку БСС доцільно будувати таким чином, щоб визначити метод, що дозволяє одержати
сигнали управління, які забезпечують роботу виконавчих органів систем орієнтації й
стабілізації положенням НС [2].
Первинна інформація про параметри кутового руху НС може бути отримана у вигляді
прискорення крапки установки вимірювального приладу або інтегралів цього прискорення.
Варіанти побудови БСС залежно від співвідношення величин, які безпосередньо
вимірюються й обчислюються, можна розбити на три підкласи [2]:
 системи, де вимірюються тільки лінійні прискорення, а всі інші параметри
обчислюються;
 системи, де вимірюються, крім лінійних параметрів, і кутові швидкості;
 системи, де вимірюються будь-які параметри, включаючи й кути Ейлера.
Система на основі датчиків лінійних прискорень. Для того щоб обчислити параметри
кутового положення НС, необхідно знати його кутову швидкість відносно інерційного
базису.
Для вимірювання кутової швидкості використовуються акселерометри з інтегральним
виходом. Максимально можлива на сьогодні точність зазначених приладів виявляється
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такою, що помилка обчислень уже за 2 – 3 хвилини накопичується до величин, порівнянних з
вимірюваними значеннями, тому система на основі одних датчиків лінійних прискорень
поки представляє лише теоретичний інтерес [4].
Система з виміром лінійних прискорень і кутової швидкості. Усі існуючі й
перспективні високоточні датчики лінійних прискорень і кутових швидкостей дозволяють
одержувати інформацію тільки у вигляді приросту інтегралів від названих параметрів, тобто,
по суті, є датчиками приросту лінійної швидкості й кутів обертання НС. Але такі параметри,
як лінійне прискорення й кутова швидкість, мають набагато більш глибокий фізичний зміст,
ніж приріст їх інтегралів. Тому в цьому випадку можна говорити про існування двох методів:
 будувати математичний апарат паралельно для безпосередньої й інтегральної форми
знімання інформації з вимірювальної системи;
 при розв'язку теоретичних питань вважати, що інформація про параметри руху
доступна в дійсній розмірності останніх, а практично інтегральний її характер ураховується
при розробці конкретних алгоритмів побудови ІКБ.
Для обчислення параметрів руху НС необхідно знати вектор прискорення його центру
маси й вектор кутової швидкості обертання біля центру маси. Таким чином, вимірювальна
система повинна мати, мінімум три датчики лінійних прискорень і три датчики кутової
швидкості. Система на основі датчиків, що вимірюють кути Ейлера. Відлік кутів Ейлера
проводиться від інерційного базису, тому його фізичне моделювання є неминучим. Однак у
цьому випадку на відміну від звичайних платформних систем моделюються тільки
вимірювальні осі, а не платформа для розміщення датчиків лінійних прискорень. Таким
чином, для одержання інерційних компонентів вектора швидкості необхідно вимірювання,
які здійснюються відносно зв’язаної системи координат, перераховувати до інерційного
координатного базису (ІКБ).
Перевагою подібної системи є економія обчислювальних ресурсів при аналітичній
побудові інерційного базису. Значним недоліком є обмеження максимальних кутів повороту
й припустимих перевантажень через наявність вільних гіроскопічних систем на борті НС.
Система з виміром кутів Ейлера може розглядатися як граничний випадок між платформним
і без платформним варіантами: по наявності фізичних моделей ІКБ на борті цю систему
можна віднести до категорії звичайних інерційних, а по характеру розташування датчиків
прискорення − до категорії без платформних систем. Відзначений недолік системи з
вільними гіроскопічними приладами зводить до мінімуму переваги БІС.
Тому при побудови системи стабілізації НС для одержання керуючої інформації
доцільно використовувати системи з виміром лінійних прискорень і кутової швидкості.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ
БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
Сьогодні безпілотні літальні апарати (БПЛА) широко використовуються для ведення
повітряної розвідки і видачі даних цілевказання. Імовірність виконання покладених на БПЛА
завдань напряму залежить від спроможності забезпечити його рух по визначеній траєкторії.
Центральне місце при реалізації цього завдання належить способу побудови системи
стабілізації – основної складової системи управління БПЛА [1].
Пропонуються наступні основні етапи методики формування системи стабілізації
БПЛА [2, 3]:
а). Етап аналітичного дослідження включає:
– обґрунтування й вибір способів забезпечення аєронавігації БПЛА;
– лінеаризацію рівнянь руху БПЛА як об'єкта керування;
– вибір найбільш критичних моментів часу по програмі польоту, для яких проводиться
інша робота на цьому етапі;
– обґрунтування й вибір параметрів керування;
– обґрунтування й вибір типів вимірювальних елементів;
– одержання кінематичних співвідношень між вимірюваними параметрами й
параметрами керування;
– компонування функціональної схеми системи;
– поділ системи рівнянь руху на окремо інтегруємі групи (поздовжній рух, бічний рух,
обертання, крен) і розробка відповідних структурних схем;
– обґрунтування схем, що описують рух близько центру маси й центру маси відносно
траєкторії, що задається;
– вибір значень коефіцієнтів передачі контурів керування за критерієм точності;
б). Етап моделювання динаміки системи включає:
– уточнення обраних аналітично параметрів за критеріями точності й стійкості;
– вибір закону керування з урахуванням необхідної форми перехідних процесів;
– уточнення результатів попереднього етапу з урахуванням змінності параметрів
системи;
– остаточне (на етапі розробки) уточнення всіх алгоритмів і параметрів системи;
– облік впливу нелінійностей у виконавчих органах і інших ланках системи;
– аналіз точності системи з урахуванням дії на її входах збурень випадкового
характеру.
Запропонований шлях формування системи стабілізації БПЛА дозволяє підвищити
загальну точність системи управління за рахунок використання сигналів аеронавігації, а
відповідно – забезпечити високу імовірність виконання покладених на БПЛА завдань.
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напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення з
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НА БАЗІ БПЛА
ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕЛИКІ ВІДСТАНІ
Побудова телекомунікаційних мереж на базі безпілотних літальних апаратів (БПЛА)
для передачі високошвидкісний інформації на великі відстані в наш час є актуальною
задачею.
Основними проблемами на шляху створення телекомунікаційних систем дальньої
дії є:
– забезпечення радіовидимості між БПЛА і наземним комплексом управління;
– компенсація великого загасання сигналу на трасі.
Пряме бачення БПЛА з наземним комплексом управління може бути досягнуто за
рахунок збільшення висоти польоту БПЛА та збільшенням висоти підйому наземної антени.
Передача інформації з високою швидкістю на відстані більше 300 км можлива з
використанням ретрансляційного обладнання, супутникових систем зв'язку, стаціонарних
систем передачі інформації.
Для компенсації великого загасання сигналу на трасі можуть бути застосовані наступні
заходи:
– збільшення вихідної потужності передавача;
– збільшення коефіцієнтів посилення антенного обладнання.
Багато задач, які вирішуються сучасними комплексами БПЛА, вимагають наявності
високошвидкісних ліній передачі інформації між БПЛА і наземним комплексом управління
(НКУ) [1]. Наприклад, завдання оперативного моніторингу або розвідки за допомогою БПЛА
передбачають отримання на борту і доставку на НКУ зображень різного дозволу. Найбільш
поширена на сьогоднішній день технологія передачі інформації полягає в безперервній
трансляції зображення під час його отримання в цифровому або аналоговому форматі,
структура якого не змінюється протягом усього польоту. Необхідно врахувати, що
безперервна трансляція зображень має такі особливості [2]:
– значна частина візуальної інформації може не мати шуканих ознак;
– відсутня гарантія достовірної доставки інформації;
– потрібне постійне випромінювання сигналу передавачем, що дозволяє легко виявити
БПЛА і встановити його координати.
Одним з обмежуючих факторів є відстань радіовидимості між БПЛА і НКУ. Без
урахування рефракції в атмосфері та при відсутності перешкод на шляху поширення
радіохвиль існує можливість організації прямого зв'язку між БПЛА і НКУ на відстанях до
200-300 км. Для підвищення дальності роботи телекомунікаційних системи необхідно
збільшувати висоту польоту БПЛА та використовувати щоглові споруди для антени НКУ.
Велика відстань між БПЛА і НКУ призводить до великого загасання сигналу на трасі,
яке необхідно компенсувати підвищенням вихідної потужності сигналу передавачів і
використанням антенних систем з великим коефіцієнтом посилення.
Передача інформації з високою швидкістю (десятки та сотні Мбіт/сек) можлива тільки
в діапазонах частот вище 1 ГГц. Для компенсації великого загасання на трасі в цих
діапазонах частот можуть бути використані параболічні антени великого діаметру. Пересувні
комплекси управління БЛПА повинні бути обладнані опорно-поворотними пристроями з
параболічними антенами діаметром від 1 до 3 м, в стаціонарних станціях управління БЛПА
можуть бути використані антени більшого діаметру.
Завдання управління напрямком максимального посилення бортовий антени може бути
вирішена декількома способами [3]:
1) Використання багатоелементної антенної решітки з керованою діаграмою
спрямованості.
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2) Використання декількох антен, що перемикаються.
3) Установка антени на опорно-поворотному пристрої.
В першому випадку необхідна реалізація складної антенної конструкції, а також
додаткові ресурси обчислюючих пристроїв. Тому з економічних міркувань цей спосіб є не
доцільним.
При наявності декількох антен на борту БПЛА виникає необхідність вибору антени,
спрямованої в бік НКУ, потрібна комутація сигналів. Можливі кілька варіантів реалізації
подібної системи:
1). Перемикання виходу підсилювача потужності передавача між антенами (один
передавач, один підсилювач потужності, кілька антен).
2). Перемикання виходу передавача між підсилювачами потужності та антенами (один
передавач, кілька суміщених підсилювачів потужності і антен).
3). Перемикання цифрового сигналу між передавачами (число передавачів і
підсилювачів потужності дорівнює числу антен).
При цьому для будь-якого варіанту потрібно використовувати не менш шести антен із
шириною діаграми спрямованості 60о, що є несприйнятним з погляду ваго-габаритних
обмежень.
Установка антени на опорно-поворотному пристрої дозволяє використовувати одну
гостронаправлену антену для безперервного спостереження за напрямом на НКУ без
розривів зв'язку. При установці антени на опорно-поворотному пристрої головним завданням
є створення обертового переходу, який може бути розміщений в різних місцях:
1) Обертаємий НВЧ-перехід розміщується перед антеною і після підсилювача
потужності.
2) Обертаємий перехід розміщується після передавача і перед підсилювачем
потужності і антеною.
3) Передавальний пристрій, підсилювач потужності і антена розміщуються на
поворотному пристрої, через багатоканальний обертаємий перехід передаються цифрові
сигнали та напруга живлення.
В цьому випадку вартісні витрати порівнюються із варіантом використання декількох
антен, але із значно меншими ваго-габаритними показниками.
Таким чином, враховуючи вартісні та ваго-габаритні обмеження, пропонується
використання опорно-поворотної платформи, на якій розміщується усе приймальнопередавальне обладнання: антенно-фідерне обладнання, приймачі, блоки підсилювачів
потужності і малошумлячі підсилювачи.
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СИСТЕМА ПОЗИЦІОНУВАННЯ НА БАЗІ НАНОСУПУТНИКІВ
В умовах сьогодення досить актуальним є питання швидкого розгортання
телекомунікаційних мереж (ТКМ) в умовах надзвичайних ситуацій та забезпечення їх
нормативної якості функціонування. Рішенням такої задачі може бути застосування
самоорганізуючихся безпроводових мереж на основі БПЛА, які застосовуються для
моніторінгу або покращення телекомунікаційних послуг абонентів [1]. Надійне управління
такою мережею, підвищення її зв’язності та пропускної спроможності можливе при
використанні безпілотних літальних апаратів (БПЛА). У цьому випадку необхідно
вирішувати завдання, пов'язані із забезпеченням руху БПЛА по обумовленій поточними
умовами траєкторії. Однак, на жаль, саме тут можуть виникнути труднощі, пов'язані зі
стабільністю каналу управління БПЛА. У найгіршому випадку, тобто при відсутності
керування, здійснюється перехід на автономний режим польоту, організований відповідно до
закладеного алгоритму по заздалегідь заданій траєкторії. У свою чергу його ефективна
реалізація можлива, як правило, тільки за умови точного позиціювання БПЛА в просторі [2].
Системи аеронавігації GNSS (від англ. GNSS – Global Navigation Satellites System) GPS,
ГЛОНАСС й інші дозволяють визначати координати об'єктів на великих територіях з
високою точністю. Однак застосування супутникової навігації GNSS як єдиного засобу
одержання аеронавігаційної інформації несе в собі значні ризики [3].
Для нейтралізації можливих негативних наслідків необхідна наявність альтернативних
GNSS засобів. Очевидно, що в даній ситуації залишитися незалежним від GNSS можна при
розгортанні власної навігаційної системи. Така можливість з'являється, коли мова йде про
використання угруповання наносупутників (НС). Завдяки їх відносно невисокій вартості
створення й виводу на орбіту, кількість елементів такої системи може бути досить великою,
що за умови забезпечення синхронізації випромінюваних сигналів дозволить створити їх
достатній енергетичний рівень на вході приймача, навіть в умовах застосування активних
навмисних радіоперешкод. У складній, стосовно наявності перешкод, обстановці, за умови
використання спрямованих антен на борту НС, значно збільшити енергетику навігаційних
сигналів у заданій області також можливо шляхом рішення завдання забезпечення
необхідного керованого просторового положення НС [2].
У більшості випадків НС не можуть змінювати своє положення в просторі, що
пов'язано із ваго-габаритними обмеженнями, які змушують відмовитися від оснащення НС
системами стабілізації й орієнтації.
Традиційно для розв'язку завдання орієнтації й стабілізації застосовуються два методи
[4]: пасивний і активний. Хоча пасивний метод не вимагає витрат енергії, що запасається на
борті супутника, лише активні методи здатні забезпечити зміну орієнтації впродовж
коротких інтервалів часу.
Активні методи стабілізації бувають трьох типів: стабілізація за допомогою двигунівмаховиків; стабілізація за допомогою моментного магнітоприводу; система стабілізації з
реактивними двигунами. Основною перевагою систем стабілізації за допомогою двигунівмаховиків і моментного магнітоприводу є те, що вони не вимагають наявності на борті
запасів палива. При використанні двигунів-маховиків система при незначному
енергоспоживанні показує досить високу ефективність і швидкодію. Основним недоліком є
те, що після закінчення орієнтації необхідно підтримувати швидкість обертання маховиків на
заданому значенні. При відсутності достатнього запасу електроенергії (при знаходженні НС
у тіні) ресурсу акумуляторів може виявитися недостатньо для забезпечення роботи
електродвигунів, що у свою чергу викликає втрату орієнтації [4].
Явною перевагою системи на магнітних виконавчих органах є зручність розташування
її елементів у корпусі НС. Крім того, по закінченню орієнтації й стабілізації, система не
вимагає додаткових енерговитрат. Недоліками такої системи є відносно мала величина
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керуючих моментів, а також те, що без залучення додаткового керуючого пристрою іншого
виду моментний магнітопровід не в змозі забезпечити тривісну орієнтацію НС у просторі [4].
Реактивні двигуни створюють керуючий момент за рахунок реакції струї газів, що
витікають із сопла, вісь якого розташовується на деякому видаленні щодо центру мас НС.
Загальним недоліком таких систем є обмежений час функціонування у зв'язку з розходом
робочого тіла. Сам принцип ежекції маси приводить до необхідності створення її резерву, що
підвищує вагу НС при запуску.
Альтернативою реактивним двигунам є використання іонних двигунів, основною
гідністю яких уважається економічність. Іони мають швидкість на порядок вище швидкості
витікання газів з ракетного двигуна, тому для зміни швидкості НС на задану величину їм
потрібно на порядок менше палива. Але використання іонних двигунів пов'язане зі значним
споживанням електричної потужності й викликає необхідність уведення фази попереднього
нагрівання, що, як правило, утримує фахівців від їхнього використання для керування
положенням НС.
Крім того недоліком іонних двигунів є дуже маленька тяга, яка не дозволяє
використовувати їх при маневрах, що вимагають швидкої зміни траєкторії.
На даний час розроблені спеціальні надкомпактні іонні двигуни для корекції орбіти НС.
Запас палива, або іншими словами реактивна маса, буде зберігатися безпосередньо усередині
двигуна в рідкому виді й виходити назовні через мікроскопічний отвір, де її частки
іонізуються й прискорюються електричним полем [5]. Виходячи із заявлених в [5]
характеристик, можна оцінити ефективність керування НС та зробити висновок, що їх
можливості практично збігаються з можливостями системи, що використовує моментний
магнітопривід [4]. Системи орієнтації на двигунах-маховиках і магнітних виконавчих
органах не дозволяють здійснювати зміну орбіти НС, тому найбільш доцільним буде
використання комбінованої системи, що складається з магнітних котушок, які дозволяють
вирішувати завдання стабілізації й орієнтації, а також іонних двигунів, які будуть задіяні, в
основному, для зміни орбіти НС, що дозволить значно збільшити їхній термін служби.
Таким чином, розгортання власної навігаційної системи, що базується на угрупованні
НС із запропонованою комбінованою системою управління, дозволить здійснити точне
позиціювання в просторі БПЛА, які є необхідними для забезпечення стійкої роботи
самоорганізуючихся безпроводових мереж.
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