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У збірнику матеріалів десятої науково-практичної конференції опубліковано доповіді
та тези доповідей вчених, науково-педагогічних та наукових працівників, докторантів,
ад’юнктів, здобувачів, курсантів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації та
інших вищих навчальних закладів, представників промисловості в яких розглядаються
пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального
призначення, застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в АТО.
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к.т.н. Бовда Е.М. (ВІТІ)
д.т.н. Романюк В.А. (ВІТІ)
МЕТОДИ ОБМЕЖЕННЯ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕННЯ В SDN МЕРЕЖІ
Сучасна телекомунікаційна мережа відноситься до складних систем. Управління цією
мережею передбачає виконання цілого ряду функцій, до яких відноситься обмеження
навантаження. Вона поділяється на два завдання: обмеження вхідного навантаження, що
приходить на вхід мережі та перерозподіл навантаження в середині мережі – traffic
engineering (TE). Розглянемо більш докладно ці завдання на прикладі функціонування SDN
мережі рис. 1 [1 – 3].
В основу цієї технології покладено наступне – в мережі, що складається з SDN
елементів (контролери та комутатори SDN), OSPF маршрутизаторів здійснюється управління
трафіком з метою мінімізації максимального навантаження каналів мережі та оптимізації
пропускної здатності мережі. OSPF маршрутизатори оновлюють свої таблиці з певною
періодичністю, обчислюючи оптимальний маршрут, а SDN комутатори – за вказівкою SDN
контролера. Для контролю трафіка SDN контролером здійснюється періодичне опитування
OSPF маршрутизаторів та SDN комутаторів, де здійснюється виміри параметрів
навантаження потоків. SDN контролер має в своєму складі базу знань, що самонавчається, де
зберігаються дані та можливі варіанти розщеплення трафіку. На основі аналізу та обробки
отриманої інформації SDN контролер (який управляється оператором мережі) за допомогою
системи підтримки прийняття рішень здійснює відповідні впливи на SDN комутатори,
змінюючи логіку їх роботи. Це дозволяє автоматизовано реалізовувати процеси
маршрутизації, комутації, розщеплення трафіку і надає можливість формувати політику
управління трафіком для попередження перевантажень та оптимізації пропускної здатності
мережі та інш.
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Рис. 1 Варіант використання традиційної технології маршрутизації
в поєднанні з технологіями SDN

1. Завдання управління по обмеженню вхідного навантаження мережі відноситься до
виконання функції управління доступом зовнішніх потоків даних у мережу [4].
Процедури управління доступом можуть негативно взаємодіяти з процедурами
маршрутизації [3 – 5], тому необхідно передбачити введення обґрунтованого обмеження на
величину вхідного в мережу потоку пакетів, пропускаючи в мережу потоки, при яких для
процедури маршрутизації забезпечується допустимий час доведення службових
управляючих повідомлень.
Суть методу управління доступом для всієї мережі полягає в тому, що в процесі
управління обчислюються пропускні здатності елементів мережі, з урахуванням яких
відбувається перерозподіл потоків повідомлень та прийом на обслуговування такої кількості
нових повідомлень при забезпеченні потрібної якості їх обслуговування та виконанні
14

обмеження на те, що маршрутизація виконується таким чином, щоб максимально
забезпечити пропускну здатність елементів мережі.
Управління доступом до мережі передбачає виконання наступних операцій:
1. Визначення максимальних інтенсивностей потоків 𝜆𝑟 r приоритетів, які можуть бути
обслуговані мережею з потрібною якістю.
втр
2. Обчислення частки потоків 𝜆𝑟 , які можуть бути втрачені в процесі передачі по
мережі.
3. Винайдення частки додаткових потоків 𝜆ℎ𝑡
𝑟дод , що генеруються транспортним рівнем
при поновленні пакетів:
ℎ𝑡
ℎ𝑡
ℎ𝑡
ℎ𝑡 𝑘
𝜆ℎ𝑡
𝑟дод = 𝜆𝑟втр ∗ 𝑃𝑟 (1 + (1 − 𝑃𝑟 ) + ⋯ + (1 − 𝑃𝑟 ) ,
де 𝑃𝑟ℎ𝑡 − ймовірність своєчасного обслуговування пакетів r пріоритету при передачі їх від h
до t через мережу;
k – число повторних передач пакетів з транспортного рівня при їх втратах в мережі.
4. Обчислення значень порогів Дℎ𝑡
𝑟 лічильника дозволів на вхід трафіка для фіксованого
часу
ℎ𝑡
ℎ𝑡
Дℎ𝑡
𝑟 (𝑡) = 𝜆𝑟 − 𝜆𝑟дод
5. Розсилання знайдених значень порогів у всі інтерфейси вузлів.
6. Після встановлення порогів в інтерфейсах вузлів здійснюється отримання службових
донесень про виставлені порогові значення, прогнозовані значення інтенсивностей вхідних
зовнішніх потоків та зміни в структурі мережі.
7. При будь-яких змінах в мережі (пріоритет потоків, маршрутів) необхідно провести
обчислення порогових значень на новий момент часу.
Для організації управління доступом повідомлень в мережу використовується метод
обчислення пропускної здатності мережі [4], який передбачає виконання трьох кроків.
1) Вирішується оптимізаційне завдання: для кожного з пріоритетних потоків 𝜆𝑟
необхідно знайти такі 𝜆+
𝑡 , при яких досягається максимум добутку коефіцієнтів
недовикористання пропускних здатностей каналів зв’язку:
𝜆+
𝑡

𝑘𝑝

= 𝑘𝑝
max ∏𝑖∈𝑁 ∏𝑗∈𝑁(1 −

𝑁
𝑐𝑖𝑗 +𝜆𝑖𝑗(𝑟−1) +∑𝑁
𝑘=1 ∑𝑗=1 𝜆𝑖𝑗𝑟

𝜆𝑣𝑒𝑟 ∈ 𝜆𝑟

𝐾г𝑖𝑗 𝜇𝑖𝑗

),

(1)

де 𝜆𝑘𝑝
𝑖𝑗𝑟 – пріоритетний потік, що передається по i-j каналу зв’язку; 𝑐𝑖𝑗 – потік службової

інформації; 𝐾г𝑖𝑗 – коефіцієнт готовності каналів зв’язку; 𝜆𝑘𝑝
𝑣𝑒𝑟 та 𝜆𝑖𝑗(𝑟−1) – інтенсивності
потоків між вузлами та каналами зв’язку; 𝜇𝑖𝑗 – інтенсивність обслуговування в каналі
зв’язку.
Для рішення завдання (1) можливо використати ітеративний алгоритм, який полягає в
тому, що спочатку фіксується потік з найвищим пріоритетом, а потім виконуються наступна
послідовність дій:
1. Проводиться ранжування потоків пріоритету, який обрано та обирається
перший з них.
2. Для обраного потоку знаходяться всі шляхи та проводиться їх ранжування по
критерію максимальної пропускної здатності.
3. Потік спрямовується по шляху з максимальною пропускною здатністю. З мережі
віднімається ця частина пропускної здатності, яка задіяна для передавання потоку.
4. Обирається наступний за рангом потік та виконуються п. 2, 3. Якщо всі потоки
розподілено, то перехід на наступний крок.
5. Обчислюється значення цільової функції F(1) у виразі (1).
6. Обирається потік, що має мінімальний ранг.
7. Деяка частина обраного потоку ∆𝜆𝑘𝑝 спрямовується по першому обхідному шляху.
8. Якщо навантаження на цьому шляху перевищує порогові значення для цього
пріоритету, то цей шлях виключається з розгляду. Перехід до виконання кроку 9, в
противному випадку переходимо до кроку 10.
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9. Обчислюється нове значення цільової функції F(2) за виразом (1). Якщо F(2)>F(1), то
F(1) присвоюється значення F(2) й розподіл потоку приймається, в противному випадку
значення F(1) не змінюється та розподіл не приймається.
10. Обирається наступний обхідний шлях та по ньому спрямовується ∆𝜆𝑘𝑝 . Перехід до
кроку 7. Повторення кроків 7-9 поки всі обхідні шляхи не будуть розглянуті.
11. З нерозподіленого потоку, що залишився береться нова частка ∆𝜆𝑘𝑝 та виконується
крок 7. Крок 10 виконується до тих пір, поки не вичерпається потік.
12. Після того, як буде розподілено всі потоки старшого пріоритету, обчислюються нові
значення для потоків меншого пріоритету. Як результат отримуємо сумарні потоки на вході
каналу зв’язку з урахуванням маршрутизації, управління потоками та пріоритету їх
обслуговування.
2) Визначаються втрати пакетів при передаванні інформації та можливого блокування
на вузлах. Для цього використовують модель багатоканального тракту передачі даних з
різнотипними каналами. Тоді ймовірність своєчасного передавання пакетів r пріоритету
через канал зв’язку:
𝑃𝑟 = ∑𝑏𝑢=0 𝑃𝑟 (𝐻𝑢 ) ∙ 𝑃𝑟 (𝐴⁄𝐻 ),
(2)
𝑢

де 𝑃𝑟 (𝐻𝑢 ) – ймовірність гіпотези 𝐻𝑢 , що полягає в безвідмовній роботі каналу зв’язку;
𝑃𝑟 (𝐴⁄𝐻 ) – умовна ймовірність події А, що складається в обслуговуванні пакету при
𝑢

виконанні гіпотези 𝐻𝑢 .
Після визначення 𝑃𝑟 (𝐻𝑢 ) та 𝑃𝑟 (𝐴⁄𝐻 ) методами теорії масового обслуговування [4]
маємо:

𝑢

𝐶𝑢

𝑏
∏𝑖∈𝑘 𝑃𝑟𝑖 ∏𝑗∈(𝑏−𝑘)(1 − 𝑃𝑟𝑗 )]
𝑃𝑟 = ∑𝑏𝑢=1 [𝑃𝑟𝑢 ∑𝑘=0
(3)
Ймовірність доведення пакетів за шляхом:
̅
𝑃𝛾𝑟 = ∏𝑤
(4)
𝛽=1 𝑃𝛽𝑟 ,
де 𝑤
̅ – кількість каналів по шляху 𝛾.
При передаванні потоку за декількома шляхами імовірність доведення пакетів можна
визначити за формулою:
𝑃𝑘𝑙𝑟 = 1 − ∏𝜋𝛾=1(1 − 𝑃𝛾𝑟 ),
(5)
де 𝜋 – число шляхів передачі завданого потоку.
3) Визначається потік, що обслуговано:
𝜆обс
(6)
𝑘𝑙𝑟 = 𝜆𝑘𝑙𝑟 ∙ 𝑃𝑘𝑙𝑟 , 𝜆𝑘𝑙𝑟 ∈ 𝛬𝑟 .
Кількість повідомлень, що передається в одиницю часу, визначається за формулою:

𝑁
𝛬обс = ∑𝑅𝑟=1 ∑𝑁
𝑘=1 ∑𝑙=1

де 𝛬обс характеризує пропускну здатність мережі.

𝜆обс
𝑘𝑙𝑟
𝑆𝑟

,

(7)

2. Управління потоками в мережі відноситься до завдання управління трафіком та
кваліфікується в літературі як traffic engineering (TE). Сама функція формування трафіку
працює в середині мережі та відповідає за виключення перевантажень й правильне
використання ресурсів пропускної здатності мережі. В SDN мережі за здійснення цієї функції
відповідає контролер, який передає відповідні вказівки комутаторам для організації
правильної політики управління трафіком.
Поділ потоку здійснюється в SDN комутаторі з використанням хеш-функції. Рис. 2
ілюструє, як хеш-функція робить це ділення. Пересилання пакетів розкладається на два
набори правил, що зберігаються в таблиці пересилання і груповий таблиці. У таблиці
пересилання, перше правило відображає пакет, що входить в свою групу розщеплення. У
свою чергу, групова таблиця містить записи, які в рівній мірі розділяють потоки за наступні
переходи за допомогою хеш-функції. Нерівний поділ різних шляхів досягається шляхом
повторення наступного переходу в груповий таблиці. Записи в обох таблицях називаються
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відра. Мета SDN контролера - обчислення можливих виділених відер для застосування
всередині кожного комутатора з послідуючою передачею управляючих впливів на
комутатори. На рис. 2 показаний приклад, де потік D1 розділено на 3 суб-шляхи з
коефіцієнтами (1/6, 1/3, 1/2). На проміжних вузлах кожного суб-шляху (наприклад, вузол 4)
ніякого розколу не допускається і тільки одне відро потрібно для зберігання правила
пересилання. Таблиця пересилання і групова таблиця комутатора u містять відповідно 𝜏𝑢𝐹 та
𝜏𝑢𝐺 відра, за умови, що їх сума не перевищує розмір пам’яті.
Таблиця пересилання (вузел 1)
Потоки

Дія

D1

Застосувати Групу 1

D2

Передати до
65.87.19.2

...

...

Записи



ID групи

F
1

Відро

Групова таблиця (вузел 1)
Id групи
1
1
1
1
1
1
...
Записи

Хеш
0
1
2
3
4
5
...



Наступний перехід
65.87.19.1
65.87.19.2
65.87.19.2
65.87.19.3
65.87.19.3
65.87.19.3
...

G
1

Наступний
перехід
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1

Коефіціенти ділення для D1

Адреса
призначення


3

1
2



Таблиця пересилання (вузел 4)
Потоки
D1 суб-шлях 2

...
Записи

1

1

8

6

1

1

2

3

Дія
65.87.19.8

2



...
F
4

4

3

Конфігурація
розділення
для потоку D1

Рис. 2 Процес поділу потоку D1 на три суб-шляхи з використанням хэш-функції

Правила пересилання зберігаються в пам’яті апаратних частин комутаторів.
Завдання багатопродуктового обмеженого поділу потоку (Multicommodity Constrained
Flow Splitting – MCFS) полягає в тому, щоб знайти як можливо швидко для набору К потоків
поділ мережевої конфігурації, яка максимізує пропускну здатність мережі. Основна мета
полягає в тому, щоб прийняти якомога більше трафіку, як це можливо, і вторинна мета
полягає в тому, щоб звести до мінімуму вартість маршрутизації.
Завдання MCFS виявляється проблемою багатопродуктового потоку з додатковими
обмеженнями на кількість використовуваних шляхів і поділом потоку, що призначено
обраним шляхом. Для вирішення завдання MCFS запропоновано метаеврістіческій підхід,
який називається ітераційне розслаблення з масштабуванням і округленням Iterative
Relaxation with Scaling and Rounding (IRSR).
Алгоритм ітераційного розслаблення з масштабуванням і округленням (IRSR).
Оскільки вирішення цілочисельного лінійного програмування MILP нездійсненно з
обчислювальної точки зору, розглянемо лінійне розслаблення, відокремлюючи обмеження
шляху і відра.
̂𝑘 > 𝑃𝑘
Припустимо, що вимога Ḏ𝑘 була допущена в рішенні RLP і припустимо, що 𝑃
𝑝
𝑝
𝑘
̂
𝑘
шляхів були виділені на це. Розглянемо 𝑃 > 𝑃 шляхів з найменшою кількістю смуги
𝑝

𝑝

пропускання Ḏ𝑘 , що виділяються на них. Ми видаляємо їх і рівномірно перерозподіляємо їх
пропускні спроможності на інші 𝑃𝑝𝑘 шляхи. Після цього перерозподілу шляху, ми виходимо з
округленого відра в спробі знайти відповідне рішення в рамках розмірності відра, що дається
на кожну вимогу відра обмежень.
При виконанні вищевикладеного може виявитися, що краї ємностей порушуються. Ми
маємо справу з цим двома способами: по-перше, перш ніж вирішувати RLP, ми множимо
краї ємності мережі на (1-α), де α ∈ [0,1) – параметр. Можливості, що обмежуються таким
чином можуть змусити RLP вибрати більш дорожчі шляхи, але це дає нам можливість
виконувати наступні фази перерозподілу і округлення (які, звичайно ж, виконуються з
фактичними ємностями країв). Насправді, оскільки ми не знаємо α апріорно, яке значення α
гарне, ми пробуємо їх набір і вибираємо той, який дає кращий результат з точки зору
виділеної смуги пропускання після фази округлення відра. Це можна зробити паралельно,
оскільки платформи SDN мають велику обчислювальну потужність.
Другий спосіб, з яким ми маємо справу з порушеннями пропускної здатності – це
ітерація: вимоги, які відкидаються для порушення обмежень пропускної здатності, стають
внеском в інше округлення алгоритму. Ми продовжуємо ітерацію до тих пір, поки не буде
досягнуто якогось поліпшення в кількості виділень або розподілі всіх вимог.
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Слід зазначити, що ми вирішуємо RLP з використанням генерації стовбцю (Column
Generation – CG), що є підходом, який часто ефективний при роботі з LP з великим числом
змінних. Однак CG можна не використовувати, і замість цього може бути використаний
будь-який відомий алгоритм для вирішення LP, наприклад:
1. Масштабування. Завдання масштабів країв пропускної здатності (1 - α).
2. Розслаблений LP (RLP). Видалення номера шляху і обмеження відра, ослаблення
цілих змінних і рішення.
3. Проміжні відра. Для кожного (повністю або частково) виділеного запиту Ḏ𝑘
видаляється один запис у вигляді відра з кожного вузла по кожній шляху в розподілі
(маршрутизація шляху через пам’ять відповідає одному запису).
4. Відро округлення. Використати округлення в результуючий мережі і вимагати
установки для отримання розміру B відра для кожного запиту.
̂𝑘
5. Перерозподіл шляхів. Для кожного (повністю або частково) виділеного Ḏ𝑘 , якщо 𝑃
𝑝
𝑘
𝑘
̂
𝑘
> 𝑃 йому були виділені шляхи, то рівномірно перерозподілити 𝑃 > 𝑃 надлишкові шляхи
𝑝

𝑝

𝑝

на найбільш сильно розподіленому 𝑃𝑝𝑘 .
6. Округлення відер. Для кожного виділеного Ḏ𝑘 для b= 1,..., Bk перерозподіляється
потік між виділеними (не більше 𝑃𝑝𝑘 ) підшляхами Ḏ𝑘 в одиницях dk/b, щоб максимально
точно відтворити попередній розподіл.
7. Фільтрація. Проведення перевірки, які вимоги тепер порушують обмеження
пропускної здатності. Виконати це послідовно, завжди перевіряючи залишки мережі на вже
виділені вимоги.
8. Оновлення залишкових відер. Оновлювати використання відер як на вихідних
вузлах, так і на проміжних вузлах для вимог, які були виділені під час цієї ітерації.
9. Ітерація. Всі вимоги, відхилені на попередній фазі, стають внеском в повторення
цього виділеного алгоритму.
Слід зазначити, що округлення відра є нетривіальним завданням. Підхід полягає в
наступному: для кожного виділеного Ḏ𝑘 виділяється відра по одному, і при цьому
створюється профіль потоку для кожного шляху Ḏ𝑘 на основі цих відер. Якщо ми збираємося
додати рівно b відер в цілому, то кожне відро додає dk/b до мінімуму шляху, якому він
призначений. Відро поміщається випадковим чином на розподіл ймовірності, що отримане з
профілю потоку, викликаного розподілом поточного відра і яке задається рішенням RLP.
Більша відмінність цих профілів по конкретному шляху робить його більш імовірним, що
відро буде прив’язане до цього шляху.
„Відра” передбачення. Використаємо таку процедуру передбачення для розподілу
відра. Мета тут полягає в тому, щоб знайти початкову максимальну кількість відер для
кожної вимоги потоків, при цьому не перевищити розмір пам’яті та зберегти гнучкість для
наступного кроку округлення, щоб можна було з розумною точністю розділити вимоги
потоків, які вимагають цього. Тому, розщеплення потоку виконуються тільки у вихідних
вузлах. Проміжним вузлам на шляху потрібно лише одне відро, щоб мати можливість
пересилати пакети (рис. 1).
Щоб залишити простір для запитів на проміжних вузлах, апріорі зменшуємо пропускну
здатність τu пам’ятью. Щоб гарантувати, що цей розмір відер, що залишився не буде
перевищено при виконанні розбиття, ми розділимо цей розмір на окремі розміри гілок Bk для
кожної вимоги, що будуються на вузлі u, так що ∑𝑘∈𝐾𝑢 𝐵𝑘 = 𝜏̃𝑢 , де 𝐾𝑢 : = {𝑘 ∈ 𝐾: 𝑠𝑘 = 𝑢}.
Щоб встановити значення Bk, ми використовуємо головним чином інтуїцію, що вимагає
великих вимог для більшої розумної роздільної точності. Тому ми будемо виділяти
індивідуальні розміри Bk для максимізації критерію справедливості між вимогами, які
надають більшу вагу більш високим вимогам. Зокрема, ми вважаємо за краще максимізувати
пропорційну справедливість серед вимог в нашому розподілі відра, тобто ми встановлюємо
{𝐵𝑘 }𝑘∈𝐾 таким чином, щоб він приблизно вирішував
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max
∑ 𝑇𝑘 𝑙𝑜𝑔𝐵𝑘 .
𝐵𝑘 ∈𝑁, ∀𝑘∈𝐾𝑢
𝑘∈𝐾𝑢
∑𝑘∈𝐾𝑢 𝐵𝑘 ≤𝜏̃
𝑢

Оптимізацію вищевказаного критерію справедливості можна приблизно зробити
простим способом: ми можемо визначити множник Лагранжа λ для обмеження ∑𝑘∈𝐾𝑢 𝐵𝑘 ≤
𝑑

𝑘
𝜏̃,
𝑢 ітеративно призначати відра на основі λ, використовуючи 𝐵𝑘 = max{1, λ } і налаштувати
λ, використовуючи пошук дихотомії, щоб сходилося до використання всього розміру відра.
Згодом, після обробки кожного запиту, передбачення знову викликається, виходячи з решти
вимог і відер, що залишилися (не використовуваних).
Висновок. Таким чином, запропоновано рішення задачі обмеження вхідного
навантаження мережі в системах управління з використанням SDN елементів для управління
мережею. Отримана математична модель обмеження вхідного навантаження мережі, де
використовуються SDN елементи та звичайні маршрутизатори. В якості цільової функції
вибрано добуток коефіцієнтів недовикористання пропускних здатностей каналів зв’язку в
мережі. Представлено формулювання задачі обмеження вхідного навантаження та
забезпечення ефективної маршрутизації потоків повідомлень.
Розглянуто рішення задачі трафік інженерінгу в системах управління з використанням
SDN елементів для управління мережею. Отримана математична модель перерозподілу
навантаження в системах, де використовуються SDN елементи та звичайні маршрутизатори.
Представлено рішення проблеми розподілу потоків для мереж з правилами пересилання.
Запропоновано підхід для максимізації прийнятої пропускної здатності при дотриманні
ємності і відра обмежень. При цьому одночасно враховується глобальний розподіл
маршрутів і поділ потоку на основі пам’яті.
Удосконалено алгоритм ітераційного розслаблення з масштабуванням і округленням
(IRSR) з точки зору визначеної пропускної здатності, вартості маршрутизації і часу
виконання, який знаходить можливі варіанти конфігурації поділу потоків, що максимізує
пропускну здатність і будує маршрути мінімальної вартості.
Подальші дослідження будуть направлені на сумісне використання архітектури SDN
мереж та підходів до ідентифікації станів системи, інтелектуалізації розщеплення трафіку з
метою автоматизації роботи SDN контролерів для ефективного управління
телекомунікаційними мережами.
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д.т.н. Горбенко І.Д., д.т.н. Кузнєцов О.О., Пономар В.А. (ХНУ ім. В.Н. Каразіна),
д.т.н. Потій О.В., к.т.н. Качко О.Г., к.т.н. Горбенко Ю.І., к.т.н. Бобух В.А.,
к.т.н. Онопрієнко В.В. (ПАТ „ІІТ”)
ОГЛЯД ПРОБЛЕМ, НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ ТА ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ
АНАЛІЗУ КАНДИДАТІВ НА СТАНДАРТИ, СИСТЕМ ТА ЗАСОБІВ ПОСТ
КВАНТОВИХ КРИПТО-ПЕРЕТВОРЕНЬ, СИСТЕМ ТА ЗАСОБІВ КЗІ
В 2015 – 2017 роках відбувся ряд значущих подій, які уже суттєво вплинули на
інтенсивний розвиток класичної та пост квантової асиметричної криптографії [1 – 2]. З
метою пошуку та стандартизації нових асиметричних криптографічних примітивів NIST
США оголосив конкурс на розробку стандартів пост квантових асиметричних крипто
примітивів [1 – 2]. В ЄС у кластері „Безпека” інституту ETSI сформований новий напрямок
„Квантово-захищена криптографія”[3]. Нині здійснюється суттєве фінансування досліджень,
що пов’язані з класичною та пост квантовою криптографією.отримані знчні результати. Так
ЄС інвестував в 2016 р. на розвиток криптографії $1.13 млрд, Великобританія – $300 млн,
Канада - $50 млн, австралія – $25 млн [3]. Фірма IBM зробила спочатку анонс 16- и 17бітового, а нині і 22 – кубічного квантового комп’ютера [4].
Метою доповіді є: огляд основних проблем криптографічного захисту інформації (КЗІ)
у перехідний та постквантовий період, розробка методик та проведення з їх засатосуванням
попереднього порівняльного аналізу кандидатів на стандартизовані криптографічні
механізми асиметричних постквантових криптоперетворень (ПКК), а також розробка
пропозицій з їх впровадження в системи та засоби КЗІ.
1. Аналіз вимог та стану розроблення кандадатів на стандарти ПКП
В [1 – 2] наведено основні вимоги до пост квантових криптографічних примітивів – з
безпеки застосування, техніко – економічні та техніко – експлуатаційні вимоги. Там же
запропоновано критерії та показники відбору серед запропонованих кандидатів.
У таблиці 1 наведені основні вимоги до кандидатів у ПКП з безпеки інформації, що
висунуті NIST США [1, 2].
Попередні показники та властивості ПКП наведені у таблиці 1.
2. Стан розвитку квантових комп'ютерів та їх можливості
В 2012 – 2016 роки зроблені суттєві кроки відносно побудови квантового комп’ютера.
Почали працювати над можливостями використання квантових обчислень IBM, GAPOptique, Mitsubishi, Toshiba, D-Wave, Національна лабораторія в Лос – Аламосе,
Каліфорнійський технологічний інститут, компанія Magi, холдинг Qineti, підтримуваний
британським МО [1] тощо. У 2012 – 2016 роках дослідження та роботи вели Google та NASA.
У грудні 2015 року фахівці компанії Google підтвердили, що у комп’ютері D-Wave
використовуються квантові ефекти.
В „1000-кубітном” комп’ютері кубіти в дійсності організовані в кластери по 8 кубіт
кожен. Це дозволило добитися швидкодії в 100 млн разів більше ніж у звичайному.
IBM зробила в 2017 р. анонс 16- и 17-кубітового квантового компь’ютера:
https://www.engadget.com/2017/05/17/ibm-quantum-q-experience-qubits-most-powerfulprocessor-yet/
Основна проблема створення квантового комп’ютера – несумісність таким вимогам:
– кубіти повинні бути ізольовані один від одного та середовища;
– корельованого впливу на пару кубітів, вміти змінювати стан кубіту та вмикати та
вимикати взаємодію між 2 -ма;
– система кубітів повинна бути стабільною, зберігати корельованість станів, одночасно
й легко відновлюваною;
– реалізовувати сукупність зворотних перетворень над системою кубітів, виконати
будь-яку потрібну лог. опер;
– під час обчислень зберігати квантові властивості, зробити вимірювання і квантову
інформації звести (перетворити) в класичну.
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Таблиця 1
Вимоги NIST до ПКК з безпеки інформації
Вимоги з безпеки
Використання криптографії
з відкритим ключем

Заміна FIPS 186, SP 800-56A, SP 800-56B, використання нового стандарту в
протоколах: TLS, SSH, IPsec, DNSSEC.

Модель безпеки для
шифрування та розподілу
ключів
Модель безпеки для
електронного підпису

Механізм „семантично безпечного шифрування”, Модель безпеки – INDCCA2. Умови не менше ніж до 264 обраних шифртекстів.

Вимоги до стійкості

1) 128 біт класичної безпеки / 64 біт квантової захищеності
2) 128 біт класичної безпеки / 80 біт квантової захищеності
3) 192 біт класичної безпеки / 96 біт квантової захищеності
4) 192 біт класичної безпеки / 128 біт квантової захищеності
5) 256 біт класичної безпеки / 128 біт квантової захищеності

Додаткові властивості
безпеки

(удосконалена випереджаюча безпека), Стійкість до атак сторонніми
каналами, мультиключових атак, до відмов.

Інші вимоги

Прозорі математичні рішення та обґрунтованість стійкості.

Модель безпеки EUF-CMA, Умови безпеки: доступ зловмисника менше
ніж до

264 обраних повідомлень.

3. Основні методи крипто аналізу та їх реалізація
Проблемні задачі криптоаналізу методом повного розкриття [6]:
– алгоритми факторизації „великих” цілих чисел;
– алгоритми вирішення задачі дискретного логарифмування в скінченному полі;
– алгоритми вирішення задач дискретного логарифмування в групі точок ЕК;
– алгоритми вирішення задач повного розкриття на ідентифікаторах та на базі решіток;
– алгоритм пошуку певного елементу в несортованій базі.
До основних задач, які можуть бути вирішені на квантовому комп’ютерові необхідно
віднести такі [6, 7]:
1) квантовий алгоритм факторизації Шора;
2) квантовий алгоритм Гровера пошуку елемента в несортованій базі;
3) квантовий алгоритм Шора для розв’язку дискретного логарифму в скінченному полі;
4) квантовий алгоритм розв’язку дискретного логарифму в групі точок ЕС Шора;
5) квантові алгоритми крипто аналізу для перетворень в фактор кільці;
6) квантовий алгоритм крипто аналізу Ксіонга та Ванга та його вдосконалення тощо.
Метод Шора дискретного логарифмування в групі точок EC.
Часова складність може бути оцінена як O(n3) за умови використанням O(n) кубітів, де
n – порядок базової точки. Результати порівняльного аналізу класичних алгоритмів та
квантового алгоритму Шора наведений у табл.2.
Таблиця 2
Результати порівняльного аналізу класичних алгоритмів та квантового алгоритму Шора
Алгоритм розв’язку дискретного логарифмічного рівняння
Розмір порядку
базової точки, бітів

Кількість необхідних кубітів

163

1210

256

1834

6·109

3.4·1038

571

4016

6.7·1010

8.8·1085

1024

7218

3.8 ∙1011

1.3 ∙10154

f(n)  7n  4 log 2 n  10

Складність квантового
алгоритму 360n
1.6·109

3

Складність класичного
алгоритму
3.4·1024

Аналіз даних таблиці 3 показує, що для зламу RSA криптосистеми з розміром модуля у
15360 бітів (а це розмір відкритого ключа сертифікату США, необхідно лише 1.5·1013
операцій на квантовому комп’ютері, тоді як з використання існуючих класичних
обчислювальних систем потрібно виконати порядку 1080 операцій.
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4. Симетричні постквантові ПКП
Аналіз симетричних криптоперетворень дозволяє зробити такі висновки(таб.3) [6]:
– алгоритм шифрування DES буде повністю компрометований;
– AES-128 та Калина-128 з використанням квантового комп’ютера можна знайти
секретний ключ за час, приблизно 264 (уже може вважатись небезпечним);
– при довжині ключа 256 та 512 біт для ДСТУ 7624:2014, часова складність роботи
алгоритму Гровера є не реалізуємою навіть на квантовому комп’ютерові (табл.3).
Таблиця 3
Криптографічна стійкість симетричних криптиоперетворень
№ п/п

Вид крипто
системи

Розмір
блоку/ключа
(біт)

Обсяг пам’яті,
необхідний для
атаки, кубіт

Стійкість при атаці на
блок
ключ
повідомлення

1

AES-128

128/128

128/128

264 (1019,2)

264 (1019,2)

2

AES-256

128/256

128/256

264 (1019,2)

2128 (1038,4)

32

9,6

3

DES

64/56

64/56

2 (10 )

228 (108,4)

4

ГОСТ-28147

64/256

64/256

232 (109,6)

2128 (1038,4)

5

Калина-128

128/128

128/128

264 (1019,2)

264 (1019,2)

6

Калина-512

512/512

512/512

2256 (1076,8)

2256 (1076,8)

5. Сутність процесу стандартизації стандартів КЗІ
NIST починає процес розробки нових стандартів криптографії. Ці нові стандарти
будуть використовуватися в якості квантово стійких аналогів до існуючих стандартів,
включаючи механізми ЕП, НШ і схем встановлення ключів NIST (SP) 800-56 A і B. Процес
називається пост квантова стандартизація [1 – 4]. NIST дає запит на пропозиції для пост
квантових криптографічних систем, і він буде приймати зауваження громадськості, як
частину процесу оцінки. NIST очікує, що для виконання декількох раундів оцінки необхідно
від трьох до п’яти років. Метою цього процесу є вибір ряду прийнятних кандидатів
криптосистем для стандартизації криптографії.
Вимоги до подачі заявки. Подані заявки повинні бути отримані NIST до 30 листопада
2017 року. Подані заявки, отримані до 30 вересня 2017 року будуть розглянуті на предмет
повноти по NIST. Заявники будуть повідомлені про будь-які недоліки до 31 жовтня 2017
року, що надасть час для дефіцитних заявок, у які будуть внесені поправки до терміну
подачі. Немає змін для заявок, що будуть дозволені після закінчення терміну подачі заявок,
за винятком визначеного часу протягом етапу оцінювання. Специфікації алгоритму і
супровідна документація. Кожна заявка має включати: повну описану специфікацію;
детальний аналіз продуктивності; випробувальні значення відомої відповіді; вичерпний опис
очікуваної ефективності безпеки; аналіз алгоритму щодо відомих атак; заяву про переваги та
обмеження.
6. Кандидати на пост квантові СШ, НШ (Е2ЕЕ)
Пост квантова криптографія – це сукупність стандартів асиметричних та симетричних
криптографічних перетворень та протоколів, що будуть стійкими проти атак на основі
квантових комп’ютерів та спеціального математичного забезпечення [1 – 6].
Кандидати на пост квантові шифри
– симетричні блокові та потокові криптографічні перетворення (ДСТУ 7624:2014);
– криптографічні перетворення, що засновані на застосуванні геш – функцій (ДСТУ
7564:2014);
– криптографія, що заснована на складності обчислень ізогеній між двома ізогенними
супер сингулярних еліптичними кривими(ЕК);
– асиметричні криптографічні перетворення, доведення криптографічної стійкості яких
засноване на алгебраїчних решітках;
– криптографія, що заснована на кодах, наприклад Мак-Элиса.
7. Кандидати на пост квантові електронні підписи
22

В процесі попереднього аналізу та досліджень в якості пост квантових механізмів були
вибрані такі[1 – 7]:
– механізми ЕП на основі перетворення на алгебраїчних решітках (LB-криптографія);
– механізми ЕП на основі мультиваріативного квадратичного перетворення (MQкриптографія);
– механізми ЕП на основі ізогеній еліптичних кривих;
– механізми ЕП на збиткових кодів (СВ-криптографія);
– механізми ЕП на основі ґеш-функцій (HB-криптографія).
Властивості ЕП на решітках. Механізми NTRU ЕП на решітках є досить швидкими та
забезпечують достатньо маленькі розміри підписів та ключів для запропонованих
параметрів. Однак, багато з рівнів безпеки для цих схем є дуже неясними. У 2012 схеми на
решітках надавали складність 100 біт, це значення знизилося до 75 – 80 біт в 2013 році.
Більше того, дані показники складності показують стійкість проти доквантових атак, і,
швидше за все, схеми з тими ж параметрами будуть з легкістю зламуватись квантовими
комп’ютерами.
Властивості мультивариативно-квадратичних ЕП. Схеми мультивариативноквадратичних ЕП надають дуже маленькі розміри ЕП, є досить швидкими, і в деяких
випадках мають досить короткі відкриті ключі для типового використання. Однак,
довгострокова безпека даних схем ще більш незрозуміла, ніж безпека схем, заснованих на
решітках. Властивості ЕП на кодах. Механізми ЕП, засновані на кодах, забезпечують ЕП
маленького розміру, та в деяких випадках є достатньо вивченими для підтримки багатьох
гіпотез безпеки. Однак, ті механізми, які забезпечують безпеку, використовують ключі
розміром в декілька мегабайт і вимагають ключі ще більшого розміру для захисту від
квантових комп’ютерів.Властивості ЕП на геш – функціях. Можливо, механізми ЕП на
основі геш-функцій є найбільш перспективними. Всі механізми ЕП використовують гешфункції.ЕП на основі геш-функцій не використовують нічого, крім них. Щодо більшості
механізмів на основі геш-функцій є докази безпеки. Song показав, що дані докази застосовні
так само і до квантових атак. ЕП на основі геш-функцій є досить швидкими, навіть без
апаратного забезпечення, а ЕП і ключі досить малі.
8. Методи та методика порівняльного аналізу ПКП
Обґрунтовується необхідність та наводяться результати розробки та застосування
методичних основ вибору та застосування системи безумовних та умовних критеріїв, а також
методів та методики порівняльного аналізу та прийняття рішень щодо механізмів ПКП,
Робиться висновок, що порівняння криптографічних примітивів можна здійснити з
використанням двох сукупностей критеріїв: безумовних та умовних [6]. При такому підході
можна зробити оцінку та порівняння канадидаів у ПКП у два етапи. На першому етапі
спочатку перевіряється відповідність крипто перетворення системі часткових безумовних
критеріїв та обчислюється безумовний інтегральний критерій. На другому визначається
сокупність часткових умовних критеріїв та на їх осмнові інтегральний умовний критерій.
Заключне порівняння та прийняття рішення рекомендується робити на основі значень
інтегральних критеріїв. Відповідь IIT від NIST на подану методику.
Thank you for reaching us. The submission deadline for post quantum cryptography is Nov.
30, 2017. As you may know, the call for proposals is for algorithm proposals. After we make the
first review, the qualified submissions will be released for public analysis. You can use the
evaluation methods as you attached in the email on the submissions. Your results can be submitted
to NIST conferences and also any academic conferences and research journals. NIST assessment
will be based on the analysis and evaluation publicly available. We appreciate the contributions
made by the research community for this project. If you have any further questions, please let me
know. Thanks, Lily,
Безумовні критерії оцінки ЕП та НШ [6]:
W1 – Надійність, простота та прозорість математичної бази ЕП та НШ.
W2 – Практична захищеність для моделі безпеки IND – CCF2.
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W3 – Практична захищеність ЕП від відомих атак для моделі EUF–CMA.
W4 – Обґрунтованість реальної стійкості загальних параметрів та ключів.
W5 – Теоретична захищеність для моделей EUF–CMA (ЕП) та IND–CCF2 (НШ).
W6 – Можливість заміни стандартизованих на пост квантові, їх застосування.
W7 – Допустима складність прямого Іпр та зворотного Ізв крипт перетворень та
генерування пар ключів Ікл.
W8 – Виконання обмежень на мінімальну та максимальну довжини та відсутність
слабких ключів.
9. Властивості пост квантових крипто примітивів. В таблиці 4 наведено попередні
показники та властивості ПКП
Таблиця 4
Показники та властивості ПКП
Параметри
/ алгоритми

1)Криптографічна
стійкість

2)Довжина
відкритого
ключа

3)Довжина
особистого
ключа

4)Довжина підпису 5)Швидкість
(криптопрямого
повідомлення)
перетворення

6)Швидкість
зворотнього
перетворення

1.NTRU

128

988

256

988-

0,5

0,02

2.BLISS

128

896

256

640

0,02

0,02

3.Quartz

80

72237

3000

16

2

0,05

4.XMSS

128

1700

280

2083

2

0,2

5.SPHINCS

128

1056

1088

41000

2

0,2

6.RankSign

130

7200

21600

1080

0,02

0,02

7.Jao-Souk

128

768

768

1280*

5

5

В таблиці 5 наведено результати експертних оцінок ЕП методом ранжування
Таблиця 5
Вагові коефіцієнти за експертними оцінками ЕП для методом ранжування
Показники
Експерти

1

2

3

4

5

6

1

6

4

2

1

3

5

2

5

6

1

2

3

4

3

4

5

1

2

3

6

4

4

5

1

3

2

6

5

4

2

1

5

3

6

W

0,219

0,210

0,057

0,124

0,133

0,257

10. Стійкість NTRU prime проти різних атак. В таблиці 6 в якості прикладу наведено
попередні результати оцінки стікості НШ на основі NTRU prime[8].
11.Механізми на основі геш – функцій. На сьогодні існує декілька механізмів (схем)
та складових ЕП, заснованих на геш – функціях. Серед них необхідно відмітити механізми:
Лампорта, Лампорта – Діффі, Вінтерніц, МSS(Merkle), XMSS, SPHINC, HORS та їх певні
модифікації – XMSS-T, SPHINCS, SPHINCS-256, HORST [9, 10]. Особливістю вказаних
підписів є те, що їх криптографічна стійкість грунтується на колізійній стійкості функцій
гешування та /чи стійкості до знаходження прообразу. І так як нині уже розроблено та
прийнято у якості геш – функцій ряд, по суті стандартизованих пост квантових геш –
функцій, запропоновані механізми, що названі вище, на наш погляд, є перспективними.
Висновки
1. Нині світове товариство криптологів приступило до вирішення проблем пов’язаних
зі створенням асиметричних криптоперетворень постквантового періоду, які повинні
забезпечувати стійкість проти атак на основі квантових та класичних комп’ютерів.
2. На вирішення постквантових проблем відводиться до 4 – 5 років. Такий строк вказує
на особливо велику складність проблем розроблення, стандартизації постквантових крипто
примітивів.
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Таблиця 6
Попередні результати оцінки стікості НШ на основі NTRU prime
N, біт
df, біт
Груба сила
Атака Ванга
Атака зустріч посередині
Квантова атака зустріч
посередині

67
45
41
10
10
10
10

20
19
10

51
48
10
10
10
10

52
26
24
12

347
66
72
10
10
10
10

36
34
17

491
91
100
10
10
10
10

50
48
24

587
108
120
10
10
10
10

60
58
29

1499
79
133
10
10
10
10

66
63
33

3. На наш погляд особливо проблемними будуть процеси впровадження постквантових
примітивів в існуючі інформаційні системи та технології. Це пояснюється необхідністю
заміни в існуючих засобах КЗІ існуючої класичної криптографії на постквантову, за умови
що засоби КЗІ є захищеними від модифікації в них криптографічних примітивів.
4. Безумовно, що успішне проведення конкурсу з розроблення та прийняття стандартів
асиметричної криптографії та на їх основі великої множини криптографічних протоколів
дасть неоцінимий поштовх розвитку технологій майбутнього.
5. Нині подано 8 пропозицій: 2 ЕП – геш,4 – НШ ЕП алгебраїчні решітки, 2 – ЕП
коди Еліса.
Участь України в проекті може дати неоцінимий поштовх та досвід створення, в тому
числі захищених від кібератак інформаційних технологій та систем, засобом застосування
криптграфічних механізмів.
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КВАНТОВІ КРИПТОГРАФІЧНІ АЛГОРИТМИ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ НА
ОСНОВІ БАГАТОВИМІРНИХ КВАДРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Наводяться вимоги до пост квантових алгоритмів асиметричних крипто перетворень.
Вказується на актуальність та необхідність пошуку, дослідження, стандартизації та
застосування криптографічного примітиву типу електронний підпис (ЕП).
Розглядається сутність та можливості застосування мультиваріативних квадратичних
перетворень при реалізації ЕП, робиться попередній аналіз їх властивостей та наводиться
практичний приклад.
Ключові слова – вимоги до пост квантових електронних підписів, електронний підпис,
квантове крипто перетворення, математичні основи мультиваріативних перетворень,
мультиваріативне квадратичне перетворення для електронного підпису.
У 2016 році у США та ЄС розпочалися активні роботи щодо підготовки до проведення
конкурсів відносно методів та на їх основі майбутніх кандидатів квантово-захищених
алгоритмів криптографічних перетворень.
Підтвердженням цьому є заяви АНБ США та технічний звіт NIST США, розпочаті
широкі попередні дослідження та підтримка провідних криптографів проблем пост квантової
криптографії.
Так АНБ та NIST ініціювали роботи щодо організації конкурсу на нові стандарти
квантово-захищених криптографічних алгоритмів.
Необхідно відмітити значне число досліджень в ЄС та публікацій на міжнародному
рівні і в Україні.
У лютому 2016 року свої плани NIST анонсував на VII міжнародній конференції з пост
квантової криптографії, що проходила у Японії.
В подальшому планується підготувати вимоги та оголосити у 2017 конкурс на кращі
крипто примітиви для застосування у пост-квантовий період.
Також планується протязі 3 – 5 років провести їх аналіз та порівняння, а потім у 2020 –
2022 роках прийняти нові криптографічні пост квантові стандарти.
Серед множини криптографічних примітивів важливе значення мають електронні
підписи (ЕП), що пояснюється їх широким застосування та можливостями великих втрат в
фінансовій сфері та економіці, зрозуміло у випадку компрометації нині існуючих
стандартизованих ЕП.
Зважаючи на актуальність та необхідність створення пост квантових алгоритмів ЕП в
цьому напрямі уже розпочаті дослідження, в певній мірі визначено математичні основи, на
яких можуть бути побудовані пост квантові алгоритми ЕП та асиметричного шифрування.
За результатами вказаної VII міжнародній конференції в основному визначені шляхи
створення пост квантових алгоритмів ЕП.
Основними з них є дослідження, що грунтуються на використанні:
– мультиваріативного квадратичного крипто перетворення (multivariate-quadraticequations cryptography) на основі запропонованого Matsumoto та Imai підходу;
– перетворення на основі геш – дерева Меркеля (Merkle), в свою чергу побудованого з
використанням ідеї Lamport та Die про підпис одного повідомлення;
– крипто перетворення в фактор кільці, стійкість якого доводиться на основі
використання математичного апарату алгебраїчних решіток (Lattice-based cryptography).
Найбільший інтерес у цьому класі являє схема асиметричного шифрування Hostein–Pipher–
Silverman „NTRU”, згідно якої прийнято та застосовується стандарт США Х9.98;
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– крипто перетворення на основі застосування кодів (Code-based cryptography),
класичним прикладом якого є схема ассиметричного шифрування та ЕП Mc Eliece з кодами
Гоппи (Goppa);
– крипто перетворення та основі використання математичного апарату ізогеній
еліптичних кривих.
Наш попередній аналіз дозволив зробити висновок, що усі названі крипто перетворення
можуть бути використані для побудови пост квантових ЕП, тому вони заслуговують
відповідної уваги.
Метою цієї доповіді є узагальнення вимог до пост-квантових алгоритмів ЕП та
попередній аналіз сутності, можливостей та властивостей криптографічного перетворення
типу ЕП на основі використання мультиваріативного квадратичного перетворення.
Аналіз показав, що уже сьогодні США на рівні NIST, Європейський Союз на рівні
ETSI, Японія та Германія розпочали активну роботу по формуванню вимог до квантово –
захищених крипто алгоритмів.
Так до кінця 2026 року планується в основному розробити та розпочати відкрите
обговорення квантово-захищених алгоритмів.
За результатами вказаних робіт усі вимоги можна поділити на безумовні або цільові,
тобто відносно криптографічної стійкості, техніко –з економічні та техніко-експлуатаційні.
В якості мінімальних вимог до можливих кандидатів можна віднести так:
– безумовне доведення крипто стійкості проти квантового криптоаналізу;
– забезпечення однієї з функцій крипто перетворення, наприклад ЕП;
– відкритість алгоритму ЕП для криптографічного аналізу криптографічною
спільнотою;
– можливість реалізація та застосування ЕП у широкому діапазоні платформ.
Продовжується подальший розгляд вимог до пост-квантових примітивів, їх
конкретизація здійснюється, як уже вказувалось вище, у трьох напрямках:
– вимоги відносно стійкості до криптографічного аналізу, причому вони визнаються
безумовними, тобто повинні кандидатом виконуватись безумовно;
– техніко-економічні вимоги в основному в частині часової та просторової складностей
(складність обчислень та витрати та витрати на пам’ять); технічні характеристики реалізації
алгоритмів;
– техніко-експлуатаційні вимоги в частині простоти реалізації та використання.
Нині вказані вимоги уточнюються та деталізуються, ми в подальшому покладемо при
аналізі за основу та будемо посилатись на необхідні в подальшому.
Мультиваріативні перетворення ґрунтуються на використанні кінцевого поля
k

GF  2
x2  x 1

,

(1)

в якому 22 елементів.
Для спрощення вони позначаються множиною чисел 0,1, 2,3 . Причому 0 є нулем у
полі k, 1 є одиницею, 2 є поліномом x, а 3 є поліномом 1+x.
По суті, коефіцієнти квадратичних поліномів приймають значення над над полем 4=2 2.
В якості квадратичних поліномів вибираються такі:

G0   x1 , x 2 , x 3   1  x 2  2x 0 x 2  3x12  3x1x 2  x 22

(2)

G1   x1 , x 2 , x3   1  3x 0  2x1  x 2  x 02  x 0 x1  3x 0 x 2  x12

(3)

G 2  x1 , x 2 , x 3   3x 2  x 02  3x12  x1x 2  3x 22

(4)
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Відкритий ключ в такій системі є послідовністю
P1 , P2 ,, P2b ÎF2 [w1 , , w4b ]

Із 2b поліномів з 4b змінних. w1 , , w4b з коефіцієнтами у полі F2  0,1 . Кожний
поліном має мати ступінь не більше 2 та без квадратичних термів, та представлений як
послідовність
1, w1 , , w4b , w1w2 , w1w3 , , w4b1w4b /
В цілому, відкритий ключ має довжину 16b3  4b2  2b бітів.
Наприклад, для b=128, розмір відкритого ключа складатиме 4 Mbyte.
Для інших b дані наведено в таблиці.
Таблиця 1
Параметри відкритого ключа у залежності від b
Значення b
128
256
512

16b3  4b2  2b бітів
16*1283  4*1282  2*128
16*2563  4*2562  2*256
16*5123  4*5122  2*512

Відкритий ключ для цього
33620224 бітів
268698112 бітів
2148533248 бітів

Висновки та рекомендації
1. У зв’язку з можливістю появи квантового комп’ютера актуальними є завдання
створення пост квантових алгоритмів ЕП.
В цьому напрямі уже розпочаті дослідження, в певній мірі визначено 2 математичні
основи, на яких можуть бути побудовані пост квантові алгоритми ЕП.
2. Реалізація квантово-захищених алгоритмів вимагає великих матеріально – технічних
ресурсів. Вказане пов’язане з великими довжинами ключів і та загальних параметрів.
Сучасний рівень розвитку техніки дозволяє оптимістично ставитися до можливості
ефективної реалізації квантово-захищених алгоритмів.
3. Мультиваріативні квадратичні перетворення можуть бути застосованими
стандарту ЕП.
Вони були використані для побудови схем підпису, але всі спроби побудувати надійну
схему шифрування не увінчалися успіхом.
4. Попередній аналіз показав, що мультиваріативні квадратичні перетворення можуть
вирішити проблему захищеності від атак на основі квантових комп’ютерів, але для цього ще
потрібно провести величезний обсяг досліджень та робіт, а також вкласти значні ресурси.
5. Попередній аналіз показує, що розміри загальних параметрів та ключів не
викликають сумнівів відносно криптографічної стійкості стандарту, розробленого на основі
мультиваріативного квадратичного перетворення.
Але залишаються проблема просторової складності, яка пов’язана зі значними
довжинами загальних параметрів та ключі
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к.т.н. Гурський Т.Г. (ВІТІ)
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ УКХ РАДІОЗВ’ЯЗКУ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗСУ
З початком збройної агресії проти України на початку 2014 року як Збройні сили
України в цілому, так і війська зв’язку виявилися неготовими до ефективного ведення
бойових дій. Принципи побудови системи зв’язку, закладені ще за часів Радянського Союзу,
були застарілими та передбачали використання переважно аналогового обладнання. Тому
для забезпечення ефективного управління силами антитерористичної операції (АТО)
необхідною була термінова модернізація системи зв’язку, у тому числі систем УКХ
радіозв’язку.
Засоби радіозв’язку (ЗРЗ) старого парку мають великі габарити та масу, легко
прослуховуються та подавлюються засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника.
Це, зокрема, УКХ радіостанції Р-159, Р-105, Р-111, Р-123 та ін. Після початку АТО для
забезпечення зв’язку безпосередньо на полі бою першочерговим завданням стало
забезпечення військ портативними та автомобільними радіостанціями з підтримкою
цифрового режиму роботи та засекречування (або маскування) мови.
Вітчизняні УКХ радіостанції виробництва ТОВ „Телекарт-Прилад”, які прийняті на
озброєння (Р-002, Р-005, Р-030, з потужністю, відповідно, 2, 5 та 30 Вт), з ряду причин
практично відсутні у військах. Виходячи з відсутності на озброєнні сучасних військових
УКХ радіостанцій, було прийнято рішення про використання обладнання транкінгового
зв’язку „Mototrbo” виробництва компанії „Motorola”, які, в цілому, вирішують завдання
забезпечення зв’язку як на стоянці, так і в русі, безпосередньо на полі бою. Проте, їх
основним недоліком є робота тільки на фіксованих частотах у достатньо вузькому діапазоні
частот (136 – 174 МГц) і, як наслідок, низька розвід- та завадозахищеність. Тому ще під час
прийняття цього рішення було очевидно те, що рано чи пізно засоби Motorola будуть
замінені на професійні військові засоби радіозв’язку.
Обладнання „Motorola” в перспективі може залишитись на озброєнні для забезпечення
зв’язку підрозділам забезпечення, на складах та базах тощо, у якості резервних засобів
зв’язку та/або на рівні молодших командирів та рядових.
Основним же засобом УКХ радіозв’язку повинні бути професійні радіостанції
військового призначення.
На сьогоднішній день, УКХ радіостанції виробництва компанії „Harris” представлені на
озброєнні в обмеженій кількості та використовуються, переважно, в інтересах Сил
спеціальних операцій та Високомобільних десантних військ.
Після тривалої кропіткої роботи, проведення декількох етапів порівняльних
випробувань обладнання різних виробників, керівництво ЗСУ прийняло рішення щодо
використання обладнання виробництва компанії „Aselsan” (Турецька республіка) у сегменті
УКХ радіозв’язку Сухопутних військ (рис. 1): автомобільні радіостанції VRC-9661 (50 Вт),
ранцеві PRC-9661 (10 Вт), портативні PRC-9651 (5 Вт), персональні PRC-5712 (0,125 Вт).
Режими роботи, які підтримують радіостанції VRC-9661, PRC-9661, PRC-9651 [1]:
ACNR (Advanced Combat Net Radio);
NBNR (Narrowband Networking Radio);
WBNR (Wideband Networking Radio);
SK2 (DMR), VHF/UHF;
AM/FM Air-to-Ground, VHF/UHF.
Не останнім аргументом при виборі була підтримка радіостанціями „Aselsan” режиму
DMR і, відповідно, можливість зустрічної роботи з обладнанням „Motorola”.
Радіостанції „Aselsan” розроблені з використанням SDR (Software Defined Radio)
технології, кількість запрограмованих каналів та інші характеристики залежать від режиму
роботи (табл. 1) [1, 2].
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Таблиця 1
Основні тактико-технічні характеристики радіостанцій
VRC-9661, PRC-9661, PRC-9651
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Примітки:
1) з використанням шлюзів фізичних мереж одне повідомлення може ретранслюватись
через 3 фізичні мережі. Тому загальна максимально можлива кількість стрибків – 9;
2) в одній фізичній мережі може призначатися до 8 голосових повторювачів. При цьому
максимальна кількість ретрансляцій для одного голосового повідомлення – 2. Голосові
повідомлення не можуть ретранслюватись з однієї фізичної мережі у іншу;
3) 63 – максимальна кількість радіостанцій у мережі з повними правами;
4) 25 – максимальна кількість радіостанцій у одній фізичній мережі, одна з яких
обов’язково призначається головною (Master Radio). До однієї фізичної мережі може бути
приєднано до 8 інших (за допомогою шлюзів, що конфігуруються з двох станцій). Тому
максимальна кількість радіостанцій в об’єднаній мережі передачі даних може досягати 200;
5) 59 – максимальна кількість радіостанцій у одній фізичній мережі, одна з яких
обов’язково призначається головною (Master Radio).
На рис. 2 представлено склад обладнання апаратури внутрішнього зв’язку та комутації
(АВЗК) ICS-6680 [3]. До основного блоку може бути підключено до 5 УКХ та КХ
радіостанцій, і з будь-якого робочого місця можна управляти однією з них (як виробництва
„Aselsan”, так і інших виробників). Крім цього, за допомогою АВЗК радіомережі можуть
бути інтегровані як між собою, так і з мережами загального користування.

Рис. 1 Радіостанції „Aselsan” VRC-9661, PRC-9661, PRC-9651, PRC-5712
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Рис. 2 Апаратура внутрішнього зв’язку та комутації

Варіант обладнання командно-штабної машини Р-142Н з використанням АВЗК
ICS-6680 наведено на рис. 3.
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Рис. 3. Схема розміщення та підключення

Заходи захисту інформації, реалізовані у радіостанціях:
шифрування AES-256;
модуль CIK (Crypto Identification Key) в радіостанції, що зберігає паролі ініціалізації та
автентифікації;
для кожного режиму роботи використовується свій набір ключів;
незалежний запис ключів шифрування та планів зв’язку у радіостанцію;
генерація та запис у радіостанції набору ключів шифрування на рік (кожного дня ключ
автоматично змінюється);
значення ключів невідомі для осіб, які їх генерують та записують у радіостанції;
ключі генеруються повністю випадково (шумовий процес);
запис у радіостанції планів зв’язку та ключів шифрування можливий тільки з
використанням пристрою Fillgun-2070;
можливість аварійного стирання ключів шифрування.
Характеристика основних режимів роботи радіостанцій.
Режим ACNR. Канали можуть створюватись як на фіксованій частоті (аналогові та
цифрові з шифруванням), так і у режимі ППРЧ. Є можливість створювати канали як прямого
зв’язку, так і з використанням ретранслятора (рис. 4), або мережевого шлюзу (рис. 5) які
конфігуруються з двох автомобільних станцій.
Режим ретранслятора
Режим шлюзу

а)

б)
Рис. 4. Збільшення дальності звязку в режимі ACNR:
а) режим ретранслятора (Relay Mode);
б) режим шлюзу (Transfer Mode)

У режимі ACNR є можливість сканування до 3 каналів з ППРЧ. максимальна кількість
частот у хопсеті – 500. Максимальна кількість станцій, які можуть бути закріпленими за
мережею у плані зв’язку – 63. Це пов’язано з обмеженням адреси 6 розрядами. Проте, усі
канали (мережі), створені у плані зв’язку, доступні усім станціям, занесеним у план. Станції,
які є „офіційними” учасниками мережі, можуть отримувати повідомлення у режимі „точкаточка” („Unicast”), інші („неофіційні”) – тільки у широкомовному режимі („Broadcast”).
Наприкінці створення плану зв’язку здійснюється частотна оптимізація, що передбачає
автоматичне та/або ручне планування частот каналів, хопсетів, заборонених частот та ін.
параметрів каналів. При цьому передбачається можливість роботи багатьох радіомереж у
одній смузі (смугах) частот (хопсеті) з мінімальним рівнем створення взаємних завад при
одночасній роботі декількох мереж. Також передбачена можливість створення мережі
взаємодії (Shared Network), в даний час – однієї, в майбутньому передбачається можливість
створення до 50 таких мереж.
Режим NBNR. Забезпечує загальну пропускну спроможність мережі до 75 кбіт/с при
ширині каналу в 25 кГц, що можливо за рахунок реалізованого адаптивного вибору виду
модуляції (8-PSK, 16-QAM) та схеми завадостійкого кодування. Кожна пара станцій вибирає
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автоматично швидкість передачі даних в каналі (до 25 кбіт/сек) в залежності від
завантаженості та якості каналу. Є можливість одночасної передачі (прийому) голосу та
даних з можливістю призначення пріоритетів (механізм QoS – якість обслуговування).
Мережа у режимі NBNR відноситься класу MANET (Mobile Ad Hoc Network), з
використанням методу багатостанційного доступу до каналу TDMA (Time Division Multiple
Access) та динамічним розподілом канального ресурсу (тайм-слотів). Управління
використанням слотів відбувається автоматично, в залежності від налаштувань у плані
зв’язку. У мережі обов’язково призначається головна станція (Master Radio). Функції
головної станції включають управління мережею, синхронізацію в мережі, автентифікацію,
призначення номерів та ІР адрес станціям, призначення контрольних слотів.
Для підвищення надійності та живучості реалізована можливість призначення запасної
головної станції (Spare Master). Крім цього, можна налаштувати ще декілька каналів, де
головними будуть інші радіостанції.
Технологія багатостанційного доступу дає можливість проводити одночасно декілька
сеансів зв’язку (передачі даних). В одній фізичній мережі може бути до 6 логічних мереж
(розмовних груп). Наприклад, можна планувати декілька взводних мереж в одній фізичній
мережі роти.
В одній фізичній мережі може бути від 2 до 25 користувачів. Для максимальної
продуктивності мережі рекомендується створювати не більше 12 кореспондентів в мережі
(на одному каналі існує 12 окремих підканалів).
На рис. 5 показано варіант архітектури мережі NBNR яка може використовуватись для
системи бойового управління (С2).

рівень
бригади

рівень
батальйону

рівень роти

передача даних в одній фізичній мережі;
передача даних через три фізичні мережі

Рис. 5 Приклад архітектури мережі у режимі NBNR

Режим NBNR має функцію автоматичної ретрансляції, яка дозволяє двом
кореспондентам зв’язатися між собою використовуючи інші станції у якості ретрансляторів
якщо вони не можуть організувати канал між собою. Це є особливою перевагою цього
режиму та надає можливість створення живучої радіомережі на полі бою, що є важливим для
мереж тактичної ланки управління. В одній фізичній мережі можливо забезпечити 3 стрибки
(2 ретрансляції). Радіостанції автоматично контролюють якість радіоканалу з
кореспондентами. Для типу з’єднання „точка-точка” автоматична ретрансляція (3 стрибки)
функціонує постійно. Для зв’язку типу „точка-мультиточка” доступний лише один стрибок.
Передачу даних між різними мережами можна забезпечити за допомогою ретрансляції через
одну фізичну мережу (максимум через два мережеві шлюзи).
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Підтримка протоколу SNMP радіостанціями дозволяє реалізувати процес дистанційного
управління мережею; радіостанції мають вбудовані DHCP та DNS сервери.
Режим WBNR. Розроблений для забезпечення всіх сервісів, які можуть бути необхідні
користувачам, може використовуватись для передачі даних програмного забезпечення
автоматизованих систем управління з одночасним забезпеченням голосового зв’язку та
передачі даних.
Як і для режиму NBNR, у режимі WBNR використовуються технології Ad Hoc та
TDMA, можлива одночасна передача голосу та даних. Координацію роботи мережі здійснює
головна станція. Для протидії засобам РЕБ реалізовано пряме розширення спектру – DSSS
(Direct Sequence Spread Spectrum) у смузі 16 МГц. Модуль GPS може приєднуватись до всіх
станцій для обміну інформацією в системах управління боєм.
Якщо на каналі не ведеться передача радіостанція автоматично переходить в режим
сканування каналів.
Кожна станція в режимі WBNR може автоматично виконувати функції ретранслятора в
мережі. Кількість ретрансляцій може бути до 5 як для передачі даних, так і для передачі
голосу (селективний виклик).
Перспективний режим New WBNR. У наступних поставках радіостанцій виробник
планує модернізувати режим WBNR, що дозволить забезпечити значно більшу пропускну
спроможність мережі. Основними особливостями режиму є наступні:
швидкість передачі даних до 1 Мбіт/с (ППРЧ), 5 Мбіт/с (фіксована частота);
ширина каналу 1 МГц (ППРЧ), 5 МГц (фіксована частота);
ППРЧ понад 1500 стр/с;
більше 150 станцій у мережі;
підтримка Ad Hoc та TDMA, динамічний розподіл канального ресурсу (тайм-слотів);
до 10 стрибків (9 ретрансляцій) для передачі даних та 4 стрибків для голосу
(селективний виклик).
Висновки. Таким чином, радіостанції УКХ радіостанції виробництва компанії
„Aselsan”, які виконані за технологією SDR, в цілому не поступаються, а за деякими
показниками перевершують професійні військові радіозасоби інших виробників. Вони
дозволяють гнучко адаптувати їх до завдань у системі зв’язку шляхом вибору необхідного
режиму роботи.
Напрямки подальших досліджень:
1) аналіз варіантів бойового застосування радіозасобів виробництва компанії „Aselsan”
у різних режимах роботи;
2) розробка необхідних рекомендацій та схем організації зв’язку,
3) раціональне застосування обладнання виробництва компанії „Motorola” для
забезпечення зв’язку в інтересах загонів територіальної оборони, складів, баз зберігання
озброєння та боєприпасів, частин тилового забезпечення, забезпечення резервного зв’язку в
бойових частинах, пунктах постійної дислокації.
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МЕТОД ДИНАМІЧНОЇ ПОБУДОВИ ТОПОЛОГІЇ БЕЗПРОВОДОВОЇ СЕНСОРНОЇ
МЕРЕЖІ З МОБІЛЬНОЮ БАЗОВОЮ СТАНЦІЄЮ
Актуальність. Аналіз проведення антитерористичної операції (АТО) визначив основні
особливості сучасного бою, такі як розгортання на широкому фронті, динамічність, висока
маневреність, застосування високоточної зброї, глобальна система розвідки, нові гібридні
способи ведення бойових дій. На даний час ідуть інтенсивні розробки безпровідних
сенсорних мереж тактичної ланки, що забезпечуватимуть прийом і передачу розвідувальної
інформації про супротивника та видачу її органам управління військами та зброєю адже
досягнення інформаційної переваги в тактичній ланці управління військами представляється
як об’єктивна необхідність успішного ходу бою (операції). Безпроводові сенсорні мережі
(БСМ) – розподілені мережі (наземні, повітряні, підземні), що складаються з сенсорних
вузлів (стаціонарні малогабаритні сенсори, мобільні роботи-сенсори, сенсорні
аероплатформи), з інтегрованими функціями моніторингу навколишнього середовища,
обробки і передачі даних [1]. БСМ відносяться до класу радіомереж, що самоорганізуються.
Аналіз останніх публікацій. На даний час запропонована велика кількість методів
побудови та реконфігурації топології безпроводових сенсорних мереж. Одні з них мають на
меті побудову топології для отримання зв’язності, інші – для отримання покриття площі
спостереження та побудови оптимальних маршрутів передачі інформації (табл. 1).
Стаціонарні мережі. Побудова топології для покриття зони: метод PEAS [2] планує в
часі необхідну кількість сенсорних вузлів для свого функціонування. Метод запускає два
алгоритми: Probing Environment та Adaptive Sleeping. Метод Rotating coverage [3] –
удосконалює детерміновану дискову модель покриття ( вузли сусіди синхронізуються та
знають радіус моніторингу). Побудова топології для покриття цілей: задачею методу Optimal
Geographical Density Control (OGDC) [4] є мінімізація частково співпадаючих радіусів
моніторингу (перекриття) всіх сенсорних вузлів для випадку: Rï  2Rì , де Rï – діапазон
передачі, Rì – діапазон моніторингу. Побудова топології для покриття площі
спостереження: Coverage Configuration (CCP) [5] метод забезпечує гнучкість в побудові
топології БСМ с різними ступенями покриття (з використанням координат вузлів). Метод kUC, k-NC [6] використовує поліноміально-часовий алгоритм покриття кожної зони
спостереження необхідною кількістю вузлів. Інформація про непокриті сегменти (зони)
збирається центральним контролером. Недолік: централізоване управління, неможливість
масштабування. Метод Differentiated [7] використовує розподілений алгоритм контролю
щільності вузлів заснований на часовій синхронізації (рішення приймається з врахуванням
необхідного ступеня покриття).
Мобільні мережі. G. Wang та ін. [8] запропонували розподілений самоорганізуючий
метод, який спочатку розраховує наявність непокритих зон (за допомогою діаграм Вороного)
на площі спостереження, а потім вираховує позиції цілей та переміщує сенсорні вузли (VEC,
VOR та Minimax) для зменшення непокритих зон. Методи Potential Fields [9] та Distributed
Self-Spreading (DSS) [10] використовують інформацію моніторингу для прийняття рішення з
переміщення вузлів (щільність розміщення та відстань між сусідами).
Гібридні мережі. Особлива увага приділятється розробці методів на основі
застосування мобільних сенсорів – роботів, які використовуються для проведення
розвідувальних операцій або відновлення мережі після бойових дій. В методі Single Robot
[11] інформація не передається між розгорнутими вузлами (спостерігають) всі рішення
приймаються мобільним роботом. Метод Bidding Protocol [12] пропонує схему переміщення
вузлів в гібридній мережі для ліквідування порожнеч покриття. Аналіз методів побудови
топології показав відсутність єдиного методу побудови (перебудови) топології, який би
задовільнив вимоги що пред’являються до БСМ тактичної ланки управління військами. Так
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як в умовах бойових дій розміщення сенсорних вузлів БСМ здійснюється випадковим чином
тому актуальним постає питання побудови (перебудови) топології мережі для максимізації
тривалості функціонування мережі при задоволення вимог покриття та маршрутизації.
Таблиця 1
Методи побудови топології для сенсорних мереж
Категорія

Завдання

Рішення
PEAS [F. Ye та ін..]

Покриття зони

Стаціонарні
мережі

Покриття цілі,
сектору

Покриття площі

Покриття площі
Мобільні мережі
Покриття площі

Гібридні мережі

Покриття площі
(Один мобільний
сенсор)
Покриття площі
(Множина
мобільних
сенсорів)

Механізм реалізації
Динамічне регулювання
потужності
Часова синхронізація, радіус
моніторингу

Rotating coverage
[Q. Cao та ін.]

Координати, фіксований
дисковий радіус моніторингу
Координати
Координати, часова
синхронізація

OGDC
[H. Zhang та J. Hou]
Sponsored Area
Extended-Sponsored
Area
CCP [X. Wang та ін.]

Координати

k-UC, k-NC
[C. Huang та Y. Tseng]
Differentiated
[T. Yan та ін.]

Координати
Координати, часова
синхронізація

Особливості функціонування
Планування вкл/викл вузлів
Планування вкл/викл вузлів,
гарантована кінцева границя
затримки
Розрахунок остаточної енергії
Розрахунок сектора покриття
Фіксована модель дискового
покриття
Реконфігуруємий рівень
покриття
Не одиночна дискова модель
покриття
Жадібний, змінюється до рівня
покриття
Розрахункова
геометрія , локальний,
масштабований, розподілений
Масштабований, розподілений,
відсутня локальна передача
Масштабований,
розподілений,
остаточна енергія

VEC, VOR, Minmax [G.
Wang та ін.]

Координати

Potential Fields
[A. Howard та ін.]

Діапазон, поведінка

DSS [N. Heo]

Координати

Single Robot
[M. Batalin,
G. Sukhtame]

Координати

Розподілений, немає
передачі з ретрансляціями

Bidding Protocol
[G. Wang та ін.]

Координати

Переміщення для ліквідування
порожнеч покриття, діаграми
Вороного

Мета. Розробка методу динамічної побудови (перебудови) топології безпроводової
сенсорної мережі з мобільною базовою станцією.
Виклад основного матеріалу. Безпроводова сенсорна мережа N задана у вигляді:
(1)
N  Gs , Ãn ,  ,
де Gs  (Vs , Es ) − граф конфігураційної мережі; Г n  Gn (k ), k Vs  − множина мережевих
графів,
кожний
елемент
яких
визначається
конфігурацією
мережі
k;
П  ( 1 , t1 ,   2 , t2 ,...,   q , tq ) − послідовність зміни конфігурацій, де  i  Vs – номер
конфігурації, ti − час її використання.
Обмеження. Використовується одна мобільна базова станція (МБС). МБС – ідеальний
вузол, для якого початкова енергія є необмеженою: 𝑢𝑖 = (𝐸𝑖 → ∞). Модель мережі (1) не
описує процес передачі інформації при переміщеннях МБС (за необхідністю можливо додати
даний параметр у матрицю мережі Ei ), але для нашого випадку він не використовується.
Потужність pki залежить від трафіка моніторингу та ретрансляції передачі даних.
Необхідно: знайти оптимальний маршрут руху мобільної базової станції П , який
складається з параметрів (  i , ti ), де  i  Vs – позиція МБС на i -му кроці, а t i – час
перебування на позиції за критерієм максимізації тривалості функціонування мережі; знайти
t i – час знаходження на кожній із позицій.
Пропонується вирішення заданої задачі для двох випадків:
з фіксованими витратами енергії вузлів. Пропонується розробка методу вибору
оптимального маршруту за допомогою цілочисельно-лінійного програмування, як для мереж
з малою, так і з великою розмірністю; зі змінними витратами енергії вузлів. Запропоновано
нові евристики та правила вибору маршруту.
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Загальна задача побудови топології та планування руху мобільної базової станції
(ПТРМБС). Нехай задана сенсорна мережа, яка будує топологію мережі у відповідності з
моделлю (1). Вихідними даними для задачі є: граф конфігурації Gs та множина мережевих
графів Г n . Необхідно знайти оптимальний маршрут МБС П за критерієм максимізації часу
життя мережі, тобто визначити як послідовність (1 ,  2 ,...,  q ) , 1   i  m переміщення
мобільної базової станції по q позиціям, так і час t i її знаходження на кожній із позицій.
Розглянемо загальну постановку задачі [13], яку покладено в основу запропонованого
методу.
m

T (t1 , t 2 ,..., t m )   t k  max ,

(2)

k 1

при наступних обмеженнях:
m

p t
k 1

i
k k

 Ei , i  1...n ;
t k  0 , k  1....m .

(3)
(4)

Задача (2) максимізує сумарний часу перебування МБС на усіх позиціях, що являється
загальним часом автономної роботи мережі при умові, що кожен вузол працює в рамках
свого початкового запасу енергії Ei (обмеження 3).
m

T   tk – верхня межа можливого часу мережі.
k 1

Переваги даної моделі: можливість розрахувати верхню межу тривалості
функціонування мережі та можливість застосування методу для випадку передбачуваної
мобільності мережі.
Передбачувана мобільність базової станції. У випадку передбачуваної мобільності
базової станції її рух не контролюється мережею, однак з більшою вірогідністю можна
передбачити її положення в кожен момент часу. Нехай в результаті рішення задачі (2)
отримано деяке розподілення часу дії l енергетичних схем: (t1 , t2 ,..., tl ) . Тоді існує дві основні
можливості здійснювати динамічну перебудову топології мережі в описаному вище сценарії
передбачуваної мобільності:
1. Мережа спочатку повністю працює в режимі, що визначається знаходженням базової
станції на першій ділянці траєкторії (протягом часу t1 ).
2. Мережа послідовно змінює енергетичні схеми своєї роботи разом із переміщенням
базової станції між ділянками траєкторії. Введемо наступні цілочисельні змінні:
1, якщо  j  k  входить в послідовні сть зміни конфігурацій
x jk  
;
0, у іншому випадку.
1, якщо tk  0
y jk  
.
0, яякщ tk  0.

Нехай D  dij

– матриця суміжності графа Gs :
1, яякщ (i, j )  Es
d ij  
0, яякщ (i, j )  Es

.
Зведемо задачу побудови (перебудови) топології та знаходження маршруту МБС до
оптимізаційної задачі частково-чисельного лінійного програмування:
m

T (t1 , t 2 ,..., t m )   t k  max,
t 1

при наступних обмеженнях:
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(5)

m

m

m

x

 pki t k   ,
k 1

k 1, k  j

i 1

m

x
k 1

0,k

k 1

eij k  Ei , i  1..n ;

 1;

m

x

jk

k , m 1

(7)

 1;
m

(8)

 x jk 

j 0, j  k

m

x
j 0

jk

m 1

x

j 1, j  k

kj

, k  1...m ;

 y k , k  1...m ;

t min  yk  t k  t max  yk , k  1...m ;

u j  u k  m  x jk  m  1 ,  j , k  1...m , j  k ;
x jk  d jk ,  j , k  1...m , j  k ;
x jk  0,1,

(6)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

yk , uk  N .

Обмеження (6) – додаткові складові, пов’язані з енергією, що витрачається на зміну
енергетичних схем. Генерація маршруту забезпечується обмеженнями (7) – (9). Для того щоб
в кожну вершину входила тільки одна дуга, використовується обмеження (10). Для
запобігання утворення циклів введено обмеження (12). Обмеження (11) пов’язують дві
частини задачі і обмежують маршрут тільки тими позиціями k , для яких t k  0 . Обмеження
(13) дозволяють переходи тільки по ребрам графа G s .
Рішення задачі. У випадку великої розмірності задача частково-цілочисельного
лінійного програмування в загальному виді є NP-складною [14]. Запропонований далі метод
спрямований на зниження обчислювальної складності задачі при збереженні значення
цільової функції близьким до оптимального і реалізується наступним чином.
Розділимо задачу (5) на дві підзадачі. Перша підзадача (LP) включає лише один набір
обмежень без врахування додаткової енергії  i . В результаті її рішення знаходиться
~
~
підмножина V  VS : k  Vt k  0. Друга підзадача (побудова маршруту) будує оптимальний
~
маршруту по знайденій підмножині позицій V і набору обмежень на переміщення мобільної
базової станції, що задається матрицею D . Для рішення даної задачі запропоновано
евристичний метод енергозберігаючої маршрутизації.
Основна ідея запропонованого методу полягає у: зведенні загальної задачі
планування руху базової станції до задачі частково-цілочисельного лінійного програмування,
в результаті вирішення якої ми отримуємо оптимальний маршрут базової станції за
критерієм максимізації часу тривалості функціонування мережі.
Висновок. Запропоновано удосконалений метод динамічної побудови (перебудови)
топології безпроводової сенсорної мережі з мобільною базовою станцією. Метод дозволяє
будувати топологію БСМ за критерієм максимізації часу тривалості функціонування мережі
для задоволення вимог маршрутизації з мобільною базовою станцією, коли умови
функціонування мережі змінюються з плином часу, що призводить до зміни величин
споживаної потужності. Подальші дослідження будуть спрямовані на побудову аналітичної
та імітаційної моделей для проведення оцінки ефективності запропонованого методу в
порівнянні з існуючими.
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а)
- мобільна базова станція ;

б)
- сенсорний вузол;

Рис.1. Приклад роботи методу: а) топологія мережі в момент часу t1;
б) топологія мережі в момент часу t2
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ВАРІАНТ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ЗАГОНУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ
З уведенням в країні воєнного стану створюються підрозділи територіальної оборони
(ТрО). Їх основними завданнями є наступні:
охорона органів державної влади, місцевого самоврядування, важливих об’єктів,
інфраструктури;
розгортання блокпостів та несення чергування на них;
боротьба з диверсійно-розвідувальними групами противника, антидержавними
незаконно утвореними озброєними формуваннями та мародерами;
підтримання безпеки та правопорядку на відповідній території (районі, місті);
організація руху опору та/або партизанських загонів – у разі захоплення противником
територій у зоні відповідальності;
ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в
мирний час.
Одним із найважливіших проблемних питань підрозділів ТрО є оргнанізація зв’язку. У
роботі запропоновано варіант створення взводної системи зв’язку ТрО в умовах обмеженого
фінансування та обмеженого постачання сучасної військової техніки зв’язку.
При побудові системи зв’язку ТрО необхідно враховувати наступні особливості:
розгортання у різних умовах місцевості – відкритого або закритого типу;
відсутність штатних спеціалізованих транспортних засобів для транспортування
техніки зв’язку та розгортання вузлів зв’язку;
необхідність взаємодії з іншими підрозділами та об’єктами (на відстанях до 20 км);
можливість використання засобів зв’язку цивільного призначення;
відсутність визначеного частотного ресурсу для організації радіозв’язку.
На рис. 1 представлено основне обладнання, яке пропонується використовувати для
організації зв’язку на відповідних рівнях управління, та пинципи побудови системи зв’язку.
Вузол зв’язку (ВЗ) штабу загону ТрО є стаціонарним, розташовується на території
районної державної адміністрації (РДА) та містить штатні засоби зв’язку.
Взаємодія з мережами загального користування та відомчими мережами може
здійснюватися з використанням виділених для штабу ТрО терміналів абонентського зв’язку
та/або виділених каналів та засобів зв’язку.
На ВЗ штабу загону ТрО розташовані сервери повідомлень, збору та обробки тактичної
інформації. Посадові особи мають доступ до наступної інформації, що зберігається на
серверах: поточна позиція, задачі підрозділу та окремого військовослужбовця; інформація по
забезпеченню та стану підрозділу та окремих військовослужбовців; позиція та стан пристроїв
контуру безпеки. Під контуром безпеки маються на увазі ділянки місцевості, дороги, де
забезпечується безпечне пересування особового складу, відсутні заміновані ділянки тощо).
Вузол зв’язку взводу є рухомим. Його основними завданнями є розгортання взводної
мережі та прив’язка до ВЗ штабу загону та до ВЗ сусідніх взводів.
Завдяки форм-фактору „міні пак” взводного ВЗ він може переноситись одним
військовослужбовцем та керуватись дистанційно або з терміналу (планшету) командира.
Термінал командира взводу виконує роль реєстратора повідомлень.
Засоби широкосмугового безпроводового доступу (ШБД) з підтримкою стандарту IEEE
802.11s (Wi-Fi Mesh) використовуються для зв’язку взаємодії (на рівні «взвод-взвод») та зі
штабом загону (у разі наявності радіовидимості). Засоби ШБД з підтримкою режиму IEEE
802.11b/c використовується для розгортання взводної мережі за рахунок забезпечення
широкосмугового зв’язку в радіусі до 200 м відносно опорного вузла (Wi-Fi AP – Access
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Point). Додатковий комплект стаціонарних антен може дозволити значно збільшити
дальність зв’язку за рахунок розгортання на підвищеннях, щоглах тощо.

Рис. 1 Варіант побудови перспективної системи зв’язку загону ТрО

Шлюз LP WAN (Low Power Wide Area Network), наприклад з використанням технології
LoRa, виконує функцію прийому даних пристроїв контуру безпеки та персональних
пристроїв військовослужбовців загону. Інші широкосмугові засоби (CDMA, GSM, UMTS)
використовуються для резервування основних каналів (у випадку наявності радіопокриття
цих систем).
Радіостанції VHF або UHF (LPD, PMR, GMRS, FRS) потужністю до 5 Вт
використовуються, як засоби оперативного оповіщення та голосового підтвердження команд.
В перспективі це можуть бути радіостанції DP 4400 (DP 4800) виробництва компанії
„Motorola”.
Вузол зв’язку відділення забезпечує прив’язку до ВЗ взводу, зв’язок взаємодії між
окремими відділеннями та окремими бійцями (ланками) в межах відділення. Реалізація ВЗ
відділення можлива суто у переносному форм-факторі, він забезпечує обмежену пропускну
спроможність та дальність зв’язку. ВЗ відділення використовує засоби широкосмугового
зв’язку як резервні на випадок переривання зв’язку із взводним вузлом.
Радіостанції VHF/UHF потужністю 1 Вт (в перспективі DP 4400) використовуються як
засоби оперативного оповіщення та голосового підтвердження команд.
Пристрої LP WAN використовуються для обміну повідомленнями та даними
антропометрії (пульс військовослужбовця) та контуру безпеки.
Окремі військовослужбовці мають термінал у вигляді смартфону з підтримкою
широкосмугових систем, Wi-Fi (у разі покриття від ВЗ взводу), VHF або UHF радіостанцію,
пристрій LPWAN.
Таким чином, в роботі запропоновано перспективний варіант організації зв’язку в
інтересах загонів територіальної оборони, який може бути реалізовано виключно з
використанням телекомунікаційного обладнання загального користування та поступово
нарощуватись професійними (військовими) захищеними засобами зв’язку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСПЕКТИВНИМИ
БЕЗПРОВОДОВИМИ СЕНСОРНИМИ МЕРЕЖАМИ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ
УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
Актуальність. 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).
Загальна ідея функціонування БСМ полягає у використанні великої кількості
безпроводових сенсорів, які можуть бути розташовані на значних географічних територіях
для моніторингу за цілями (зонами) за багатьма параметрами телекомунікаційних мереж.
Отримана безпроводовим сенсорним вузлом інформація моніторингу передається на
спеціальні шлюзи (базові станції) 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
(БПЛА) [2].
На даний час ідуть інтенсивні розробки безпроводових сенсорних мереж тактичної
ланки управління, які забезпечуватимуть отримання та передачу розвідувальної інформації
про супротивника та видачу її органам управління військами та зброєю. Існуючи сенсорні
мережі призначені для цивільного комерційного призначення, а методи управління ними не
враховують особливостей функціонування БСМ військового призначення, тому актуальною
є проблема спрямована на розробку нових методів управління безпроводовими сенсорними
мережами тактичної ланки управління зі змінною топологією для забезпечення заданої
якості моніторингу та передачі даних.
Аналіз останніх публікацій. Проведений аналіз можливих варіантів побудови
тактичних сенсорних мереж продемонстрував перевагу застосування БСМ класу MANET:
відсутність етапу планування (можливість самоорганізації), швидке розгортання, робота в
русі (базова станція, БПЛА). На даний час запропоновані підходи до оптимізації радіомереж
класу MANET за одним або декількома показниками [4 – 7]. Зокрема, в [4] запропоновано
управляти витратами енергії батарей, в [5] – здійснювати багатокритеріальну оптимізацію
маршруту з урахуванням його мобільності, в [6] – оптимізувати топологію мережі за
декількома показниками, у [7] – враховувати моделі покриття в залежності від області
застосування мережі, типу датчиків сенсорних вузлів, цільової функції управління. 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
[8]. В [9] запропонована нова парадигма управління, 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 до специфіки управління
тактичними БСМ, 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.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проведений аналіз методів управління
тактичними БСМ показує [10], що на сьогодні існує протиріччя між можливостями існуючих
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методів і моделей управління сенсорними мережами (як проводовими, так і безпроводовими)
і вимогами до перспективних тактичних сенсорних мереж та процесу управління ними.
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, орієнтовані на
прийняття рішення тільки за централізованим принципом і, відповідно, не можуть бути
використані для побудови вузлових СУ в БСМ (рис. 1).
Вимоги до перспективних неоднорідних БСМ
та процес управління ними
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ПРОТИРІЧЧЯ

Можливості існуючих методів та моделей
управління сенсорними мережами

Розробка методології
управління
перспективними
неоднорідними
сенсорними мережами для
забезпечення заданої
якості моніторингу та
передачі даних

1. Не забезпечують здатність БСМ до
самоорганізації та адаптацію 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).

100

60

Восток

1. Централізоване / децентралізоване
управління.
Запад
2. 40
Мобільність мережі (окремих вузлів)
БСМ.
Север
3. 20
Швидке розгортання.
4. Можливість самоорганізації вузлів.
0
5. Мінімальна
в питаннях
1 кв
2 кв участь
3 кв людини
4 кв
розгортання, моніторингу та передачі даних.
4. Передача двох типів трафіку (відео, дані).
5. Довготривале функціонування.

Аналіз напрямків підвищення
ефективності функціонування
БСМ

Аналіз напрямків удосконалення існуючих
методів (моделей) з урахуванням
особливостей перспективних БСМ



Вимоги до методів управління B q  q 1, Q

Напрямки підвищення ефективності БСМ
1. Забезпечення адаптивного і розподіленого
функціонування БСМ з можливістю
самоорганізації.
2. Координація множини методів управління за
рівнями OSI (телекомунікаційна складова) з
методами управління моніторингом.
3. Інтеграція функцій різних рівнів OSI.



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 мережевої оптимізації.

Рис. 1 Загальна схема вирішення проблеми дослідження

Існуючи спроби створення СУ мережею (вузлами) БСМ зі змінною топологією, носять
фрагментарний характер.
Задачі розробки методів управління БСМ вирішуються відокремлено для кожної
підсистеми мережевої (вузлової) СУ та на різних рівнях еталонної моделі OSI, а відсутність
формалізованого апарату тільки ускладнює цей процес.
Тому актуальною є проблема спрямована на усунення зазначеного вище протиріччя
шляхом розробки (методології) нових методів управління безпроводовими сенсорними
мережами зі змінною топологією для забезпечення заданої якості моніторингу та передачі
даних.
Здійснимо загальну постановку проблеми дослідження та обґрунтуємо напрямки її
розв’язання. Розглянемо етап оперативного управління БСМ.
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 розм

U мон

(t) = U

розм

, U пок , U спос

:

– 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;
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–

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
т
м
е
б
QoS
U тел (t) = U , U , U , U ,U
тощо:
т
– U – управління топологією – в залежності від цілі управління здійснюється побудова
топології мережі для отримання покриття або для отримання зв’язності.
– U м – управління маршрутизацією – здійснюється побудова та підтримка маршрутів
передачі інформації моніторингу заданої якості при виконані вимог до їх функціонування
(мінімізації службового трафіку, зменшення витрат енергії батарей, декілька маршрутів
передачі інформації тощо).
– U е – управління енергоспоживанням – метою управління є мінімізація споживаної
енергії вузлами мережі (максимізація „тривалості функціонування” мережі – часу роботи
мережі до моменту відмови заданої кількості вузла через нульову ємність їх батарей);
– U QoS – управління якістю обслуговування при передачі інформації – управління
набором параметрів (пропускна спроможність, затримка доставки пакетів і її варіація та
інші) для певного потоку інформації (дані, відео).
Кількість і конкретні задачі оперативного управління визначаються характеристиками і
умовами функціонування мережі, а також прийнятими технологічними рішеннями на етапі її
проектування.
У зв’язку з цим, об’єктом дослідження є процеси оперативного управління БСМ
тактичної ланки управління. Відповідно, предметом дослідження є методи, моделі та
алгоритми оперативного управління ресурсами БСМ.
Визначимо наступні вихідні дані дослідження.
Задано: БСМ представляться у вигляді графа G = (V, E) із множиною вершин V = {i} і
множиною ребер E = {(і, u)}, i, u  1, N ; Ci − множина сенсорів i  1, n , d iu – відстань між
сенсорними вузлами, множина базових станцій D V .
Параметри сенсорного вузла i: координати розміщення ( xi , yi ) ; потужність передачі
інтенсивність генерування інформації моніторингу Qi  -го типу трафіку i-м
вузлом; енергія батарей Eiб  Eпоч ; енергія необхідна для передачі, прийому інформації та
моніторингу відповідно е Пд ,е Пр , е мон .
Параметри інформаційного обміну: Z j − множина цілей (зон спостереження ) j  1, J ,
pі  pmin ...pпор ;

які визначають інтенсивність вхідних потоків Q  (t )  Q (t ) ,


aD

n

D

 q
à 1 d 1

aD


, де a −
(t )  qmax

відправник, D – базова станція, tз (maD ) − затримка передачі  -го типу трафіка за маршрутом

maD , laD
(maD ) − кількість ретрансляцій по маршруту maD ;   1, 2 – тип трафіка (дані, відео);


qiD
– інтенсивність потоку пакетів в радіоканалі iD , що поступають за всіма маршрутами
maD .
Параметри мережі: ω(t) ≤ ωmax – інтенсивність зміни топології; R(t) = ||ri(t)|| –
швидкості передачі даних в радіоканалі; E(t) = || ei (t)|| – ємності батарей; i, j  1, N l ; Ni –
кількість вузлів у БСМ.
З урахуванням наведених вихідних даних, необхідно здійснити синтез методів, методик
та моделей управління БСМ, які, при використанні їх у складі функціональних підсистем
вузлових СУ, повинні відповідати наступним вимогам Вlq , l  0, 5, q  1...Q :
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– забезпечення основної мети функціонування вузла – моніторинг та передача всіх
видів інформації із заданою якістю обслуговування;
– забезпечення адаптивного і розподіленого функціонування БСМ з можливістю її
самоорганізації;
– оптимізація характеристик вузла та БСМ в цілому;
– прийняття рішень в реальному масштабі часу та в умовах невизначеності;
– мінімальні витрати батарей сенсорних вузлів.
Кінцевою метою управління БСМ може бути екстремум або виконання обмежень
деякого функціонала (наприклад, максимум покриття площі спостереження, мінімум
потужності передачі, максимум тривалості функціонування мережі тощо) для всієї БСМ, або
в зонах спостереження між відправником та базовою станцією в цій БСМ з урахуванням
наявних вузлових та мережевих ресурсів.
Загалом цикл управління БСМ при розгортанні поділяється на етапи (рис. 2):

Управління
телекомунікаційною
складовою

Управління моніторингом
Управління покриттям
Ц ПОК

Ц МОН

Ц ТКМ

t ПОК

t ПОК

t МОН



t   0, TФ , де Tф  min TФпок , TФмон , TФткм



Розгортання БСМ

Рис. 2 Етапи управління при розгортанні БСМ

На етапі функціонування СУ БСМ реалізує множину цілей управління
Ц  Цпок , Цмон , Ц ткм , які залежать від її функцій (покриття, моніторинг, телекомунікаційна
складова) при умові обмежень на якість обслуговування при моніторингу та передачі
інформації і наявних ресурсів:





U * (t )  arg opt Ц( K (t ), U (t )),



U

(1)



Ц  Цпок , Цмон , Ц ткм ,





пок
пок
Цпок  max  О, min n акт
, min О непок, max TФБСМ
,
n

 min n , max p , max T 
  min p , min l , max S (m ), max T ,
K (t )  n (t ), e (t ), Q (t ) ,  (t ), O (t ), Cv (t ) 

Цмон 

Ц ткм

мон

n мон
Ф

обн

i

iD

iD

n ткм
Ф



i

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

при виконанні обмежень на множину управляючих впливів та ресурси мережі
  пок  мон  ткм  рес ,

(7)
 пок – обмеження при управління покриттям, мон – обмеження при управлінні
моніторингом,  ткм – обмеження при управлінні телекомунікаційною складовою,  рес –
обмеження на ресурси мережі
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0  еi (t )  emax i 1, n O пок

 пок   pi (t )  p max

CviD 1



,








t з (miD )  t здоп (liD (miD )  l доп ), 
 q   s (cv ),

доп
iD
 iD

 

 ткм  S мар
 S пор ,
,



Q  (t )  Q iD (t )



CviD  1




rмон

 rмон
max ),  1, 2 ( дані, відео)


  О  О зад ,

n  n

,
 мон

О пок
 мон  
,


С

С
 мон



ei  emax , i 1, nмон

CviD 1


 pi  pпор ,

 рес   б

б
еi  еi max , для i C  D

де Ц – ціль управління БСМ, що визначається параметрами стану мережі та зон
спостереження K (t ) (6); U * – оптимальний управляючий вплив в БСМ з множини U (t ) ;
–
тривалість
функціонування
мережі;
t   0, TФ , де Tф  min TФпок , TФмон , TФткм 
O (t )   X (t ) або Z (t ) або Б (t)

 – об’єкти покриття ( X – цілі спостереження, Z – площа
спостереження, Á – побудова бар’єру спостереження);  − ступінь покриття (    0...1 );
 (t ) − інтенсивність зміни топології; Q  qiD − інтенсивність та тип  -го трафіку

моніторингу; S мар
− пропускна спроможність маршруту для  -го типу трафіка;
Cv (t )  CviD (t ) − наявність маршруту між i и D ; t ç – затримка передачі трафіка  - го типу;

– пропускна спроможність радіоканалу; lab – кількість ретрансляцій для пари вузлів
(a, D) за маршрутом maD , а − відправник, D – адресат (базова станція); pi – потужність
передачі i-го вузла відповідно до прийнятих маршрутних рішень Π i ; C  множина

s(сviD )



сенсорних вузлів; Z − цілі спостереження; еiб – енергія батарей сенсорних вузлів; t здоп
, lдоп
–
допустимі значення параметрів.

Напрямки розв’язання проблеми наукового дослідження.
Відповідно до наведених вище складових методології управління БСМ, розробці
методів, методик і моделей управління вузловими та мережевими ресурсами на різних рівнях
моделі OSI повинен передувати розвиток теоретичних основ управління тактичними БСМ,
що передбачає:
– вибір математичного апарату для розв’язання поставленої проблеми;
– визначення принципів побудови СУ тактичними БСМ;
– розробка теоретичних основ управління покриттям в БСМ;
– розробка теоретичних основ управління моніторингом в БСМ;
– розробка теоретичних основ управління телекомунікаційною складовою
(топологією, маршрутизацією, енерговитратами, якістю обслуговування тощо);
Далі, на основі представлених теоретичних основ, а також з урахуванням
особливостей функціонування тактичних БСМ та структури СУ ними, буде здійснено синтез
методів та моделей управління вузловими та мережевими ресурсами на різних рівнях
моделі OSI.
На рис. 3. представлена схема системного аналізу і синтезу методів, методик та
моделей управління БСМ, яка складається з декількох етапів. На першому етапі
визначаються вихідні дані дослідження, зокрема – об’єкт та предмет дослідження, параметри
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БСМ та особливості умов їх функціонування, вимоги до методів та методик управління МР,
а також показники їх ефективності.
АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вихідні дані

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Існуючи методи
(методики та моделі)

Об’єкт дослідження – процеси
оперативного управління БСМ,

Теорія графів

Множина
методів,
методик
та
моделей управління на різних рівнях
моделі OSI

Предмет дослідження – методи та
методики управління ресурсами БСМ
Параметри БСМ: V, E, N, eб (t),  (t)

Функції, які вони повинні виконувати
за рівнями моделі OSI

Обмеження на ресурси та вимоги до
якості моніторингу та
обслуговування трафика

Вимоги до методів, методик
моделей управління БСМ

Теорія адаптивного управління
Методи математичного моделювання
Теорія ймовірностей
Імітаційне моделювання на ЕОМ

та

Теорія великих систем управління

Показники ефективності методів та
моделей управління БСМ

Показники ефективності
функціонування БСМ

Визначення недоліків існуючих методів та моделей управління на різних рівнях
моделі OSI;
Обґрунтування напрямків удосконалення існуючих та розробки нових з
урахуванням їх особливостей

СИНТЕЗ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ БСМ

Енергозбереження

4. Розробка теоретичних основ
управління топологією
5. Розробка теоретичних основ
управління маршрутизацією в
БСМ

Розроблені методи
управління БСМ:

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

3. Розробка теоретичних основ
управління моніторингом в
БСМ

Функції управління

2.
Визначення
принципів
побудови
СУ
тактичними
БСМ

CROSS
(Координація)

Рівні OSI
Рівні OSI
OSI
Рівні

Управління моніторингом:
Uрр––управління
управліннярозгортанням;
розгортанням;
U
U пп ––ууправління
покриттям;
правління покриттям;
U мм –– ууправління
моніторингом;
правління моніторингом.
Управління телек-ою
складовою:
тп
U
управління топологією;
топологією;
Uтп –– управління
мр

U
управліннямаршрутизацією
маршр-єю;
Uмр –– управління
;
QoS
Uбп
– управління
безпекою;
U
– управління
якістю
QoS
U – управлінняпри
якістю
обслуговування
передачі інф.,
тощо.обслуговування; тощо

Система управління БСМ

Uк-на канальному рівні

Інтелектуалізація

1.
Вибір
математичного
апарату дослідження

Uф-на фізичному рівні

Розвиток теоретичних основ
управління тактичними БСМ:

1. Методика оперативного
управління моніторингом
2. Методика управління
покриттям в БСМ
3. Методика побудови
топології мережі БСМ на
різних рівнях моделі OSI
4. Метод маршрутизації
інформації моніторингу в
БСМ
5. Метод прийняття
рішень системою
управління БСМ

Рис. 3 Схема системного аналізу та синтезу методів управління БСМ

На другому етапі проводиться аналіз існуючих методів та методик управління БСМ, які
використовуються в стаціонарних мережах, а також безпроводових мережах цивільного
призначення. Визначається відповідність існуючих методів та методик представленим
вимогам, конкретизуються їх недоліки та вибираються можливі напрямки їх усунення.
Третій етап передбачає синтез методів, методик та моделей управління БСМ. Як
зазначалося раніше, зважаючи на високу складність формалізації процесу моніторингу та
передачі даних в БСМ, та з урахуванням відмінностей у побудові СУ БСМ пропонується
здійснювати синтез методів та моделей управління за функціями, які вони повинні
виконувати в БСМ, відповідно до принципу інтеграції функцій різних рівнів моделі OSI
(телекомунікаційна складова) з методами управління моніторингом
Останній етап в схемі системного аналізу і синтезу методів та моделей управління БСМ
передбачає оцінку ефективності запропонованих методів. Для цього, шляхом імітаційного
моделювання, проводиться порівняння характеристик розроблених та існуючих методів
(моделей) за вибраними показниками ефективності і на основі отриманих результатів
формуються рекомендації щодо застосування синтезованих методів та моделей для розробки
відповідних підсистем вузлової СУ.
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ВИСНОВОК.
Здійснена
формалізація
постановки
проблеми
управління
безпроводовими сенсорними мережами тактичної ланки управління, визначена схема
системного аналізу і синтезу, запропоновані напрямки розвитку теоретичних основ
управління тактичними БСМ (методів управління сенсорними мережами зі змінною
топологією для забезпечення заданої якості моніторингу та передачі даних).
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к.т.н. Колачов С.П. (НЦЗІ ВІТІ)
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЕКСТРЕННОЇ ЕВАКУАЦІЇ ПОРАНЕНИХ ТА
МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗС УКРАЇНИ „KASPER”
На сьогоднішній день у зв’язку з низькою ефективністю функціонування екстреної
медичної допомоги в районах ведення бойових дій постало актуальне питання створення
спеціалізованої інформаційної системи (далі ІС), яка б дозволила вирішити питання щодо
надання оперативної та ефективної медичної допомоги пораненим.
Враховуючи передовий досвід країн НАТО щодо створення спеціалізованої ІС та на
виконання розпорядження начальника Генерального штабу Збройних сил України –
Головнокомандувача Збройних сил України фахівцями Наукового центру зв’язку та
інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації сумісно з
представниками волонтерів та комерційних організацій була розроблена інформаційна
система екстреної медичної евакуації.
Ще навесні 2015 року в Міністерстві оборони України відбулася нарада, на якій
обговорювалася проблеми медичного, тилового та інших видів забезпечення Збройних сил
України. З того часу в науковому центрі зв’язку та інформатизації ВІТІ розпочалися роботи
над створенням системи екстреної евакуації поранених та медичного забезпечення, яка
отримала назву „Каспер”. Вже через два місяці її презентували керівництву військового
відомства.
Оскільки Науковий центр не має своєї виробничої бази для матеріального втілення
нової ідеї, то керівництво навчального закладу звернулося за допомогою. Надати її
зголосилися кілька фірм: КП „ОТІ”, „Юкон”, „Ек’южн”, а також Благодійний фонд „АСАП
ЕМС Хоттабич”. Їх представники розробили перші прототипи робочих місць санінструктора,
начальника медичного пункту та інших посадових осіб медичної ланки. З липня по вересень
2015-го вони пройшли апробацію в зоні проведення антитерористичної операції.
Фахівцями Наукового центру зв’язку та інформатизації було розроблено структуру,
взаємозв’язки та перелік інформаційно-розрахункових завдань, які має вирішувати система,
передбачений захист інформації,
КП „ОТІ” виготовило індивідуальні медичні картки військовослужбовців із засобами
криптографічного захисту від несанкціонованого доступу. Компанія „Юкон” спільно з
науковим центром розробляла прикладне програмне забезпечення. У січні 2016 року до
проекту долучилася фірма „Авіарм”, яка надала комплекси бойового екіпірування санітара
„Вуаль – 15”. В зоні проведення антитерористичної операції вони використовуються як
автоматизовані робочі місця, починаючи від санінструкторів рот і закінчуючи бригадами та
оперативно-тактичним угрупованням.
Нині проходить фаза підготовки до визначальних відомчих випробувань. Особовий
склад наукового центру зв’язку виконує бойові завдання з розгортання системи в зоні
проведення АТО. Протягом листопада – грудня нинішнього року триватимуть приймальні
випробування.
Система побудована за стандартами НАТО, які використовують всі країни-члени в
інтересах медичного забезпечення. Вона охоплює автоматизацію починаючи від процесу
поранення і закінчуючи надходженням в приймальне відділення госпіталю. Вся інформація
проходить через медичний пункт батальйону в медичну роту бригади, потім до ОТУ і
Центрального військово-медичного управління.
Вперше реалізовані підходи, які досі у світі не застосовувалися. Приміром те, що
інформація може передаватися будь-яким видом зв’язку. Оповіщення про необхідність
порятунку відбувається за допомогою спеціального маячка, розташованого на бронежилеті
військовослужбовця. Боєць висмикує скобу з магнітом і підтверджує дію натисканням
спеціальної кнопки. Якщо поранений без свідомості, або фізично не в змозі активувати GPSсигнал, то це можуть зробити його товариші, які знаходяться поруч. Ця дія займає кілька
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секунд, тому є змога далі продовжувати бій.
Інформація про поранення та місцезнаходження військовослужбовця надходить на
комплекс бойового екіпірування санітара. Отримавши її, він при допомозі електронної карти
здійснює пошук пораненого на полі бою. Евакуює його до так званого „гнізда”, де надає
невідкладну медичну допомогу, та надсилає запит на евакуацію до оперативного чергового
медичного пункту батальйону.
Повідомлення відповідає стандартам НАТО „9 ліній”. Країни-члени використовують
його ще з 50-х років минулого століття. Щоправда воно діє не в автоматизованому, а в
голосовому режимі. Відмінністю вітчизняної розробки є те, що запит можна передати також
в автоматизованому режимі.

Оперативний черговий визначає необхідні сили та засоби для переміщення поранених
до пункту сортування. При цьому інформаційна система розраховує усі можливі варіанти та
надає їх для прийняття рішення у порядку пріоритету. Обравши один з них, він віддає наказ
про евакуацію та передає місце розташування гнізда. Переміщенням транспортних засобів та
координацією дій евакуаційних бригад керує підсистема розвідки та планування „Комбат”.
Поранених військовослужбовців направляють до пункту сортування, де їм надають
першу невідкладну медичну допомогу. Починаючи з цього етапу і далі система взагалі
унікальна, аналогів їй у світі немає.
По перше, кожного бійця і санітара можна ідентифікувати за допомогою індивідуальної
картки військовослужбовця. Якщо її прикласти до NFC-модуля (Near Field Communications,
пристрій, який зчитує інформацію), приміром, мобільного телефона чи планшета, то можна
побачити прізвище, ім’я, по батькові, протипоказання, історію хвороби, обличчя тощо. Тобто
всю інформацію, яка нині у військових медичних закладах заповнюється вручну. По друге,
програма автоматично реєструє в базі даних санітара і фіксує усі його подальші дії.
Авторизація санітара у додатку „АРМ Санітар” за допомогою картки авторизації.

Авторизація пораненого військовослужбовця за допомогою картки авторизації.
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В подальшому усі дані з електронної картки військовослужбовця передаються до
медичного закладу, куди евакуюється поранений. Це дозволить оперативно підготуватися до
приймання поранених: завчасно підготувати необхідне обладнання, ліки, операційні тощо, а
також викликати визначених фахівців.
Заповнення даних про стан пораненого та особливості поранення.

Відправлення інформації про пораненого військовослужбовця до встановленого пункту
(медичної установи).

Новітню систему тестували кілька разів. З липня по вересень 2015 року в секторі „С”.
Потім під час проведення бойового злагодження підрозділів на полігоні „Широкий лан”, на
базі 169 Навчального центру „Десна”. За її роботою спостерігали Президент України Петро
Порошенко та керівництво військового відомства.
Нині триває підготовка до проведення визначальних відомчих випробувань в зоні
проведення АТО. По їх завершенню розпочнеться підготовка до серійного виробництва та
постачання у війська.
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Курочкін К.В. (ГУЗІС ГШ ЗСУ)
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУМІСНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ ЗА ДОСВІДОМ КРАЇН НАТО
Починаючи свій виступ, я, насамперед, хотів би коротко проінформувати присутніх у
якості передмови до основної частини доповіді, про ту роботу, яка виконується особовим
складом Головного управління зв’язку та інформаційних систем щодо співпраці НАТО у
сфері реформування системи управління та зв’язку Збройних сил України.
Ви напевне знаєте, що у вересні 2014 року під час Уельського саміту НАТО було
започатковано Трастовий фонд НАТО з удосконалення системи командування, управління та
зв’язку, головною метою якого є сприяння у реформуванні системи управління складових
сектору безпеки і оборони України. В рамках зазначеного трастового фонду реалізується 4
проекти, однин із яких на початку 2017 року перейшов до практичної фази реалізації, є
проект з обміну досвідом та знаннями. Його головним завданням є сприяння у реформуванні
складових сектору безпеки і оборони України у відповідності до доктрин і стандартів НАТО
за рахунок надання консультативної та дорадчої допомоги з боку експертів агенцій та
інституцій НАТО, залучення українських фахівців до навчань НАТО та спеціалізованих
курсів. В рамках зазначеного проекту в Україні було проведено два практично-методичні
семінари, проведено курс з інформаційного менеджменту, а також представники військ
зв’язку Збройних сил України прийняли участь у змаганнях фахівців з програмування
„Hackathon”, яке відбулося у період з 27 по 31 березня 2017 року на базі компанії „Hewlett
Packard” у м. Лондон, Велика Британія.
Доречи, до складу команди України входили офіцери Центру впровадження та
супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління Збройних сил
України (військової частини А2724) та курсантів Військового інституту телекомунікацій та
інформатизації. Вони зайняли перші місці в двох із трьох видів конкурсних змагань.
У зв’язку з цим, представників Збройних сил України у жовтні місяці цього року було
запрошено до Сполучених Штатів Америки для участі у конференції з планування наступних
змагань „Hackathon”, проведення яких сплановано у Чорногорії як у країні, яку щойно
прийняли до лав Альянсу.
Одною із головних подій зазначеної конференції стало представлення організаторами
заходу нової концепції побудови об’єднаних мереж НАТО для забезпечення участі
підрозділів у військових операціях. Вона була розроблена із урахуванням практичного
досвіду, отриманого під час проведення військових операцій у складі коаліційних сил у
Афганістані. Серед іншого було зазначено, що на даний час в Альянсі досить гостро стоїть
питання забезпечення сумісності автоматизованих (інформаційних) систем, розроблених в
країнах НАТО для забезпечення управління підрозділами, які плануються для участі у
спільних операціях. Цей процес ускладнюється тим фактом, що держави НАТО у своїй
більшості зосереджені на забезпеченні національних вимог до автоматизованих систем, аніж
на колективних вимогах.
У зв’язку з цим, Військовим комітетом НАТО було поставлено завдання Об’єднаному
командуванню НАТО з трансформації розробити концепцію побудови майбутніх мереж для
виконання місій у складі коаліційних сил, так званої „Federated Mission Networking”, далі в
доповіді я буду використовувати термін Федеративна мережа.
Розроблена концепція являє собою систему, яка складається з людей, процесів та
технологій, що визначають порядок здійснення планування, підготовки, розгортання та
застосування мереж передачі даних для забезпечення проведення операцій об’єднаними
силами НАТО. Головним принципом, який закладався в цю концепцію є довіра, готовність
до співпраці та загальна відповідальність за кінцевий результат 29 країн-членів та 7
партнерів НАТО.
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Дана концепція базується на поступовому підході у розвитку спроможностей
Федеративної мережі, еволюція якої потребує адаптації до сучасних змін, які відбуваються
на театрі бойових дій, удосконалення спроможностей країн-членів НАТО за рахунок
впровадження нових технологій на основі набутого досвіду та уроків під час проведення
навчань та операцій у складі коаліційних сил.
З
метою
реалізації
положень
даної
концепції
29
країн-членів
та
7 країн-партнерів НАТО об’єдналися в спільноту країн Федеративної сумісності та
розпочали тісну співпрацю у вирішенні проблемних питань у даній сфері.
На виконання положень концепції Групою планування спроможностей Федеративної
мережі, яка функціонує під егідою Об’єднаного командування НАТО з трансформації, було
розроблено відповідну Дорожню карту специфікацій етапів розвитку Федеративної мережі,
так звану „FMN Spiral Specification Roadmap” (представлено на даному слайді).
Даний документ передбачає реалізацію шести етапів та визначає вимоги до кожного з
них „Spiral Specification” та розрахований на 10 років. Виконання вимог кожного етапу
призводить до поступового нарощування спроможностей як Федеративної мережі, так і
спроможностей національних мереж країн НАТО. В рамках даної концепції Об’єднаним
командуванням НАТО з трансформації було розроблено модель Федеративної сумісності
„Federated Interoperability by Design”, яка визначає основні етапи планування та реалізації
заходів, спрямованих на вирішення проблемних питань у сфері забезпечення сумісності
об’єднаних автоматизованих систем управління держав – членів НАТО.
Дана модель Федеративної сумісності покликана сприяти забезпеченню координації
між заходами, які тривають в країнах НАТО, та процесами, визначеними у Дорожній карті
специфікацій етапів розвитку Федеративної мережі.
Головними її елементами моделі виступають:
осіння конференція „TIDE Sprint”;
весінні змагання „TIDE Hackathon”;
весіння конференція „TIDE Sprint”;
літні навчання „CWIX”.
На них я зупинюся детальніше на наступному слайді.
На даному слайді представлено взаємозв’язок елементів моделі, яка представляє собою
річний цикл заходів, спрямованих на вирішення проблемних питань у сфері забезпечення
сумісності автоматизованих систем управління, починаючи від визначення проблематики та
постановки завдання на пошук відповідних технічних рішень і до практичного тестування
винайдених рішень, з поступовим їх впровадженням.
Елементами даної моделі виступають:
1. Осіння конференція „TIDE Sprint” – захід, який виступає у якості „фабрики ідей”,
спрямований на визначення проблемних питань у забезпеченні сумісності, під час якої
уточнюються вимоги та завдання для пошуку можливих інноваційних рішень під час
змагання „TIDE Hackathon”.
До даного заходу залучаються представники офісу наукових технологій, центру
передового досвіду НАТО, консультативного офісу НАТО з питань промисловості, а також
експерти країн-членів та партнерів НАТО. 2. Весінні змагання „TIDE Hackathon” є
ключовим заходом даної моделі. Вони дають можливість розробити (винайти) в умовах
„конкурентного середовища” потенційні рішення щодо існуючих проблем у сфері
забезпечення сумісності автоматизованих систем.
У змаганнях можуть приймати участь представники агенцій та інституцій НАТО,
команди від країн-членів та партнерів НАТО, представники компаній та наукових установ.
3. Весіння конференція „TIDE Sprint” даний захід, спрямований на формування
дорожньої карти для проведення навчань “CWIX”, він враховує результати змагань “TIDE
Hackathon” та здійснює перевірку і підтвердження правильності винайдених рішень.
До даного заходу залучаються команди, які визначені переможцями змагань,
представники офісу наукових технологій, центру передового досвіду НАТО,
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консультативного офісу НАТО з питань промисловості, а також експерти країн-членів та
партнерів НАТО.
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Рис. 1 Взаємозв’язок елементів моделі

Довідково. ОНТ – офіс наукових технологій; ЦПД – центр передового досвіду; КОНПП –
консультативний офіс НАТО з питань промисловості.
4. Літні навчання „CWIX” – захід, який дозволяє здійснити практичну перевірку
відповідності розроблених під час змагань технічних рішень визначеним критеріям та
підтвердити їх правильність. Отримані результати можуть бути використані країнами НАТО
в діяльності наукових установ, центрів інноваційних технологій та підприємствах, а також
для врахування у національних програмах в сфері забезпечення сумісності автоматизованих
(інформаційних) систем різного призначення. У заході можуть приймати участь
представники агенцій та інституцій НАТО, експерти країн-членів та партнерів НАТО,
представники компаній та наукових установ.
В даній моделі НАТО як організація виконує дві ролі:
по-перше, узгоджує власні зусилля щодо забезпечення сумісності систем у
відповідності до загального бачення цього процесу;
по-друге, в особі Об’єднаного командування НАТО з трансформації здійснює контроль
за цими процесами, формує вимоги щодо сумісності автоматизованих (інформаційних)
систем для країн НАТО та здійснює перевірку за їх дотриманням.
Підбиваючи підсумки, хотілося б зазначити, що досвід НАТО є достатньо корисним та
може бути використаний як в Збройних силах України, так в складових сектору безпеки і
оборони України для забезпечення сумісності національних автоматизованих систем
управління різного призначення.
Із урахуванням зазначеного, вбачається доцільним:
порушити питання щодо розробки та запровадження у Збройних силах України
подібної моделі з метою пошуку шляхів забезпечення сумісності автоматизованих систем
управління, які розробляються як якості складових Єдиної автоматизованої системи
управління Збройними силами України;
опрацювати питання щодо доцільності приєднання України до Федеративної спільноти
країн НАТО. У разі зацікавленості, розпочати діалог із відповідними агенціями НАТО щодо
обговорення шляхів залучення України до цієї спільноти.
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к.т.н. Нестеренко М.М. (ВІТІ)
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗОВОЮ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЮ МЕРЕЖЕЮ ЗСУ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ IMS
Одним із головних завдань, яке було поставлено перед керівництвом військ зв’язку
Збройних сил України – це удосконалення існуючої системи управління
телекомунікаційними мережами ЗСУ за рахунок розгортання сучасної універсальної
платформи з подальшим нарощуванням її функціоналу та ефективності.
Необхідно відмітити, що протягом останнього часу відбулося чимало позитивних змін,
а саме прийняті на озброєння новітні цифрові засоби зв’язку та телекомунікаційне
обладнання, відбувається подальше переоснащення підрозділів зв’язку на всіх рівнях
управління. Однак поряд з новітніми цифровими зразками, що працюють згідно стеку
протоколу TCP/IP використовуються апаратура старого парку (з комутацією каналів),
обладнання яке підтримує сигналізацію ОКС 7 та телекомунікаційне обладнання різних
„мережевих вендорів”, що було закуплене раніше.
В зв’язку з цим виникає проблема щодо: сумісності різнорідних мереж; створення
єдиного центру контролю та управління телекомунікаційними мережами ЗСУ та мережами
військового призначення; визначення загальних принципів подальшого розвитку системи
військового зв’язку в цілому.
Також виникає проблема забезпечення необхідної пропускної спроможності базової
телекомунікаційної мережі ЗСУ в залежності від об’єму навантаження, динаміки зміни
топології при заданих параметрах якості обслуговування. А вирішення цієї проблеми не
можливе без використання гнучкої системи управління телекомунікаційними мережами із
мінімальним часом адаптації до умов функціонування системи управління ЗСУ.
Одним із можливих шляхів вирішення щодо створення та розгортання ефективної
системи управління базовою телекомунікаційною мережею ЗСУ є використання концепції
IP Multimedia Subsystem (IMS). IMS постійно доопрацьовується (має більше 12 релізів,
версій), а останні рекомендації щодо удосконалення та розширення функціоналу системи
вийшли в літку 2016 року.
IMS є подальшим еволюційним розвитком Next Generation Network (NGN) мереж
наступного покоління. NGN достатньо добре опрацьована в рекомендаціях (ITU) та
представляється у вигляді 4 рівневої архітектури рис.1.

Рис. 1 Напрямки розвитку телекомунікаційних мереж
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Згідно концепції IMS перший рівень серверів додатків залишився без особливих змін, а
рівень транспортної (базової телекомунікаційної) мережі та рівень доступу об’єднується в
однин. Кардинальні зміни стосуються рівня управління. Це пов’язано з тим, що в NGN на
рівні управління трафіком та сигналізацією використовувався програмно-апаратний
комплекс Softswitch, який реалізовувався на власний розсуд фірм виробників, в результаті
чого різнорідні сегменти мережі були не сумісні по управлінню.
Тому в концепції IMS на рівні управління було запропоновано замість
програмно-апаратного комплексу Softswitch використовувати програмні функціональні блоки
на базі SIP-серверів. При чому, кожен сервер управляє послугами певного типу і має власний
інтерфейс для взаємодії з транспортною мережею. В свою чергу, сервери мають доступ та
взаємодіють в процесі обслуговування клієнтів мережі із єдиною базою даних користувачів
Home Subscriber Server (HSS), де централізовано зберігаються унікальні сервісні профілі
всіх абонентів.
Базовий принцип концепції IMS, полягає в тому, що доставка будь-якої послуги
кінцевому користувачу не залежить від мережевих технологій на яких розгорнуті (або будуть
побудовані) телекомунікаційні мережі та дозволяє реалізовувати відкритий механізм
контролю якості доставки послуг. А використання протоколу SIP (Session Initiation Protocol)
в якості базового протоколу сигналізації дозволяє реалізувати наступні функціональні
можливості: персональна мобільність користувачів; можливість зміни масштабу мережі;
можливість розширення протоколу; інтеграція в стек існуючих протоколів Інтернет (Internet
Engineering Task Force); взаємодія з іншими протоколами сигналізації.
Також одним з основних завдань концепції IMS є забезпечення поступового
перенесення існуючої телекомунікаційної інфраструктури на сучасну IP платформу.
В свою чергу IMS являє собою стандартну IP-архітектуру, яка дозволяє:
– забезпечити процес конвергенції фіксованих і мобільних мереж;
– здійснити взаємодію різні типів мереж і мультимедійних додатків;
– забезпечити обслуговування всіх видів повідомлень – голос, дані (текст, зображення)
і відео, незалежно від типу мережі;
– здійснити взаємодію різних типів мереж через відкриті інтерфейси.
Розглянемо більш детально архітектуру IMS рис. 2.

Рис. 2 Архітектура IP Multimedia Subsystem
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Перший рівень залишився так, як і в NGN рівнем серверів додатків, який надає доступ
до інформаційних сервісів та послуг користувачам.
Третій рівень достатньо добре відпрацьований в концепції NGN де вирішуються задачі
по взаємодії мереж із різними технологіями. Однак питання сумісності по сигналізації
вирішуються на рівні управління.
Отже основним елементом рівня управління є CSCF (Call Session Control Function) –
функціональний блок управління викликами і сеансами. Функціональний блок Call Session
Control Function визначається не як фізичний пристрій, а як узагальнений функціональний
блок. Крім того CSCF був ще розділений ще на три функціональних блока із різним
специфічним набором функцій. Це дозволяє гнучко вирішувати задачі управління в
телекомунікаційних мережах будь-якої складності. А саме, в залежності від збільшення
об’ємів навантаження та змін топології мережі можна оперативно нарощувати кількість або
комбінувати типами функціональних блоків.
Реалізація різних типів функціональних блоків здійснюється серверами обробки
сигналізації (SIP-пакетів) в домені IMS:
– P-CSCF – (Proxy-CSCF);
– I-CSCF – (Interrogating-CSCF) сервер взаємодії між доменами IMS;
– S-CSCF – (Serving-CSCF) сервер обслуговування CSCF.
Отже ключовою особливістю рівня управління концепції IMS є: уніфікація
функціональних блоків; уніфікація інтерфейсів взаємодії між функціональними блоками;
уніфікація протоколів сигналізації та взаємодії.
Для проведення практичних розрахунків, а саме оцінки продуктивності ядра IMS та
визначення необхідного транспортного ресурсу її основних функціональних елементів в
залежності від: кількості абонентів в мережі; типу різнорідного мережевого обладнання;
протоколів сигналізації з урахуванням перетворенням службових повідомлень та
дотриманням необхідних показників якості обслуговування були розроблені модель концепції
IMS та метод розрахунку пропускної спроможності ядра IMS.
На рис. 3. представлена модель, де в результаті декомпозиції IMS, визначені основні
функціональних елементі, що приймають участь в обслуговуванні користувачів базової
телекомунікаційної мережі. Це є першим етапом методу розрахунку пропускної
спроможності ядра IMS.

Рис. 3 Декомпозиція архітектури IP Multimedia Subsystem
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На другому етапі проводиться розрахунок необхідного транспортного ресурсу між
Serving-CSCF та іншими функціональними елементами IMS архітектури.
Нижче приведений аналітичний апарат для розрахунку необхідного транспортного
ресурсу між Serving-CSCF та іншими функціональними елементами IMS архітектури.

VMGCF S CSCF  ksig( LSIP  N SIP1  PSX ) Vbit .
V ASS CSCF  k sig ( LSIP  N SIP2  PSX  X %)  Vbit .
VMRF S CSCF  ksig( LSIP  N SIP3  PSX  Y %) Vbit .

VI CSCF S CSCF  k sig ( LSIP  N SIP4  PSX )  Vbit ,
де: середнє число SIP повідомлень при обслуговуванні одного виклику між: N SIP1 (MGCF і SCSCF ), N SIP2 (MRF і S-CSCF ), N SIP3 (AS і S-CSCF), N SIP4 (I-CSCF і S-CSCF);
LSIP – середня довжина повідомлення SIP в байтах; PSX – загальна інтенсивність потоку
викликів (викликів/ГНН), що надходять на обладнання MGCF; X% – відсоток викликів, при
обслуговуванні яких потрібно звернення до сервера MRF; Y% – відсоток викликів, при
обслуговуванні яких потрібно звернення до серверів додатків AS; k sig – коефіцієнт
використання транспортного ресурсу при передачі трафіку сигналізації (відношення часу
обслуговування при обслуговуванні повідомлення до часу на передачу сигнальних
повідомлень). Щоб перевести вираз з „байт на годину” до „біт в секунду” необхідно ввести
наступний коефіцієнт: Vbit  8 / 3600  1 / 450 .
В свою чергу PSX розраховується за наступною формулою:
PSX  k PSTN  PPSTN  N PSTN ,

де PSX – загальна інтенсивність потоку викликів (викликів/ГНН), що надходять на
обладнання MGCF; k PSTN – поправочний коефіцієнт для розрахунку навантаження в ТМЗК
(PSTN); PPSTN – інтенсивність потоку викликів (середнє число викликів від одного джерела
в ГНН); N PSTN – кількість абонентів в ТМЗК (PSTN).
В результаті визначається необхідний обсяг сигнального навантаження, що
обслуговується центральним вузлом площини сигналізації Serving-CSCF:

VS CSCF  VMGCF S CSCF  VAS  S CSCF  VMRF S CSCF  VI CSCF  S CSCF [біт/с].
На третьому етапі методу здійснюється визначення необхідного транспортного ресурсу
для Proxy-CSCF за наступними формулами:

VPDFPCSCF  k sig ( LSIP  N SIP6  PSX _ SH )  Vbit .

PSX _ SH  k SH  PSH  N SH  k SH  PSH  N LAN .
VPCSCF I CSCF  k sig ( LSIP  N SIP7  PSX _ SH )  Vbit ,
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де: середнє число SIP повідомлень при обслуговуванні одного виклику між:
N SIP6 (P-CSCF і PDF), N SIP7 (P-CSCF і I-CSCF ), PSX _ SH – загальна інтенсивність потоку
викликів (викликів/ГНН), що надходять на обладнання P-CSCF; k SH – поправочний
коефіцієнт для розрахунку навантаження в мережі Н.323 (SIP); PSH – інтенсивність потоку
викликів від користувачів, що використовують термінали Н.323, SIP (середнє число викликів
від одного джерела в ГНН); N SH – кількість абонентів в мережі Н.323; N LAN – кількість
абонентів в локальній мережі.
Необхідний обсяг сигнального навантаження для Proxy-CSCF складає:

VPCSCF  VPDFPCSCF  VPCSCF I CSCF [біт/с].
На четвертому етапі методу проводяться розрахунки необхідного транспортного
ресурсу для Interrogating-CSCF, який працює між доменами IMS:
VMGCF I CSCF  k sig ( LSIP  N SIP5  PSX )  Vbit ,

де: середнє число SIP повідомлень при обслуговуванні одного виклику між: N SIP5 (MGCF і
I-CSCF); LSIP – середня довжина повідомлення SIP в байтах; PSX – загальна інтенсивність
потоку викликів (викликів/ГНН), що надходять на обладнання MGCF; k sig – коефіцієнт
використання
транспортного
ресурсу
при
передачі
трафіку
сигналізації;
Vbit  8 / 3600  1 / 450 .
А загальне значення необхідного транспортного ресурсу для Interrogating-CSCF
розраховується за наступною формулою:
VI CSCF  VMGCF  I CSCF  VI CSCF  S CSCF  VP CSCF [біт/с].

де: VPCSCF – де сигнальний транспортний ресурс для Proxy-CSCF та VI CSCF  S CSCF
були визначенні раніше на попередніх етапах.
На п’ятому заключному етапі методу проводиться визначення необхідної пропускної
спроможності гілок мережі ядра IMS для обслуговування навантаження із заданою якістю.
Висновки
1. Рішення проблем конвергенції телекомунікаційних мереж ЗСУ, забезпечення їх
сумісності на рівні управління, сигналізації і транспортних потоків пов’язано з приведенням
мереж у відповідність до вимог архітектури IMS. Тобто „all-IP” мережі для обслуговування
мультимедійного трафіку (голос, текст, зображення та відео).
2. Для приведення існуючих телекомунікаційних мереж ЗСУ відповідно до вимоги
архітектури IMS необхідно вирішити два завдання:
– поєднання мереж різних технологій по сигналізації та використання протоколу
SIP в якості основного;
– забезпечення взаємодії на рівні транспортних потоків та використання стека
протоколів IP-мереж для обслуговування навантаження користувачів.
3. Запропоновані модель та метод дозволяють розрахувати обсяг вхідного сигнального
трафіку від різнорідних мереж та його величину після перетворення до стандартного вигляду
відповідно до вимог архітектури IMS.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ БЕЗПРОВОДОВОЇ
СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Актуальність. Визначальною умовою досягнення стратегічної та оперативнотактичної 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 по створенню єдиного
інформаційного поля для обміну інформації на різних ланках військового управління
елементом якого будуть безпровідні сенсорні мережі тактичної, що забезпечуватимуть
прийом і передачу розвідувальної інформації про супротивника та видачу її органам
управління військами та зброєю (рис. 1).
БЛА-ретранслятор

Тип мережі –
чарункова (Mesh ad-hoc Networks)

Пункт
управління

Рис. 1 Типова стуктура безпровідної сенсорної мережі 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. Основними елементами сенсорних
вузлів є: датчики для контролю зовнішнього середовища, блок мікрокомп’ютера, батареї,
прийомопередавач (додатково система позиціонування, наприклад, система GPS).
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).
Загальна класифікація тактичних сенсорних мереж приведена на рис. 2.
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), а
стаціонарні до класу чарункових безпровідних мереж (Wireless Mesh Network).
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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

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).
Створення та дослідження фрагменту безпровідної сенсорної мережі військового
призначення на основі обладнання Digi. Радіомодулі XBee компанії Digi відносяться до
класу ZigBee-модулів з уже встановленим програмним забезпеченням, завдяки якому значно
скорочуються терміни розробки кінцевого виробу і спрощується процес передачі даних. При
цьому передбачається, що модуль, в більшості випадків, працює під управлінням
зовнішнього хост-процесора. У той же час виробник допускає завантаження в модуль
власного додатка користувача, яке при цьому має самостійно взаємодіяти зі стеком ZigBee,
що підключається на етапі компіляції програми.Модулі XBee можливо використовувати як
самостійно так із використанням зовнішнього мікроконроллера. Дана доповідь піде
виключно про модулі XBee Series 2 (рис. 3), тобто повноцінних ZigBee-модулях, що
підтримують специфікацію ZigBee-2007 і дозволяють побудувати mesh-мережу, що включає
сплячі і мобільні пристрої. Основний режим роботи модулів XBee – це робота під
управлінням зовнішнього мікроконтролера, керуючого модулем за допомогою простих ATкоманд або впорядкованих структур даних (режим API) [1].
Компанія Digi розробила свій власний фірмовий (proprietary) ZigBee-профіль, що
дозволяє організувати прозору передачу даних між будь-якими вузлами ZigBee-мережі і
надає доступ до цифрових і аналогових портів введення/виводу на віддалених вузлах, що
працюють без хост-процесора. Перш за все дані пристрої підтримують роботу з зовнішніми
датчиками, які видають значення параметрів у вигляді аналогового сигналу (значення
напруги) або мають виходи з двома станами – „включено/вимкнено”.
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Рис. 3 Зовнішній виглядрадіомодулей ХBee

Модуль XBee має мультиплексовані аналогові (4) і цифрові (12) порти. Для управління
зовнішніми пристроями, крім цифрових виходів, можна використовувати 2 виведення ШІМ
(10 біт). Також XBee-модуль безпосередньо сполучається з будь-якими пристроями, що
мають UART-інтерфейс. При самостійній роботі XBee-модуль може передавати дані по
заданим розкладам, відправляючи їх через певні проміжки часу, або по зміні стану сигналу
на цифровому порту. Ці варіанти застосування найбільш прості і вимагають лише загального
розуміння логіки роботи ZigBee-мережі. Розглянемо потенційні варіанти застосування
модуля XBee без використання зовнішнього процесора.
„Тривожна кнопка”, або датчик проникнення з автономним живленням. XBee-модуль
налаштовується як кінцевий сплячий пристрій з пробудженням один раз в 10 (20, 30 ...)
секунд для відправки повідомлення про стан батареї. Це ж повідомлення є індикацією
працездатності пристрою і знаходження його в зоні дії мережі. При натисканні на кнопку,
підключену до висновку 20, модуль відправляє ідентифікаційний пакет, який приймають
координатор і всі роутери в мережі, вони, в свою чергу, повинні працювати в режимі API.
Вибір саме цього типу індикації підвищує ймовірність успішної доставки повідомлення.
Активна радіочастотна мітка на батарейках для об’єктів, які повільно переміщаються.
XBee-модуль працює як кінцевий сплячий пристрій і програмується на періодичну видачу
повідомлення, що відправляється координатору. Для визначення місця розташування
необхідно розмістити по площі необхідну кількість роутерів, які будуть виступати в якості
опорних точок. Місцезнаходження об’єкта визначається за адресою батьківського вузла,
через який модуль відправляє чергове повідомлення. При роботі в режимі API 16-бітову
адресу батьківського вузла включено у пакет який відправляється. Метод забезпечує грубу
точність позиціонування, яка визначається радіусом дії кожного роутера, який становить
десятки-сотні метрів для малопотужної версії.
Віддалене включення до 8 незалежних навантажень і ШІМ-управління по 2 каналах.
Для зниження затримок модуль XBee працює як роутер в режимі API, задіюються цифрові
порти. Віддавати команди на управління навантаженнями можна з будь-якого модуля,
підключеного до даної ZigBee-мережі. Віддалений вимір температури, вологості,
освітленості, видача інформації про рух в даному районі, аналіз акустичної обстановки або
будь-яких інших параметрів, що надаються вимірювальним датчиком у вигляді напруги.
Оцифровані дані (10 біт) можуть відправлятися періодично, або по команді запитиу з будьякого вузла мережі. Управління будь-якими об’єктами з UART-інтерфейсом. Модуль XBee
працює в прозорому режимі (управління AT-командами). Даний спосіб не вимагає внесення
будь-яких змін в програмне забезпечення існуючого обладнання.
Для всіх перерахованих прикладів час, який буде потрібно на розробку вузла
мережевий передачі даних, буде вимірюватися тижнями або навіть днями. Необхідно лише
вибрати необхідні параметри і зберегти налаштування в незалежній пам'яті
використовуваних XBee-модулів. При автономному використанні модулі XBee не можна
застосовувати в тих пристроях, де потрібна нехай навіть мінімальна обробка даних
безпосередньо на віддаленому об'єкті. Внутрішня прошивка модулів не надає можливостей
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за підрахунком числа імпульсів, накопичування у внутрішній пам’яті аналогових відліків,
неможливий також облік реального часу і т. П.
Для вирішення подібних завдань необхідне застосування зовнішнього мікроконтролера.
Позитивною стороною такого рішення є те обставина, що потужність і розрядність
мікроконтролера визначається виключно для користувача додатком: всі мережеві завдання
бере на себе XBee-модуль. Незважаючи на те, що з моменту появи ZigBee пройшло вже
більше 10 років, технологія все ще перебуває на початковому етапі свого розвитку.
З одного боку, цю технологію підтримують провідні виробники напівпровідників, за
минулі роки специфікація ZigBee була істотно перероблена, з’явилися публічні профілі для
вирішення досить важливих і затребуваних завдань, серед яких домашньої автоматизації,
управління споживанням енергії, автоматизація виробництва. З іншого – на полицях
магазинів не видно ZigBee-пристроїв. Говорити про комерційний успіх технології поки рано.
Теоретично MESH мережу на основі ZigBee-пристроїв можна побудувати з десятків
тисяч пристроїв . Для мережевої адреси відводиться 2 байти, що забезпечує адресну ємність
для 65 535 пристроїв. Але специфікація ZigBee визначає ряд інших параметрів (побічно
пов'язаних з максимальним числом пристроїв в мережі) таким чином, що реально можна
говорити не більше ніж про декілька сотень пристроїв в одній мережі.
При числі пристроїв більше 300 істотно зростає службовий трафік і, відповідно, падає
пропускна здатність. Головні обмежуючі фактори для великої кількості вузлів – це витрати
на вирішення конфліктів, що при випадковому розподілі адрес, зниження пропускної
здатності через зростання службової активності, великі затримки при виявленні пристроїв і
прокладання маршрутів, обмеження ОЗУ для зберігання великих таблиць маршрутизації.
Швидкість передачі даних в радіоканалі в ZigBee становить 250 кбіт / с, але,
незважаючи на це, реальна швидкість передачі корисних даних може бути менше на порядок.
Головна ж проблема, що виникає при спробі передачі звуку через ZigBee-мережу з
ретрансляцією повідомлень, – це виникають затримки, які неминучі і непередбачувані.
Величина цих затримок досягає декількох секунд, що робить передачу «живого» звуку
абсолютно нереальною, якщо ми говоримо про mesh-мережі. Тільки на нижньому рівні
(802.15.4.) досяжні реальні швидкості (до 115 кбіт / с) [2], що дозволяють передавати
звуковий потік в цифровому вигляді. Максимально розумне число ретрансляцій пакета в
мережі ZigBee не повинно перевищувати 10-30 хопов. З урахуванням того, що поза
приміщеннями максимальна дозволена потужність складає 10 мВт.
Незважаючи на те, що ZigBee передбачає наявність мобільних кінцевих пристроїв, про
мобільності можна говорити лише умовно. Час входження пристрою в мережу або
перемикання між роутерами становить кілька секунд. При розробці MESH-мережі потрібно
правильно ставити ключові параметри стека, які будуть впливати на пропускну здатність
мережі і виникаючі в ній затримки. Досить складно відповісти на питання про конкретні
цифри затримок і максимальної швидкості передачі даних, так як подібні значення найкраще
перевіряти на практиці – в процесі тестових перевірок в умовах, близьких до реальних.
Пропускна здатність ZigBee-мережі залежить від топології мережі, напрямки передачі
інформації, рівня сигналу і навіть співвідношення числа роутерів і кінцевих пристроїв. Для
XBee-модулів ZB максимальна пропускна здатність приблизно дорівнює 35 кбіт/с. У таблиці
1 наведені приблизні цифри для різної конфігурації мережі, отримані експериментальним
шляхом. При вимірюванні пропускної спроможності пересилати 100 000 байт при високому
рівні сигналу. Випадків втрат пакетів і перепрокладка маршруту відзначено не було.
Незважаючи на відносно невисокі швидкості передачі, це не є критичним параметром для
більшості тих застосувань, для яких, власне, і розроблявся цей стандарт. У системах збору
інформації з бездротових датчиків обсяг корисних даних становить десятки байт: такий обсяг
не пред'являє високих вимог до середньої швидкості передачі даних. Однак, крім швидкості
передачі, в мережах з MESH-топологією дані будуть доходити до вузла збору інформації зі
змінною затримкою, яку необхідно враховувати при прийнятті рішення про недоставку
повідомлення і, відповідно, повторних спробах передачі.
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Таблиця 1
Дані для різних конфігурацій мережі
Кількість
ретрансляцій

Шифрування

Напрямок передачі

Швидкість,
кбіт/c

1

Нет

Роутер — роутер

35

1

Да

Роутер — роутер

19

1

Нет

Роутер — кінцевий пристрій

25

1

Да

Роутер — кінцевий пристрій

16

1

Нет

Кінцевий пристрій — роутер

21

1

Да

Кінцевий пристрій — роутер

16

4

Нет

Роутер — роутер

10

4

Да

Роутер — роутер

5

При подачі команди на виявлення всіх вузлів в мережі (ND) в переданому пакеті
присутній максимальна часова затримка, яку можуть використовувати вузли мережі при
написанні відповіді. Ця затримка необхідна для того, щоб всі вузли мережі встигли
відправити у відповідь повідомлення і ці повідомлення не заважали один одному. Дана
затримка встановлюється командою NT і за замовчуванням дорівнює 6 секундам. При подачі
запиту ND не слід вживати ніяких дій, поки не пройде час NT. Чим менше вузлів в мережі,
тим менше може бути значення NT. Мінімально допустимий час NT – 3,2 с. Не
рекомендується розсилати широкомовні повідомлення частіше, ніж 1 раз в 8 секунд.
При відправці повідомлення на віддалений вузол використовується параметр NH
(максимальне число ретрансляцій) щоб встановити максимальний час очікування відповіді.
За замовчуванням значення NH = 0х1E, що еквівалентно 1,6 секунди на одну спробу
відправки. З урахуванням того, що час передачі пакета між 2 сусідніми вузлами становить 50
мс і ще 100 мс необхідно на обробку даних, встановлений за умовчанням значення NH
визначає максимальну дальність в 8 ретрансляцій (9 модулів в ряд). Якщо модуль відправляє
повідомлення і не отримує відповіді від віддаленого вузла за 1,6 секунди, то він автоматично
робить ще 2 спроби. Таким чином, загальний час, що відводиться стеком на доставку (з
підтвердженням) одного повідомлення, буде 4,8 секунди для мережі глибиною в 8
ретрансляцій. Якщо ж повідомлення відправляється на сплячий кінцевий вузол, то до часу
доставки ще необхідно додати час сну (параметр SP), тривалість якого може досягати
десятків секунд.
Висновки. Під час розробки MESH-мережі на основі обладнання ZigBee треба чітко
розуміти межі застосування даної технології і правильно оцінювати майбутній обсяг роботи.
Використання радіомодулів XBee із власним ZigBee-профілем Digi дозволяє будувати вузли
обмеженої функціональності без застосування зовнішнього мікроконтролера. Вбудований
ZigBee-стек і простота настройки модулів істотно скорочують як час розробки, так і вимоги
до кваліфікації розробника. При використанні зовнішнього мікроконтролера на базі модулів
XBee ZB можна робити пристрої будь-якої складності, підтримувати публічні ZigBeeпрофілі і створювати продукти, сумісні з ZigBee-пристроями інших виробників.
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Степаненко Є.О. (ВІТІ)
ЕВРИСТИЧНІ ПРАВИЛА ПОШУКУ
ТОПОЛОГІЇ МОБІЛЬНОЇ РАДІОМЕРЕЖІ
Розглядається перспективна мобільна радіомережа (МР) тактичної ланки управління,
яка функціонує за принципами MANET-мереж [1]. Однією з основних задач управління
даною мережею є управління її топологією [1, 2].
В загальному випадку задача пошуку топології (зв’язність матриці Т) відноситься до
класу NP-повних. Отримання точного рішення для мережі, яка нараховує десятки (сотні)
вузлів, пов’язане із значними обчислювальними та часовими витратами. Тому для
скорочення перебору варіантів топологій пропонується використовувати множину правил,
об’єднаних в базу знань, які змінюють зв’язність мережі для покращення її параметрів
функціонування. Правила продукційного типу: ЯКЩО <ситуація> ТО <рішення>. Це
дозволяє отримати в реальному масштабі часу рішення, близькі до оптимальних і
використовувати їх для оперативного управління МР.
Правила бази знань працюють для досягнення різних цілей управління мережею [3].
Для визначення поточної цільової функції пропонується ввести блок ідентифікації стану
мережі, який з множини можливих цілей управління будує ієрархію цілій, тобто
пропонується введення мета-правил на всю множину правил прийняття рішень. Момент
визначення необхідності перебудови топології буде визначатися наступними подіями:
відсутність зв’язності, невиконання якості обслуговування передачі даних, бажання досягти
оптимуму або заданих значень параметрів функціонування мережі та ін.
Використання бази знань включає в себе ітераційну процедуру (що складається з
модулів АНАЛІЗУ, БАЗИ ЗНАНЬ, УПРАВЛІННЯ), яка працює в наступній послідовності
(рис. 1):
1. Аналіз поточного стану мережі: розрахунок (при плануванні) або збір параметрів МР
(при оперативному управлінні) та їх перевірка на відповідність вимогам: за зв’язністю,
пропускною здатністю, якістю маршрутів, якістю передачі по маршрутах, необхідної енергії
батарей та їх витратами, потужності передач вузлів тощо).
2. Перевірка стану мережі існуючої топології Тn на множині правил.
Якщо немає умов для виконання правил, то процедуру закінчити, інакше –
застосовувати правила з бази знань для видачі керуючого впливу (зміни зв’язності мережі
зв’язку: додавання або видалення радіоканалу, що призводить до зміни маршрутів передачі
та відповідно перерозподілу трафіка по маршрутах).
Якщо кілька правил успішно зіставляються з фактами, то інтерпретатор на підставі
метаправил робить вибір одного правила. Метаправила визначають перевагу правил,
залежно від k-ої цілі мережевого управління (МПрj: Прj→ wjk). Тоді правило, що в
найбільшій мірі покращує необхідні параметри мережі при визначеній цільовій функції,
матиме більшу вагу.
3. Розрахунок параметрів модифікованої Тn+1 топології мережі.
Якщо параметри покращились, то перехід до кроку 2, інше – відкинути останню зміну
зв'язності та перехід до кроку 2.
T0

АНАЛІЗ

Вихідні
параметри
мережі

Tn

БАЗА ЗНАНЬ
Варіант рішення
(топологія мережі Tn+1)

УПРАВЛІННЯ

Кінцеве рішення T*

Рис. 1 Схема пошуку варіантів топології з використанням бази знань
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Керованими параметрами є компоненти топології мережі (ступінь зв’язності вузлів, кут
і взаємне розташування вузлів, діаметр мережі, тощо) та параметри вузла (навантаження, що
залишилося, енергія батареї, мобільність та інші).
Правила класифікуються (рис. 2):
за цілями управління – на мережеві (максимум пропускної здатності, мінімум затримок
передачі, мінімум витраченої енергії) та користувальницькими (максимальна пропускна
здатність на маршруті, тощо) – між абонентами a та b.
за параметрами управління – структурні, потокові, енергетичні, тощо.
за управляючим впливом – зміна зв’язності та, відповідно, перебудова маршрутів і
перерозподіл потоків по ним.
Структурні правила аналізують структуру графа мережі та намагаються створити
структуру мережі, що забезпечує оптимум тієї чи іншої цільової функції управління
(наприклад, досягнення найвищої продуктивності). Структурні правила отримані в
результаті експериментальних досліджень структури мережі з врахуванням протоколу
множинного доступу та теорії графів. Потокові – виявляють перевантажену ділянку мережі
та намагаються направити трафік по маршрутах з малим вантаженням (заставляють
створювати нові зв’язки та маршрути). Енергетичні – намагаються збільшити час життя
мережі, маршруту або окремих вузлів за рахунок перерозподілу навантаження на вузли, що
мають максимум енергії батарей.
Всі правила, незалежно від цілі управління, реалізують наступні дії: збільшення або
зменшення потужності передачі вузла та / або зміна напрямку спрямованості антени, що
призводить до збільшення або зменшення кількості вузлів, що приймають дану передачу і,
відповідно, перерозподіл трафіку, перерозподіл витрат енергії між вузлами та ін.
Правила
ціль управління
користувальницька

керований параметр

мережева

управляючий вплив

- ступінь зв’язності – cvi
- кут між вузлами – γ

зміна потужності
передачі вузла – pi

- зв’язність i-b

- max S

- max s(mab)

- min t з

- min tз(mab)

- min P

- потужність передачі – pi, p(mab)

- min p(mab)

- min Eo

- діаметр мережі, tз(mab)

побудова
маршрутів

- мобільність вузла – υi
- енергоресурс вузла – еi

перерозподіл
трафіка

- взаємне розташування вузлів
- навантаження – gi, ПЗ – s(mab)

зміна діаграми
спрямованості
антени – βi

Рис. 2 Класифікація правил бази знань

Здійснена програмна реалізація запропонованої процедури для мереж розмірів 20, 30,
40 і 50 вузлів. Продемонстровано отримання наближених рішень в реальному масштабі часу
при заданій точності результатів.
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Чередніков С.О. („Компанія Крокус-Ком”)
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Телекомунікаційна мережа ЗСУ зараз представляє собою різноманіття розрізнених
фрагментарних мережевих рішень на різних технологіях від ТЧ каналів, TDM до технологій
пакетної комутації на базі Ethernet, що реалізовано на різній апаратурі, як застарілої
радянських часів, так і сучасної. Даний перехідний період планується ЗС на протязі 3 – 5
років до повної модернізації мережі ЗСУ. Для виконання таких задач необхідно: створити
єдину концептуальну лінію модернізації мережі та затвердити її документом на рівні
Міністра оборони України. При цьому визначити етапність виконання розбудови,
організаційне і фінансове підгрунття для цього; визначити єдині стандарти (як технологічні,
так і організаційні) підходу до побудови мереж на всіх рівнях ЗСУ; визначити ряд
організаційних та кадрових рішень для реалізації, даних задач на кожному рівні організації
ЗСУ з чіткою реальною відповідальністю кожного керівника.
Важливим фактором в цьому процесі є підвищення ролі військової науки та залучення
кращих практиків та розробників від промисловості. Телекомунікаційна мережа ЗСУ має
бути гнучка та підготовлена до технічних, організаційних та технологічних трансформацій.
На даному етапі для потреби швидкої організації та реального обмеженого фінансування
найкращим рішенням є побудова телекомунікаційної мережі (ТК мережі) децентралізованого
типу, що складається з набору малих децентралізованих самодостатніх локальних мережевих
рішень, готових до різних технологій і протоколів обміну інформації. Вони мають діяти по
принципу „все в одному рішенні”. Причому побудову ТК мережі ЗСУ в технічному плані
пропонується вирішувати „знизу” з практичної ланки, а організаційно (концептуально)
„зверху”. Це відрізняється від принципу побудови ТК мереж операторів, де все іде „зверху
від ядра та транспорту”. Така організація робіт фінансово виправдана. Транспортна мережа
не є визначальною для ТК мережі ЗСУ, тому що міжланковий трафік обміну ЗСУ невеликий
та на першому етапі може бути легко реалізований на існуючих потужностях ТК операторів
України і державних підприємств, наприклад Укрзалізниці (доречі і ними зарезвовований) та
інших. Для побудови фрагментів накладеної ТК мережі ЗСУ на початковому етапі достатньо
використовувати переваги радіорелейного та супутникового зв’язку з точки зору
оперативності розгортання та стійкості до впливу РЕБ.
Зосередимося на деяких аспектах побудови ТК мережі ЗСУ, проблемах та шляхах їх
вирішення – технічних та організаційних.
I. Технічні аспекти.
1. Базовою технологією голосового обміну було визначено VoIP, основаною на SIPуправлінні викликами. Причому спочатку було вибрано не кращий зразок голосового шлюзу
офісного типу централізованого зовнішнього SIP. Це давало незручності в організації
локального зв’язку в складі абонентів окремого фрагменту мережі за відсутності
зовнішнього SIP серверного конекту. Цього року дана проблема була виправлена заміною
типу обладнання VoIP, але для уже існуючих ланок пропонуємо використовувати бюджетні
локальні рішення на базі універсальних VoIP шлюзів типу UC100 або UC200 фірми
DINSTAR (один на фрагмент мережі), що мають порти FXS, FXO,WAN, LAN та SIP сервери
на 32 та 256 відповідно абонентів на базі вбудованого Asterisk, живлення 12В.DC та
220В.АС. Вони дозволяють організувати децентралізований IP фрагмент ТК мережі на базі
існуючих шлюзів та зарезервувати SIP конект. Було б логічно їх використовувати як базову
точку фрагменту IP мережі завжди. Це і буде локальне резервування SIP.
2. На сьогоднішній час в VoIP шлюзах використовується тільки одне рішення FXS-IР,
але ж ІР технологія дозволяє будувати конвергентні рішення мережевих розгалужень з
використанням FXO портів при організації зв’язку FXS – FXO – PSTN(ТФОП), ІР – FXO –
PSTN та інші, що дозволяють „ув’язати” IP мережу з TDM мережею в єдиному рішенні. На
це треба звернути увагу при виборі типу шлюзу VoIP.
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3. Для вирішення проблеми об’єднання TDM телефонних АТС (яких достатньо на ТК
мережі ЗСУ) в ІР мережу, що мають Е1 потік, дуже логічно використання не FXS VoIP
шлюзу, а цифрового шлюзу потоку Е1 в ІР простір на базі обладнання MTG 600 та MTG 2000
фірми DINSTAR (Китай). Причому таке рішення в рази дешевше використання DX2030
американської фірми SONUS при добрій якості сигналу. Це дозволить працювати з
абонентами АТС як і з IP абонентами в єдиному номерному плані мережі.
4. Наступною важливою проблемою є використання радіорелейного зв’язку в ЗСУ. На
сьогодні обслуговуючий персонал ЗСУ не має достатнього досвіду, знань та застосування
сучасних цифрових РРС на практиці, використання видів модуляції, розрахунку зон
Френеля. РРС – це станції з вузьконаправленими (3 – 4 град.) діаграмами направленності для
вирішення питань дальнього і якісного зв’язку та складними протоколами виправлення
помилок передачі. Наприклад, станція Р625 – це станція операторського типу, її задача
забезпечення максимального цифрового потоку (трафіку) на відкритому ідеальному
інтервалі з великою висотою підвісу антен. Тому і має вона лише широкосмугові види
модуляції від 7 – 14 МГц та багатопозиційні види модуляції до 256 QAM. ЇЇ область
використання – передача трафіку в тилу при гарних умовах. Для організації роботи в
закритих та напівзакритих інтервалах, в умовах радіозавад (тобто дійсних умовах
військового використання) мають працювати вузькосмугові види модуляції (від 1,75 до 3,5-5
МГц), такі як QPSK 3/4, QPSK 5/6, QPSK 7/8, QPSK 10/11, 8PSK 3/4, 8PSK 5/6, 16QAM 3/4,
16QAM 5/6, 16QAM 7/8, 16QAM 10/11, 32QAM 3/4, 32QAM 5/6, 32QAM 7/8. Ці види
використовуються в РРС HARRIS та TRANSCEND 800 (вітчизняна версія – РРС „Форнет”),
де потрібно мати якісний цифровий сигнал в „тяжких” радіоумовах. Використання
вузькосмугових сигналів приводить до підвищення рівня сигналу прийому на 10 дб .
Приймач в полосі радіосигналу 1,75 Мгц має чутливість –101дб., в полосі 28 Мгц =-91 дб. 10
Дб запасу це і зростаюча дальність, і малий розмір антен, і завадостійкість, і мала
випромінювана потужність. Доречі РРС TRANSCEND 800 є універсальна РРС та може
працювати як в операторському класі, так і в рішенні питань доступу в „тяжких”
радіоумовах і має широкий діапазон частот від 4,4 ГГц до 43,5 ГГц, включаючи частоти
NATO4. Такі РРС є універсальними і можуть застосовуватися в любих мережевих
комбінаціях. Ці факти треба враховувати при організації фрагментів цифрової радіомережі
та побудові накладеної ТК мережі ЗСУ. Персоналу для використання РРС вкрай потрібний
тренінг спеціалістів.
5. Назріла потреба РРС, яка має малий час розгортання та входження в зв’язок, який
для російських аналогів дорівнює часу НАТО 15. Не більшим є і норматив. В цьому плані
парк використовуємих РРС в ЗСУ значно програє. Нашою компанією розроблено та
випробувано новітню систему автоматичної орієнтації радіорелейної станції – САО РРС
„Крок”, що дозволяє провести автоматичне самонаведення антен РРС по координаті
протилежної сторони (перший крок алгоритму) та автоматичного входження в якісний
зв’язок по прийнятому максимальному рівню сигналу РРС (другий крок алгоритму). Час
автоматичного інсталювання радіоінтервалу 3 – 5 та виключає юстування шляхом лазання по
мачтах до антени та „роботи” з стропами мачти на землі при виставлянні по куту місця.
Система не прив’язана до типу РРС та пройшла попереднє випробування в польових умовах.
6. Нагальна потреба для ЗСУ – оснащення її оперативно-тактичної ланки надійним
обладнанням доступу. Повний спектр модемів проводового доступу, конверторів,
мультиплексорів ТЧ, TDM, Ethernet, IP та їх новітні зразки представлені на сайті
www.crocuscom.com національного виробника ПП „Компанія Крокус-Ком”. Рішення надійні
та перевірені часом.
ІІ. Організаційні аспекти
1. При модернізації та створенні єдиної телекомунікаційної ЗСУ різко зростає кількість
нового складного обладнання зв’язку. Відповідно і рівень базових знань спеціалістів
повинен бути на порядок вище існуючого. Треба враховувати, що прогрес в технологіях
зв’язку в світі буде швидкий. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації дає
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базову підготовку спеціалістів. Але апаратура та мережеві рішення еволюціонізують значно
скоріше ніж спеціаліст буде готовий до роботи після закінчення ВНЗ. Тому на перший план
виступає система поточної підготовки та підвищення рівня діючих військових зв’язківців, їх
переатестація та робота з підвищення їх кваліфікації в рамках системи освіти МО. На даний
момент назріла нагальна потреба створення єдиного центру моніторингу та технічної
експлуатації ТК мережі ЗСУ з функціями: моніторингу мережевого обладнання, іспитів та
стандартизації, ремонтно-повірочних робіт з розгалуженим сервісом по Україні, в склад
якого повинна входити і служба ONLine підтримки користувачів, аналітики та статистики
використання діючого обладнання. На базі такого центру пропонується вирішувати і питання
підвищення рівня кваліфікаційної підготовки військових спеціалістів зв’язку.
2. Важливим організаційним аспектом побудови ТК мережі ЗСУ є залучення
національного розробника та виробника апаратури зв’язку. Значною проблемою є
економічне стимулювання цього національного виробника. Економічна модель формування
остаточної ціни національного виробу в рамках Державного оборонного замовлення (ДОЗ)
примушує підприємство працювати в „схемному” полі, щоб забезпечити хоча б відновлення
засобів виробництва. Не кажучи про розвиток матеріальної та інтелектуальної бази
виробника. Класична модель існування виробництва та розрахунку ціни на продукцію
завжди передбачала прибуток на рівні 25 – 30 % від всієї собівартості продукції. Це
дозволяло відновити виробництво і пустити хоча б 10 % на розвиток останнього.
Амортизаційні відрахування на основні фонди „не працюють” зараз із-за високого рівня
інфляції, що приводить до їх швидкого знецінення. Тому відновлення виробництва
фінансується з прибутку. ДОЗ система формування ціни передбачає тільки 1 % нарахувань
на комплектацію та матеріали і 20 % нарахувань на заробітну плату тільки основного
персоналу, зайнятого в виробництві конкретного виробу ДОЗ без зарплат допоміжного
персоналу, менеджменту та інших вкрай важливих складових виробництва. І база нормативів
до розрахунку допускається попереднього року з низькими заробітними платами та
заниженим рівнем комунальних та експлуатаційних затрат. Тож при рівномірному річному
навантаженні підприємство теоретично повинно мати 2 – 3 % прибутку без урахування
реальної відновлювальної функції засобів виробництва. В реаліях з урахуванням
відновлювальної функції та „тісної співпраці” з Головним представництвом замовника
(ГПЗ), задача якого економити (безпідставно зрізає до 20 – 50 % витрат ), не ритмічності
виробництва ДОЗ (треба тримати спеціалістів на виробництві в період його міжрічного
простою) збитковість ДОЗ складає мінус 10 – 20 % від рівня собівартості. Тому і
вигадуються підприємством різні нелегітимні схеми багаторазового перекупання
комплектації (при яких значна частина коштів лишається за кордоном), виконання великої
кількості неіснуючої роботи субпідрядниками (фірмами-прокладками). Висновок один –
виробництво все одно намагається тримати рівень відновлюваності, але втрата з оборотних
коштів „у кишеню” величезна. Сумлінні національні виробники не в змозі працювати з ДОЗ.
При цьому Постанова № 345 (самофінансування розробки) виглядає не досконало. Щоб щось
інвестувати треба мати кошти. Небагато національних підприємств після проведення
оборуток з виведення з обороту коштів ДОЗ наважуються знову вкладати їх в роботи по
інвестуванню нових розробок. Посилання влади на існуючу норму прибутку західних
підприємств 4 – 5 % є перекручуванням фактів. Там рахують на затрати по виробництву
ВСЕ, що затрачено і стимулює виробництво (у нас це – вибірково), а ті самі 4 – 5 % це кошти
вільного використання, вільні від виробництва та розвитку. До тих пір, поки існує така
практика формування ціни ДОЗ – до тих пір буде повна залежність від закордонного
виробника. Єдиним виходом роботи для національного виробника є тендерна система
закупівель, де ціна визначається тендером, а не ГПЗ. Фактично – ДОЗ без національного
розробника та виробника. Даний економічний аспект вкрай важливий для подальшої
побудови ТК мережі ЗСУ. Для виправлення ситуації рішення повинно прийматися на
урядовому та законодавчому рівні.
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Егоров В.С. (ЗРУ ДПСУ)
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ
ФОРМУВАНЬ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Постановка проблеми. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної
цілісності та недоторканності здійснюється Збройними силами України  (далі – ЗСУ).
Охорона та захист державного кордону здійснюється Державною прикордонною службою
України (далі – ДПСУ). Одним з вагомих завдань забезпечення їх діяльності є здійснення
управління службово-бойовою та оперативно-службовою діяльністю (далі – службова
діяльність [1]. Для ефективного вирішення означених питань необхідно застосовувати
сучасні інформаційні технології (ІТ) в управлінні [2]. Вважається за доцільне застосовувати
для цього теорію та практику інтелектуального управління [3]. Досвід найбільш успішних
проектів говорить про вирішальну роль системи накопичення, розвитку і управління
знаннями в процесі успішної реалізації їх цілей і є запорукою успіху в провадженні
інформаційних технологій у військових формуваннях та правоохоронних органах
(далі – ВФПО).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем управління знаннями
присвячені наукові праці [4 – 6], таких авторів як Буковиц У., Джанетто К., Марінічева М.,
Нонака И., Харрингтон Дж., Ямпольский В. та ін. У яких, по-перше, указується на значну
увагу, яка приділяється останнім часом питанням побудови систем управління знаннями. Подруге, аналіз свідчить, що розробка положень теорії управління знаннями знаходиться на
початковій стадії. По-третє, практично всі роботи стосуються комерційних та виробничих
організацій, які мають відповідні особливості тощо [7]. По-четверте, управління знаннями в
службовій діяльності знаходиться у початковому стані, в основному вони висвітлюють
загальні методологічні й організаційні особливості побудови системи управління
знаннями [8].
Мета – подання підходів щодо побудови системи управління знаннями у службовій
діяльності ВФПО.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективна діяльність з управління
службовою діяльністю ВФПО передбачає оновлення існуючого та впровадження сучасного
ПЗ у складі інформаційно-телекомунікаційних систем ВФПО. Це відбувається шляхом
розробки ПЗ (головний розробник для ЗСУ – Інститут математичних систем та машин
Національної академії наук України, Інститут програмних систем для ДПСУ тощо). Або
використання вже існуючого ПЗ із залученням вітчизняних або закордонних провідних
організацій з розробки ПЗ. Розробка здійснюється на підставі технічного завдання (ТЗ).
Персонал, який розробляє ТЗ повинен мати знання про те, що розробляється. Ці знання він
отримує від персоналу, що буде застосовувати нові ІТ. Тобто він повинен мати знання у
галузі управління службовою діяльністю, розробки та застосування ПЗ. Аналогічними
знаннями повинен володіти персонал, що використовує ІТ. У реальності той чи інший офіцер
(працівник) володіє знаннями тільки з однієї галузі.
Розглядаються особливості створення системи управління знаннями для управління
службовою діяльністю ВФПО. Для кожної організації притаманна своя індивідуальна модель
управління знаннями. Вона відображає специфіку діяльності, масштаби діяльності,
організаційні особливості, корпоративну культуру організації, напрямки руху інформаційних
потоків.
Управління знаннями, інтегрує в собі множину різних напрямів, таких як менеджмент,
економіка, психологія, інформаційні технології тощо, та є необхідною умовою отримання
переваг у збройній боротьбі, наведенні правопорядку тощо.
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Багато дослідників виділяють три основних компоненти, що входять до складу системи
управління знаннями, а саме: людські; технологічні; організаційні тощо.
Для створення системи управління знаннями в службовій діяльності ВФПО розглянуто
існуючі моделі [4 – 8]. Всі школи з управління знаннями можна згрупувати за трьома
основними підходами: технократичний, економічний, біхевіористичний та виділити
наступні: системна, картографічна, процесна, комерційна, організаційна, просторова,
стратегічна [8].
Окремо розглянуто моделі систем управління знаннями проектів та програм [9; 10].
Рябцев В. В. [11] запропонував адаптовані для ЗСУ базові поняття управління знаннями.
Для застосування вище зазначених моделей підрозділами ВФПО їх доцільно
трансформувати з урахуванням сформульованих вище особливостей їх функціонування, а
саме – створення механізму отримання знань всіма зацікавленими особами стосовно
управління службовою діяльністю. З цією метою пропонується ввести в модель додатковий
елемент – інформаційно-телекомунікаційну систему забезпечення управління знаннями.
Висновки. Отже, представлено підходи до системи управління знаннями в службовій
діяльності ВФПО. Здійснюється трансформація існуючих підходів з урахуванням
особливостей функціонування військових та правоохоронних підрозділів, а саме – створення
механізму отримання знань всіма зацікавленими особами стосовно управління службовою
діяльністю, інформаційних технологій та конкретної предметної області. З цією метою
введено в модель додатковий елемент – інформаційно-телекомунікаційну систему
забезпечення управління знаннями.
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ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ В ОПТИКОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
Аналіз стану сучасних викликів та загроз диктує нові вимоги до технологічного рівня
інформаційно-телекомунікаційних систем Державної прикордонної служби України. Одним
із найважливіших завдань Державної прикордонної служби України є створення
„інтелектуальної” системи охорони кордону, нарощування технічної складової і прийняття
на озброєння новітніх технічних засобів охорони Державного кордону.[1]
Одним із елементів „інтелектуальної” системи охорони кордону є розгортання оптикоелектронних систем спостереження з функціями виявлення, автоматичного розпізнавання та
супроводження виявлених об’єктів. Тому актуальною є мета дослідження технологій та
методів побудови таких систем.
Під системою спостереження розуміється сукупність програмно-технічних засобів, що
забезпечують збір, обробку та відображення інформації щодо тих чи інших процесів та явищ.
Оптико-електронна система спостереження на Державному кордоні призначена для
виявлення об’єктів на першій та другій об’єктово-територіальних ділянках, їх класифікацію,
супроводження та передачі інформації про виявлені та класифіковані об’єкти спеціально
призначеним прикордонним нарядам для прийняття рішення.
Оптико-електронні системи спостереження можуть отримувати інформацію про
об’єкти за допомогою різноманітних технічних пристроїв: камер відеоспостереження,
інфрачервоних камер відеоспостереження, радіолокаційних комплексів та ін.
Аналіз досліджень проблематики впровадження систем автоматичного розпізнавання
образів в оптико-електронних системах Державної прикордонної служби України [2, 3]вказує
на те, що подальшого розвитку потребує напрямок досліджень комплексного використання
кількох видів технічних засобів виявлення об’єктів з метою проведення мультиспектрального
аналізу та подальшою класифікацією виявлених об’єктів [4].
Висновок: Використання даних мультиспектрального аналізу дозволяє здійснювати
розпізнавання об’єктів за їх спектральними ознаками. В радіотехнічних системах питання
автоматичного виявлення об’єктів вирішується достатньо ефективно, а в оптикоелектронних,
тепловізійних та в комбінованих системах та воно ще потребує вирішення.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ПЕРЕВІРКИ ДОСТОВІРНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ
КООРДИНАТ РУХОМОГО ОБ’ЄКТУ СЕЙСМІЧНИМ ПРИЙМАЧЕМ
На сьогоднішній день не достатньо тільки виявляти рухомі об’єкти (РО), в якості яких
можуть бути не тільки правопорушник (ПП) кордону, а й окремі групи бойовиків, що
переміщаються в пішому порядку або на транспортних засобах, але й необхідно визначати
місцеположення (ВМП) РО з метою недопущення несанкціонованого доступу до окремої
позиції спостереження або автоматичного спрацювання засобу ураження [1].
Важливим є автономне функціонування засобів виявлення, здатних ефективно ВМП РО
на пересіченій та закритій місцевостях. Результати аналізу ринку таких засобів дозволив
виділити такий клас засобів розвідки, виявлення та охорони, в яких чутливий елемент (ЧЕ)
реєструє сейсмічні хвилі, що виникають під впливом РО.
ВМП може здійснюватись з видачою просторових XYZ, площинних XY координат РО,
тобто, точне ВМП або з вказанням лінії, напрямку, сектору можливого перебування РО,
тобто наближене ВМП [2]. Достовірність даних ВМП РО є важливою характеристикою
засобу охорони. Факторами, що суттєво впливають на забезпечення достатнього рівня
достовірності даних ВМП РО сейсмічних засобів охорони (СЗО) є [3; 4]:
суперпозиція різних типів сейсмічних хвиль, що виникають під впливом РО на грунт;
неоднорідність середовища розповсюдження;
методи здійснення координатометрії РО.
Результатом впливу даних факторів може бути суттєва різниця у визначенні однієї або
декількох координат РО і навіть грубі промахи через неоднозначність у ВМП. Тому,
важливою науковою задачею є удосконалення принципу перевірки достовірності визначення
координат РО сейсмічним приймачем, що забезпечить відбраковування хибних координат.
Також, при розміщенні СЗО на позиції спостереження, поруч з спостерігачем
втрачається ефективність застосування таких ознак виділення корисного сигналу, як його
періодичність, спектральна відмінність, абсолютний рівень амплітуди. По суті, ставиться
принципово нове завдання щодо не реагування сейсмоприймача (СП) на переміщення
спостерігача і одночасно виявлення РО, що наближається до позиції.
Отже, виникає нове завдання у пошуку дієвої ознаки розпізнавання переміщення РО в
напрямку на СЗО позиції спостереження за умови розміщення засобу поруч із спостерігачем.
Перевірка достовірності значень пеленга РО здійснюється за діючим принципом
розподілу пеленгів, за чотирма координатними кутами [5]. Характеристика спрямованості
горизонтальних датчиків СП представляє собою дві вісімки, що перетинаються під кутом 90
градусів. Це приводить до неоднозначності відліку пеленга з отриманням можливого
протилежного



1 +180 значення пеленга при застосуванні тільки функції арктангенса та

узагальненого розподілу значень пеленга для всіх координатних кутів за діючим принципом.
Недоліками даного принципу перевірки достовірності визначення координат РО
сейсмічним приймачем є: широкий сектор розрізнення пеленгів, що становить 90 градусів;
не враховано інформативність вертикальної складової сейсмічного сигналу при
визначенні сектору відбору істинних координат або розрізнення пеленгів, або ймовірного
знаходження РО;
не достатня ефективність принципу при суперпозиції різних типів сейсмічних хвиль,
що виникають під впливом РО на грунт.
Зменшити вдвічі сектор розрізнення пеленгів можливо за умови врахування додатково
абсолютних значень напруги реалізацій горизонтальних сигналів. Розглянутий варіант
удосконаленого принципу перевірки достовірності визначення координат РО сейсмічним
приймачем забезпечує зменшення сектора розрізнення пеленгів до 45 градусів.
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Враховано також параметри вертикальної складової сейсмічного сигналу, але через
суттєву суперпозицію складових сейсмічних хвиль отримати значення пеленга з точністю,
наприклад, у декілька десятків градусів не представляється можливим.
В даній роботі за ознаку визначення однозначного напрямку на РО прийнято
залежність фази амплітуди сигналу кроку людини, прийнятого вертикальним датчиком від
горизонтальних датчиків.
Встановлено, що для кожного сплеску сигналу з вертикального датчика характерно або
збіг по фазі зі сплеском сигналу горизонтального датчика, або затримка, або випередження
по фазі в залежності від координатного кута розташування РО. У разі накладання сплеску
горизонтального датчика на сплеск вертикального кроку „повертали” знак плюс „+”, в разі
випередження або затримки – „повертався” знак мінус „–” в оцінці кута. Оскільки,
горизонтальних датчиків два, то кожному кроку відповідають два знака. Поки РО
знаходиться в одному координатному куті, утвореного осями датчиків, знаки кроків не
змінювалися. Проте, у роботі не зазначається порядок порівняння фаз сигналів сейсмічних
імпульсів, кроків людини. Пояснення даній відмінності можна знайти у застосуванні нової
елементної бази, сейсмічних молекулярно-електронних датчиків крутильного типу, які
суттєво зменшують суперпозицію сигналів. Застосування таких датчиків потребує
проведення окремого дослідження.
Застосування даного принципу може спростити порядок визначення пеленгу РО, що
важливо в плані зменшення енергоспоживання і навіть часу обробки даних.
Також, даний принцип може бути застосований при суттєвих значеннях коефіцієнта
суперпозиції сейсмічних сигналів, для даних, розроблених автором, він становив не менше
98 %. Підвищено завадостійкість функціонування трьохкоординатного СП при суттєвій
суперпозиції сейсмічних сигналів за рахунок звуження сектору однозначного ВМП удвічі,
що тотожно зменшенню рівня хибних тривог.
Отже, в роботі удосконалено принцип перевірки достовірності визначення координат
рухомого об’єкта сейсмічним приймачем. Сутність принципу полягає у встановленні
достовірності оцінок координат РО при віднесенні їх до визначеного сектора зони виявлення.
Принцип відрізняється уведенням умови визначення координатного кута за показником
збіжності знаків відліків каналів прийому сигналу вертикального Z і горизонтального X,
вертикального Z і горизонтального Y, а також врахуванням додатково абсолютних значень
напруги реалізацій горизонтальних сигналів. Це дозволило звузити сектор зони виявлення
удвічі, що тотожно зменшенню рівня хибних тривог, а також, застосувати положення
принципу.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕСУВНИХ КОМПЛЕКСІВ ТЕХНІЧНОГО
СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ОХОРОНІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
Сучасні загрози на державному кордоні України, активізація тероризму та загроза його
поширення територією держави вимагають створення та застосування нових підходів до
охорони державного кордону, запровадження сучасних технологій в системі охорони
кордону. Стратегією розвитку Державної прикордонної служби України, що схвалена
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1189-р, визначено ряд
завдань, одним з яких є забезпечення розвитку прикордонної інфраструктури. Розвиток
прикордонної інфраструктури передбачає створення „інтелектуальної” системи охорони
державного кордону, а саме, розгортання:
мережі інтегрованих веж з обладнанням технічного спостереження та засобами
передачі даних (для відкритих і рівнинних ділянок);
бездротових систем спостереження, здатних здійснювати фото (відео) зйомку і
автоматичну передачу зображення (для напіввідкритих гірсько-лісистих ділянок);
сигналізаційних комплексів охорони протяжних ділянок – на окремих напрямках;
систем відеоконтролю і сигналізації шляхом встановлення мультиспектральних камер
та датчиків на існуючі спостережні вежі;
пересувних комплексів технічного спостереження з можливістю одночасного
здійснення радіолокаційного та оптико-електронного спостереження;
командних центрів на центрах управління службою підрозділів та органів охорони
кордону для отримання інформації про тривоги від усіх розгорнутих технічних засобів
охорони державного кордону і своєчасного реагування на обстановку;
системи передачі даних від засобів спостереження до командних центрів.
На озброєння Державної прикордонної служби України вже прийнято ряд пересувних
комплексів технічного спостереження серед яких є бойові колісні модулі „Тритон”.
Бойовий колісний модуль „Тритон” (далі – БКМ) – броньована, двовісна машина, з
усіма ведучими колесами, що має високу рухливість і прохідність, з легким озброєнням
(полегшений бойовий модуль) та обладнана сім’ю посадочними місцями для розміщення і
роботи бойового розрахунку у складі командира машини (відділення), механіка-водія,
стрільця-оператора бойового модуля і чотирьох десантників.
БКМ обладнана комплексом наземної розвідки „ДЖЕБ” у складі радіолокаційної
станції виявлення наземних рухомих цілей та мультисенсорною камерою з двома каналами
відеоспостереження – тепловізійним та телевізійним, та здатна в автоматичному режимі
виявляти рухомі об’єкти, в тому числі людей, ідентифікувати їх і передавати їх зображення
та координати в центр управління службою.
Для організації зв’язку та передачі даних до складу БКМ входить система зовнішнього
зв’язку та передачі даних, що забезпечує:
організацію цифрових каналів за допомогою станції космічного зв’язку;
розгортання відкритої цифрової телефонної мережі, системи відеоконференцзв’язку,
обчислювальної мережі;
криптографічний захист конфіденційної інформації;
ведення радіообміну у магістральних радіомережах Державної прикордонної служби та
Збройних сил України.
Наявні технічні засоби дозволяють використовувати БКМ „Тритон” в якості засобу
спостереження та надання інформації з подальшою її реалізацією силами зміни
прикордонних нарядів підрозділу охорони кордону. Водночас, бойовий розрахунок БКМ
дозволяє використовувати його і в якості самостійного прикордонного наряду з можливістю
збору та реалізації даних обстановки, що, безумовно, збільшує можливості маневру
командиром підрозділу наявними силами та засобами.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ
АПАРАТІВ В РАЙОНАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ
За останні десятиріччя використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) набуло
значного поширення як в цивільних, так і військових цілях. Каталізатором такої динаміки
росту використання БПЛА є те, що галузі їх застосування стрімко розширюються. Чимало
державних концернів та приватних фірм, що спеціалізуються на виготовленні такої техніки,
щороку пропонують все більший вибір своєї продукції. Розширюється і межа можливостей
літальних апаратів: швидкість польоту, радіус дії, тривалість перебування у повітрі та
економічність.
Аналізуючи озброєння безпілотниками армій світу, можна переконатися, що їх
чисельність та фінансування програми розвитку безпілотних літальних комплексів
перебувають далеко не на останньому місці. Відтак на озброєнні США (MQ-1 Predator),
Китаю (GJ-1 „Гунцзи-1”, Chengdu Xianglong), європейських країн НАТО (Sperwer B–
Франція; Barracuda – Німеччина; Mirach – Італія), а також Ізраїлю (Heron, Dominator, Hermes)
перебуває чимало одиниць безпілотної літальної техніки. Починаючи з 80-х років ХХ
століття майже в усіх локальних конфліктах масового використання набули розвідувальні
БПЛА – під час бойових дій в Перській затоці, Сирії, Югославії. Не виключенням є і райони
проведення антитерористичної операції. Бойові втрати літальних апаратів під час виконання
завдань ледь перевищували половину, що звичайно з точки зору командування вважається
припустимим для даного виду озброєння, враховуючи цінність отриманої інформації чи
ступінь складності виконуваних завдань.
Оцінивши витрати на розвиток цієї сфери озброєння, можна побачити, що у країнах
НАТО в період 1990 – 2000 вони складали близько 4х млрд. доларів США, в 2000 – 2010 –
понад 6 млрд., а з 2010 – перевищили 12 млрд. В першу чергу це пов’язано з масовістю
використання цього виду техніки, а також із створенням нових зразків, які здатні нести
більше навантаження та виконувати все ширший спектр задач.
Провідними країнами у виробництві БПЛА є США, Ізраїль, Німеччина, Франція, Італія.
Характерним є й те, що чимало країн з нерозвиненою авіаційною промисловістю також
роблять чималі успіхи у розробці та створення своїх безпілотників та бортового
устаткування: Іран, Туреччина, Індія, Саудівська Аравія, Аргентина. Нажаль в Україні, де
авіаційна галузь є досить розвиненою, БПЛА не набули масового використання частково з
причин недостатнього фінансування сфери виробництва, частково за відсутності нагальної
потреби (до 2014 року). Тому сьогодні на озброєнні перебувають здебільшого старі
розвідувальні „тушки” радянського проектування з турбореактивними двигунами та
громіздкими пусковими станціями. Як показує практика, їх використання в умовах
локального конфлікту є не ефективною через застарілість та невідповідність технічним
вимогам. Навіть у нашого північного сусіда Російської Федерації модернізація парку БПЛА
почалася ще у 90-х роках, коли старі Ту-143 замінили новими „Рейс-Д”. Проте певні кроки в
цьому напрямку з боку України були. Відтак, в період з 1992 – 2010 роки Міністерством
оборони України було зроблено кілька спроб розробки безпілотних літальних апаратів
різноманітного призначення. На різних етапах проектування чи створення прототипу
каменем спотикання була нестача фінансування.
В останні роки українські підприємства дещо активізувалися, завдяки чому сьогодні ми
маємо такі безпілотними, як „Лелека-100”, „Фурія”, „Командор”, Sparrow-LE, Anser
„Горлиця” та розвідувально-ударний комплекс „Сокіл”, який успішно пройшов
випробування на полігоні. Характерним мінусом, представлених вище БПЛА, є те, що їх
масове виробництво досі не налагоджене, а деякі літальні апарати проходять довготривалі
випробування.
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То що ж являє собою БПЛА? Безпілотний літальний апарат – це літальний апарат
багаторазового або умовно-багаторазового використання, який не має на борту екіпажу і
здатний самостійно цілеспрямовано переміщатися в повітрі для виконання різних функцій в
тому числі в автономному режимі (за запрограмованою траєкторією) або ж за допомогою
дистанційного керування (що здійснюється людиною-оператором зі стаціонарного або
мобільного пульта управління). Якими б не були ці літальні апарати, сфера їх використання
може бути або військовою, або цивільною. В цивільній сфері вони можуть бути представлені
широким різноманіттям техніки, починаючи з дитячих іграшок і закінчуючи технічно
складними пристроями, які використовуються для наукових, мультимедійних, розважальних
та інших цілей. Розглянемо детальніше можливість використання БПЛА для
військових цілей.
Військові БПЛА за функціональним призначенням можна класифікувати так:
– спостережні (можуть використовуватися, зокрема, для коригування вогню);
– розвідувальні;
– ударні (для вогневих уражень наземних цілей);
– розвідувально-ударні;
– бомбардувальні;
– винищувальні (для знищення повітряних цілей);
– радіотрансляційні;
– БПЛА РЕБ (для цілей радіоелектронної боротьби);
– транспортні;
– БПЛА-мішені;
– БПЛА-імітатори цілі.
Таке різноманіття безпілотників та широкий спектр виконуваних ними завдань не
завершують перелік всіх „плюсів” на їх користь, аргументом є ще й те, що ці літальні засоби
доцільніше та економічніше використовувати ніж, скажімо, літаки чи гелікоптери. Є й інший
спосіб їх застосування, без використання в поєднанні зі зброєю, а саме у якості
ретрансляторів сигналу. Це завдання БПЛА можуть вирішити для досягнення таких цілей:
– ретрансляція радіосигналів з метою збільшення дальності дії каналів зв’язку;
– використання БПЛА в якості майданчика для генерації або відображення лазерного
променя.
– використання БПЛА в якості носіїв освітлювального обладнання;
– установка на борту гучномовців для відтворення звуку: команд, музики,
пропаганди, тощо.
Для вирішення останніх перелічених завдань, доцільнішим представляється створення
та використання активних аеростатних (гібридних) безпілотників. Ці літальні апарати в
якості підйомного рушія використовують силу Архімеда, що діє на заповнений легким газом
балон, або кулю. Як правило, представниками тут є дирижаблі, однак не виключене
використання комбінованих БПЛА (гелікоптерного типу). Для чого це потрібно? Куля,
наповнена газом виконуватиме нерівну роль, тоді як, гвинтова установка (електрична чи
бензинова) надасть мобільності та зможе швидко змінити дислокацію чи повернутися на базу
після виконання завдання. Звичайно, такі системи недоцільно використовувати в якості
ударних безпілотників чи для проведення розвідувальних операцій, але для використання у
якості ретрансляторів – комбіновані БПЛА відпрацюють на відмінно.
Бойовий досвід, отриманий в ході виконання антитерористичної операції, підштовхує
до створення нових інструментів ведення бойових дій, розвідки, передачі даних – які будуть
економічно доцільнішими виконуватимуть ширший спектр завдань, а головне, збережуть
життя людей.
Одним із напрямків створення активних аеростатних ретрансляторів є застосування
сигналів в смузі 7,5 ГГц.
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Позняк А. А. (ІСЗЗІ НТУУ „КПІ”)
МІНІМАЛЬНО ГРАНИЧНА ДИСПЕРСІЯ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ
БАГАТОХВИЛЬОВИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
З появою в останніх десятиліттях минулого століття в експлуатації на
телекомунікаційних транспортних мережах (ТТМ) систем передачі, побудованих за
технологією синхронної цифрової ієрархії (СП SDH) з використанням волоконно-оптичних
лінійних трактів (ВОЛТ), здавалося, що споконвічна мрія зв’язківців про подолання
обмежень у швидкості передачі і в протяжності ЛТ на ТТМ здійснилася. Однак до початку
нульових років ХХІ століття виявилося, що СП SDH не задовольняють ТТМ ні по
пропускній здатності, ні по дальності передачі.
Для поліпшення зазначених характеристик ТТМ, почали впроваджуватися
багатохвильові
транспортні
системи,
побудовані
за
технологією
хвильового
мультиплексування (ТС ХМ). Основна мета впровадження технології ХМ (WDM –
Wavelength Division Multiplexing) – це суттєве збільшення, у сотні та тисячі разів, пропускної
спроможності одномодових оптичних волокон (ООВ). Суть технології ХМ полягає в тому,
що в ній множина N вихідних оптичних сигналів 1, 2, …, N різноманітних СП, що
використовують метод TDM, наприклад СП SDH, мультиплексуються в єдиний оптичний
мультиплексний сигнал виду 1+2+ … +N , який передається по одному волокну ЛТ
багатохвильової ТС ХМ. У таких системах вся обробка і передача сигналів здійснюється на
оптичному, фотонному рівні, що дозволяє називати їх фотонними транспортними
системами ХМ (РТS ХМ – Photon Transport System ХМ) [1].
Багатохвильові ТС ХМ оптимально реалізують свій функціонал лише при роботі по
широкосмуговим і надширокосмуговим ООВ, що мають робочий діапазон довжин хвиль
десятки та сотні нанометрів, або діапазон частот одиниці й десятки терагерц. Наприклад,
всехвильова ООВ марки AllWave компанії Lucent, що призначена для роботи в діапазоні
довжин хвиль 1280 ... 1625 нм (  = 345 нм), яка практично перекриває увесь
рекомендований діапазон для дальнього оптичного зв’язку ITU-T G.652. При цьому
коефіцієнт затухання волокна (, дБ/км) коливається в межах 0,2 ... 0,35 дБ/км. Затухання
сигналів у волокнах оптичного кабелю є одним із основних факторів, що обмежують
довжини підсилюючих ділянок (ПД). Подальше зменшення , з аналізу фахівців, не
доцільно, внаслідок застосування в ТС ХМ широкосмугових і надширокосмугових
волоконно-оптичних підсилювачів (ВОП), що компенсують затухання у волокні [1, 2].
Таким чином, довжина ПД може досягати декількох сотень кілометрів, а довжина
оптичних підсилювальних секцій (OAS – Optical Amplifier Section), що формуються шляхом
ПД, тисячі кілометрів. При цьому РТS за технологією щільного ХМ на ООВ з робочим
діапазоном   = 345 нм може сформувати більше 400 оптичних трактів (ОТр). Тоді, при
передачі по кожному ОТр навантаження, наприклад в 10 GbE, загальна швидкість передачі
мультиплексного сигналу виду 1+2+ … +400 ТС ХМ складе 4 Тбіт/с, а при передачі по кожному
ОТр навантаження, наприклад СП SDH рівня STM-256 (40 Гбіт/c), загальна швидкість
передачі ТC ХМ значно переступить межу в 10 Тбіт/с [3].
При проходженні по ООВ потоку оптичних імпульсів зменшується не тільки їх
амплітуда за рахунок затухання переданих сигналів, але змінюється і форма імпульсів – вони
розширюються, збільшуються за тривалістю (τ, пс). Це явище називається дисперсією.
Причому, чим більша довжина ООВ, по якому передаються імпульси, тим більше
проявляється τ – дисперсія. Значення дисперсії при заданій довжині волокна OAS визначає
граничну швидкість передачі потоку ОТр. При малому значенні затухання волокна даної ПД,
для заданої швидкості передачі ОТр, дисперсія обмежує максимальну відстань між сусідніми
пунктами фотонного лінійного тракту і в цілому довжину OAS. Для ООВ найбільше
збільшення оптичних імпульсів по тривалості викликається хроматичною (частотною)
дисперсією, яка є сумою хвилеводної (хвильової) і матеріальної дисперсій (τВВ + τМАТ).
79

Результуючий коефіцієнт питомої хроматичної дисперсії визначається як R() = B() + M(),
де змінні відображають коефіцієнти питомих хвилеводної і матеріальної дисперсій з
розмірністю пс/(км нм).
Зазначені коефіцієнти майже рівні за абсолютною величиною і протилежні за знаком в
широкому (1,1 ... 1,7 мкм) діапазоні довжин хвиль. В результаті відбувається їх взаємна
компенсація і результуючий R() не перевищує значення 3 ... 5 пс/(км × нм), тобто має малі
величини в тому ж діапазоні довжин хвиль, де ООВ має мінімальні значення. Довжина хвилі,
при якій результуючий коефіцієнт R() приймає нульове значення, називається довжиною
хвилі нульової дисперсії (λ0) [1].
Для передачі по лінійному ООВ сигналу 1+2+ … +N деякої ТС ХМ потрібні десятки або
сотні довжин хвиль в заданому діапазоні. Умови передачі зазначеного сигналу по лінійному
волокну за критерієм мінімуму рівня шумів на виході утворених ОТр вважаються
оптимальними в тому випадку, коли у всьому використовуваному діапазоні довжин хвиль
ООВ заданої довжини його результуючий коефіцієнт R(λ) малий, але не дорівнює нулю. У
ТС ХМ найбільші перехідні перешкоди між ОТр виникають на довжинах хвиль λ0, де в
максимальному ступені проявляються нелінійні ефекти в трактах передачі. У ООВ з
нульовою (зміщеною або не зміщеною) дисперсією оптичні складові з меншою частотою,
тобто більшою довжиною хвилі, мають більшу швидкість поширення, ніж високочастотні
складові. Це призводить до зустрічі перших оптичних складових з другими, що викликає
биття і осциляцію на задніх фронтах оптичних імпульсів, і веде до розширення спектра
сигналів. Тоді, наприклад, для зменшення фазової самомодуляції і фазової крос-модуляції, в
PTS ХМ бажано застосовувати ООВ з ненульовий зміщеною дисперсією з невеликим
нахилом коефіцієнта питомої хроматичної дисперсії до осі довжин хвиль.
Подібні властивості ООВ і ТС ХМ дозволяють визначити мінімально граничні межі
дисперсії волокна для роботи по них багатохвильових транспортних систем. З цією метою
застосовуються графіки залежності коефіцієнтів В(λ) (крива 1) і М(λ) (криві 2, 3, 4) від
довжини хвилі оптичного випромінювання для чистого кварцового волокна із заданими
параметрами, що надані на рисунку.
пс/(км нм)
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В результаті аналізу розглянутих залежностей складаються межі гранично мінімальних
значень дисперсії як для всього діапазону дальнього оптичного зв’язку ITU-T G.652, так і для
окремих піддіапазонів, наприклад, для С-діапазону, що є характерним для роботи ТТМ
України, яка сформована, взагалі, ТС ХМ за технологією щільного ХМ (DWDM).
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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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АЛГОРИТМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
СТАЦІОНАРНОГО ПУНКТУ УПРАВЛІННЯ З УРАХУВАННЯМ
МЕРЕЖЕВИХ ЗАГРОЗ ТА ДОСВІДУ АТО
Безпека локальної мережі стаціонарного пункту управління має велике значення для
боєздатності Збройних сил України, особливо в зоні проведення АТО. Інформація що
циркулює у мережах передачі даних спеціального призначення є об’єктом розвідки
противника.
Захист інформації в мережах передачі даних стає однією з самих нагальних проблем в
сфері сучасних інформаційних технологій. На сьогоднішній день сформульовано три базові
принципи інформаційної безпеки, задачею яких є забезпечення:
– цілісності даних;
– конфіденційності інформації;
– доступності інформації для авторизованих користувачів.
Безпека інформаційної мережі включає захист обладнання, програмного забезпечення,
даних і персоналу. Мережева безпека складається з положень і політики безпеки, прийнятої
адміністратором мережі, щоб контролювати доступ до мережі тих людей які можуть нанести
шкоду мережі, своїм неправильним використанням, та змінами в комп’ютерній мережі.
Мережева безпека включає в себе дозвіл на доступ до даних в мережі, який надається
адміністратором мережі. Політика інформаційної безпеки – це набір вимог, правил,
обмежень, рекомендацій, які регламентують порядок інформаційної діяльності в організації і
спрямовані на досягнення і підтримку стану інформаційної безпеки організації. Головною
причиною запровадження політики безпеки зазвичай є необхідність захисту інформації, що
циркулює у мережі. Загроза неавторизованого проникнення до системи охоплює всі типи
несанкціонованого доступу, у тому числі такі: фальсифікація санкції на доступ, неправомірне
використання паролів, спроби працювати від імені іншої особи, несанкціоноване
використання носіїв даних, перехоплення повідомлень у каналах зв’язку, вірусні атаки тощо.
Для досягнення необхідного рівня політики безпеки, необхідне системне узгодження
всіх використовуваних мір, методів та засобів захисту. Тому тільки комплексне застосування
організаційних і технічних заходів здатне вирішити задачі інформаційної безпеки.
В результаті проведеного аналізу законодавчої бази та нормативних документів був
розроблений алгоритм захисту конфіденційної інформації стаціонарного пункту управління:
1) Попереднє дослідження інформаційної системи;
2) розробка аналітичного обґрунтування необхідності створення системи захисту
інформації;
3) розробка технічного завдання;
4) узгодження і затвердження технічного завдання;
5) створення і затвердження плану організаційно-технічних заходів з захисту
інформації;
6) розробка організаційних і технічних заходів по рівням деталізації (керування
контролем доступу користувачів, організаційна безпека, фізичний захист, захист від
навколишнього середовища, безпечне адміністрування, керування персоналом і т.і.);
7) проведення закупки сертифікованих технічних, програмних, програмно-технічних
засобів захисту інформації та їх встановлення);
8) розробка експлуатаційної документації на об’єкти інформатизації і засоби захисту
інформації, організаційно-розпорядчої документації по захисту інформації;
9) введення в експлуатацію.
Локальна мережа стаціонарного пункту управління є важливою ціллю для противника,
тому алгоритм удосконалення політики безпеки застосовується для забезпечення надійного
захисту локальної мережі від несанкціонованого доступу.
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЕМО ПРИ ВИРІШЕННІ
ЕМС РЕЗ ЛОКАЛЬНОГО УГРУПУВАННЯ
Широке впровадження радіоелектронних засобів (РЕЗ) призводить до ускладнення
електромагнітної обстановки(ЕМО). При вирішенні ЕМС РЕЗ локального угрупування, де
присутні радіозасоби, які використовують різні технології радіодоступу, в тому числі новітні
покоління 3G та 4G, необхідно враховувати умови експлуатації РЕЗ, включаючи ЕМО, в якій
їм належить працювати. Особливу актуальність ця задача набуває при введенні в
експлуатацію нових РЕЗ на локальних об’єктах, де функціонують РЕЗ ДСЗЗІ України та інші
РЕЗ загального і спеціального призначення.
Складність аналізу ЕМО локального угрупування полягає в тому, що потрібно
враховувати багато факторів, а саме: параметри та характеристики передавальних (ПРД) і
приймальних (ПРМ) пристроїв та антено-фідерних систем, канали випромінювання ПРД
(основний, побічні та позасмугові), канали прийому ПРМ (основний, сусідні та побічні),
характеристики середовища розповсюдження радіохвиль та особливі умови на об’єкті.
Дуже важливо враховувати при аналізі ЕМС інтермодуляцію, що виникає в результаті
дії на нелінійні елементи високочастотного тракту ПРМ коливань власного генератора і
зовнішнього електромагнітного поля та утворює непередбачені їх конструкцією
електромагнітні зв'язки між РЕЗ. При цьому завада в приймачі можлива, якщо для
відібраних приймача і передавачів виконується наступна умова:
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де fTx, fTx1, fTx2 – несучі частоти передавачів; BTx1, BTx2, BTx3 – ширина смуг випромінювання
передавачів; mі = 0, ±1, ±2, ±3, …; n=|m1|+|m2|+… – індекс інтермодуляції (враховують до
n=13).
Існуючі програмні комплекси моделювання ЕМО достатньо морально та
функціонально застарілі, потребують модернізації. При цьому для вирішення завдань аналізу
можуть використовуватись різні моделі ЕМО, що дозволяють виявляти закономірності
взаємного впливу спільно працюючих РЕЗ. В роботі був проведений аналіз деяких моделей
для вирішення задачі ЕМС РЕЗ локального угрупування. В деяких із них пропонується
змоделювати багатоканальний цифровий приймач із M приймальних каналів (ПК) та з
адаптивною антеною (наприклад з лінійною антенною решіткою (ЛАР)). Такі антени завдяки
змінній діаграмі спрямованості можуть виділити різні джерела радіовипромінювань (ДРВ),
які просторово-територіально рознесені. За допомогою такого приймача можна здійснити
моделювання сумарного радіосигналу з різними просторово-частотними та енергетичними
характеристиками, які присутні на його вході. До складу типової схеми приймача входять
приймальна антена, радіоприймальний пристрій та схема цифрової обробки, яка складається
з спеціального обчислювального пристрою, аналого-цифрових перетворювачів та цифрових
процесорів. Методика моделювання ЕМО в зоні дії РЕЗ полягає в наступному: при прийомі
сигналів ЛАР на фоні шуму, адитивна суміш радіосигналів від певної кількості M ДРВ на
вході ЛАР надходить в N ПК, виходи яких мають задані коефіцієнти підсилення, коефіцієнти
шуму та смуги пропускання за частотою, за допомогою АЦП сигнали перетворюються в
цифрову форму. Безпосередньо оцінка якості формування ЕМО здійснюється шляхом
порівняння заданих параметрів сигналів ДРВ з визначеними, зокрема це амплітуда, частота
тощо. Розглянуті методики моделювання можуть застосовуватись для визначення ЕМС та
формування еталонних моделей ЕМО шляхом використання сигналів з заданими видами
модуляції та параметрами. Для оцінки якості моделі та відповідності її реальним умовам
експлуатації
пропонується
проводити
експериментальну
перевірку
натурними
випробуваннями.
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МОДЕЛЮВАННЯ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖ ПЕТРІ
Найбільш складним завданням дослідження операторської діяльності є дослідження
взаємодії операторів при груповому управлінні об’єктом. Як правило, для вирішення цього
питання застосовуються мережі масового обслуговування. Недоліками такого підходу є
складність і трудомісткість програмування, необхідність наявності великого числа вихідних
даних, які, як правило, відсутні на ранніх етапах проектування. Тому останнім часом для
дослідження взаємодії операторів при груповому управлінні об’єктом в складних системах
застосовується апарат мереж Петрі. Цей апарат відрізняється істотною простотою і малим
обсягом вихідних даних, які можуть бути отримані експертним шляхом.
Мережа Петрі складається з чотирьох елементів: множина позицій P, множина
переходів T, вхідна функція I та вихідна функція O. Вхідна і вихідна функції пов’язані з
переходами і позиціями. Вхідна функція I відображає перехід tj в множину позицій I(tj), які
називаються вхідними позиціями переходу. Вихідна функція O відображає перехід tj в
множину позицій O (tj), що називається вихідними позиціями переходу. Структура мережі
Петрі визначається її позиціями, переходами, вхідною і вихідною функціями [1].
Визначення 1. Мережа Петрі С є четвірка, С = (Р, Т, І, О).
Р = {р1, р2, … , рn} – кінцева множина позицій, n  0.
Т = {t1, t2, … , tm} – кінцева множина переходів, m  0.
Структура мережі Петрі являє собою сукупність позицій і переходів. Відповідно до
цього граф мережі Петрі володіє двома типами вузлів. Коло O є позицією, а планка | –
переходом. Орієнтовані дуги (стрілки) з’єднують позиції і переходи, при цьому деякі дуги
спрямовані від позицій до переходів, а інші – від переходів до позицій. Дуга, спрямована від
позиції pi до переходу tj визначає позицію, яка є входом переходу. Кратні входи в перехід
вказуються кратними дугами з вхідних позицій в перехід. Вихідна позиція вказується дугою
від переходу до позиції. Кратні виходи також представляються кратними дугами.
Маркування μ є надання фішок позиціям мережі Петрі. Кількість і положення фішок
при виконанні мережі Петрі можуть змінюватися. Фішки використовуються для визначення
виконання мережі Петрі [1].
Визначення 2. Маркування μ мережі Петрі С = (Р, Т, І, О) є функція, що відображає
множину позицій Р у множину невід’ємних чисел N: μ: P N.
Маркована мережа Петрі M = (C, μ) є сукупність структури мережі Петрі C = (P, T, I,
O) та маркування μ і може бути записана в вигляді M = (P, T, I, O, μ). В мережах Петрі фішки
зображуються маленькою крапкою у колі, яке представляє позицію мережі Петрі.
Виконанням мережі Петрі керують кількість і розподіл фішок в мережі. Фішки
знаходяться в колах і керують виконанням переходів в мережі. Мережа Петрі виконується за
допомогою запусків переходів. Перехід запускається видаленням фішок з його вхідних
позицій і утворенням нових фішок, які переміщуються в його вихідні позиції.
Перехід може запускатися в тому випадку, коли він дозволений. Перехід називається
дозволеним, якщо кожна з його вхідних позицій має число фішок яке дорівнює кількості дуг
з позиції в перехід. Кратні фішки необхідні для кратних вхідних дуг. Фішки у вхідній
позиції, які дозволяють перехід, називають дозволяючими фішками [2, 3].
Визначення 3. Перехід tj  Т у маркованій мережі Петрі С = (Р, Т, І, О) з маркуванням μ
дозволено, якщо для всіх рi  P виконується нерівність μ (рi)   (Pi, I(tj)).
Перехід запускається видаленням всіх дозвільних фішок з його вхідних позицій і
подальшим приміщенням в кожну з його вихідних позицій по одній фішці для кожної дуги.
Кратні фішки створюються для кратних вихідних дуг.
Запуск переходу в цілому замінює маркування μ мережі Петрі на нове маркування μ’.
Так можна запускати тільки дозволений перехід, тому при запуску переходу кількість фішок
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в кожній позиції завжди залишається невід’ємним. Запуск переходу ніколи не видалить
фішку, що відсутня у вхідній позиції. Якщо будь-яка вхідна позиція переходу не володіє
достатньою кількістю фішок, то перехід не дозволений і не може бути запущений [3 – 5].
Перехід tj у маркованій мережі Петрі з маркуванням μ може бути запущено щоразу,
коли він дозволений. В результаті запуску дозволеного переходу tj утворюється нове
маркування μ’, що визначається таким співвідношенням:
μ’(pi) = μ(pi) –  (Pi, I(tj)) +  (Pi, O(tj)).
Розглянемо приклад аналізу алгоритму діяльності групи операторів стосовно до задачі
управління телекомунікаційною мережею. Суть завдання полягає у виборі рішення на основі
аналізу вихідних даних про мережу, яке може забезпечити якісне управління
телекомунікаційною мережею. Мережа Петрі, що моделює рішення задачі групою
операторів приведена на рис. 1.
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Рис. 1 Приклад алгоритму у вигляді мережі Петрі

Таким чином, апарат мереж Петрі дозволяє будувати досить складні моделі алгоритмів,
що відображають їх структуру і логіку роботи при вирішенні завдань групою операторів в
телекомунікаційній мережі. Результатом моделювання можуть бути рекомендації щодо
уточнення функцій, які виконуються операторами.
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Садиков О.І. (ВІТІ)
Остапук О.І. (ВІТІ)
ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПЕРЕХОДУ ДО АВТОМАТИЗОВАНИХ ПРОЦЕСІВ
ПЛАНУВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ І ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ ТА
ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Під час аналізу літератури та практичних робіт зі створення автоматизованих систем
управління спеціального призначення можна виділити чотири фази і відповідно чотири
підходи до автоматизації процесів планування зв’язку: збереження існуючої технології
планування та заміни окремих операцій, завдань та можливо деяких підпроцесів
планування зв’язку, що піддаються автоматизації, з використанням ЕОМ; збереження
традиційної технології планування та інтеграції окремих автоматизованих операцій,
завдань та підпроцесів планування; змішаний підхід до побудови автоматизованої системи
інформаційно-обчислювального забезпечення прийняття рішень, реалізованої за рахунок
часткової модифікації існуючих технологій планування за рахунок більшого
розпаралелювання операцій з планування зв’язку, їх переведення на технологічний
(„машинний”) рівень; повна зміна існуючої технології планування відповідно до
можливостей, наданих сучасними інформаційними технологіями, перехід на повну
безпаперову технологію планування зв’язку.
Можемо стверджувати, що автоматизація інформаційної та обчислювальної
підтримки планування зв’язку повинна проходити послідовно чотири вказані етапи шляхом
еволюційного перетворення використовуваних підходів від першого до четвертого,
накопичення досвіду, проведення випробувань (і верифікації) в реальній роботі
експериментальних прототипів систем тощо. Основними етапами створення
автоматизованої системи інформаційно-обчислювального забезпечення прийняття рішень
повинні бути: реалізація функцій автоматизованої системи інформаційно-обчислювального
забезпечення прийняття рішень шляхом розробки спеціального ПО для створення
документів із зв’язку, впровадження розрахункових програм виконання окремих завдань
планування, а також розвиток можливостей мережевої обробки; реалізація функцій
автоматизованого прийняття рішень щодо організації зв’язку; розширення функцій
автоматизованої системи інформаційно-обчислювального забезпечення прийняття рішень
шляхом її інтелектуалізації на основі використання технологій бази знань.
Направленнями подальших досліджень повинні стати: розвиток концепції побудови
автоматизованої системи інформаційно-обчислювального забезпечення прийняття рішень
та реалізації технології автоматизованого планування зв’язку; розширення та деталізація
основ теорії автоматизованого планування зв’язку, у тому числі вдосконалення
розроблених моделей елементів системи зв’язку, процесів планування зв’язку, документів
із зв’язку, процесів формування та обробки документів, виготовлення та прийняття рішень
при плануванні зв’язку; вдосконалення запропонованих моделей, методик та алгоритмів
функціонування автоматизованої системи інформаційно-обчислювального забезпечення
прийняття рішень та її основних компонентів; дослідження нових способів підвищення
ефективності процесів планування зв’язку на основі сучасних інформаційних технологій;
практична
реалізація
компонентів
автоматизованої
системи
інформаційнообчислювального забезпечення.
Крім того, необхідно обговорити результати робіт із розробки питань побудови
інтелектуальних інтегрованих інтерактивних інформаційних систем як військового, так і
цивільного призначення, у тому числі програмного та математичного забезпечення
перспективних систем автоматизованого управління військами та зв’язку.

86

к.т.н. Борисов І.В. (ВІТІ)
Макарчук О.М. (ВІТІ)
МЕТОДИКА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ЗАСОБІВ
ВІЙСЬКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ З КОДОВИМ РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ В
УМОВАХ АКТИВНОЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ПРОТИДІЇ
Перспективним напрямком розвитку військових мереж радіо доступу (ВМР) є системи з
кодовим розділенням каналів, що використовують пряме розширення сигналів. В таких
системах передача інформації різними абонентами здійснюється широкосмуговими
сигналами, які перекриваються за спектром і в часі, але розрізняються за формою.
Ефективність ВМР з кодовим розділенням каналів обмежена рядом факторів,
основними з яких є: вплив навмисних завад, нестабільність та різноманіття ймовірнісних
розподілів завадового комплексу, не стаціонарність каналу зв’язку, випадкові флуктуації
комплексних множників каналу та завмирання сигналів.
Для подавлення засобів радіозв’язку можуть застосовуватися різні види організованих
завад. Основними видами завад, що порівняно просто реалізуються в системах
радіоелектронного подавлення є: шумова загороджувальна завада, гармонічна
(вузькосмугова) завада та імпульсна завада. Негативний вплив навмисних завад в системах і
засобах радіозв’язку може бути значно послаблений за рахунок застосування адаптивних
алгоритмів формування та обробки широкосмугових сигналів, які дозволяють підвищити
енергетичну ефективність засобів радіозв’язку.
В роботі запропоновано методику раціонального вибору значень параметрів засобів
військового радіозв’язку з кодовим розділенням каналів в умовах активної радіоелектронної
протидії, сутність якої полягає у раціональному виборі параметрів засобів військового
радіозв’язку з кодовим розділенням каналів в залежності від стану каналу зв’язку, що
забезпечує прогнозування стану каналу зв’язку, розрахунок мінімально необхідної довжини
кодової послідовності, скремблювання переданої інформації, а також адаптивного
регулювання потужності сигналу.
При цьому важливим є завдання оцінки рівня спотворення широкосмугових сигналів в
системах з кодовим розподіленням каналів при впливі навмисних завад.
Етапи реалізації методики:
1. Введення вхідних даних. Вводяться параметри передавального пристрою і каналу
зв’язку   { i } , а також значення мінімально необхідної швидкості передавання v і доп та
ймовірності бітової помилки Р б .
2. Оцінка стану каналу зв’язку. За допомогою відомих методів оцінки здійснюється
аналіз рівня Р б бітових помилок у каналі та комплексного коефіцієнту передачі.
3. Визначення типу та параметрів завад в каналі зв’язку.
4. Прогнозування стану каналу зв’язку.
5. Вибір виду та тривалості розширювальної послідовності.
6. Оцінка періодичної взаємокореляційної функції (ПВКФ) та виключення
псевдовипадкових послідовностей з високими ПВКФ.
7. Скремблювання псевдовипадкових послідовностей.
8. Адаптивне регулювання потужності сигналу.
Запропонована методика дозволяє визначити вид та тривалість розширювальної
послідовності; проаналізувати періодичну взаємокореляційну функцію та включити
псевдовипадкові послідовності з високими ПВКФ; визначити параметри мережі (відношення
сигнал/завада; коефіцієнта розширення; ширини смуги пропускання); обчислити середню
імовірність помилки на біт при впливі навмисних завад.
Використання розробленої методики дозволить підвищити завадозахищеність засобів
радіозв’язку на 18 – 20 % у порівнянні з відомими.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОЗНАК ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ МОНІТОРИНГОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ ПРОТИВНИКА
Сучасні системи управління військами у технічному відношенні являють собою
сукупність апаратних засобів, програмного забезпечення, процедур, стандартів і інтерфейсів,
що забезпечують можливість взаємодії на всіх рівнях управління, що відповідає принципам
єдиного інформаційного середовища та моделі взаємодії відкритих систем OSI. Як правило,
такі системи побудовані на основі архітектури типу „клієнт-сервер”, що використовує
загальноприйняті телекомунікаційні стандарти відкритих систем. Базова архітектура
складається з набору сайтів з реляційними базами даних і серверами з прикладними
програмами (додатками), сукупності різноманітних автоматизованих робочих місць,
об’єднані локальними (глобальними) мережами.
У структурному відношенні сучасні системи управління військами являють собою
розподілені обчислювальні мережі, компонентами яких є регіональні і локальні
обчислювальні мережі. Системи складаються з територіально розподілених засобів
обчислювальної техніки – автоматизованих робочих місць пунктів і центрів управління,
обчислювальних центрів при командних пунктах структурних підрозділів.
З урахуванням зазначеного технічні складові розглянутих систем можна розглядати як
телекомунікаційні джерела моніторингової інформації, які якісно відрізняються від інших
технічних джерел інформації таким:
висока інтенсивність інформаційного обміну (збору, обробки та відображення
інформації (тактичної обстановки)) між елементами систем управління противника
забезпечує своєчасність моніторингової інформації;
безперервність роботи системи управління противника за рахунок постійного збору
даних обстановки в режимі „он-лайн” забезпечує високу доступність телекомунікаційних
джерел моніторингової інформації;
використання єдиних апаратно-програмних комплексів, єдиного програмного
забезпечення для всіх рівнів системи управління дає можливість досягти типізації технічних
засобів моніторингу інформації та уніфікації процедур її обробки на основі ефективного
комплексного методичного забезпечення.
В доповіді з урахуванням проаналізованих телекомунікаційних джерел моніторингової
інформації зазначається, що в якості моніторингових ознак виступають їх параметричні та
інформаційні характеристики: параметричні – характеристики сигналів (амплітудно-частотні
характеристики, канальне кодування, режими випромінювання), інформаційні –
характеристики протоколів маршрутизації, логічної адресації; структура мережі,
характеристики протоколів з’єднання мережевих елементів системи, керування сеансами
зв’язку; відображення і кодування даних в системі; контент інформаційних ресурсів, вебсторінок, мережевих служб; спеціальне програмне забезпечення.
Вказані характеристики дають змогу обґрунтовано використовувати для класифікації і
опису ознак телекомунікаційних джерел моніторингової інформації базову еталонну модель
взаємодії відкритих систем OSI. Застосування моделі OSI з поділом на рівні та за
відповідними протоколами дає змогу використовувати її як основу моделювання систем
управління військами шляхом використання моніторингових ознак телекомунікаційних
джерел та запропонувати єдину класифікацію моніторингових ознак на основі використання
інформаційних характеристик протоколів.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБСТЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРИ
СТВОРЕННІ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
Обстеження об’єктів автоматизації (ОА) є відправною точкою проектування
автоматизованих систем управління військами (АСУВ). Для обстеження ОА характерними є
творча складова процесу та відсутність чіткого алгоритму його проведення. Можна вказати
тільки основні етапи робіт і їх доцільну послідовність (табл. 1).
Таблиця 1
Етапи
Роботи
1. Підготовка
Формування дослідницького колективу
проведення обстеження
Розробка анкети
Визначення об’єктів автоматизації
Вибір методів проведення обстеження
2. Обстеження ОА
Обстеження організаційної структури ОА
Обстеження функціональної структури ОА
Обстеження інформаційної структури ОА
Визначення витрат на функціонування ОА
В доповіді розглядаються методичні аспекти кожного із зазначених етапів
обстеження ОА.
Першим завданням є формування дослідницького колективу, який безпосередньо
здійснюватиме інформаційне обстеження організації та нести відповідальність за його
результати. В інформаційному обстеженні повинні брати участь не тільки фахівці з
автоматизації управлінської діяльності, а й посадові особи (користувачі), діяльність яких
автоматизується. При цьому доцільно використовувати методи формування експертних
колективів з урахуванням відповідних якісних та кількісних характеристик кожного з
експертів.
Далі дослідницьким колективом розробляється анкета, яка містить перелік питань,
відповіді на які дадуть повне уявлення про діяльність досліджуваного ОА і будуть враховані
при проектуванні АС. Питання, представлені в анкеті, можна систематизувати за трьома
основними напрямками дослідження.
Особливе місце при проведенні обстеження займає етап збору даних про ОА. Тому для
виконання робіт з обстеження ОА необхідно також визначити найбільш економічний метод
збору даних, що забезпечує потрібну повноту відомостей.
В результаті вивчення організаційної структури ОА з’ясовується кількість рівнів
управління, склад структурних підрозділів та посадових осіб на цих рівнях. Також виявляють
як формальні, так і фактично сформовані канали зв’язку між підрозділами. Обстеження
функціональної структури полягає у виявленні переліку, змісту та періодичності виконання
функцій управління на рівні структурних підрозділів ОА та окремих посадових осіб.
Обстеження інформаційної структури включає в себе дослідження документів,
інформаційних масивів і потоків. Ефективність автоматизації вирішення завдань управління
можна розглядати тільки в тому випадків, якщо можна провести порівняння витрат на їх
вирішення автоматизованим способом з витратами на виконання процедур вручну.
Отримані в результаті обстеження дані служать основою для розробки рекомендацій
щодо вдосконалення організаційної та функціональної структури існуючої системи
управління військами; визначення складу підсистем і комплексів завдань в створюваній
АСУВ і черговості їх розробки; розробки технічного завдання на створення системи.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОТОКОЛІВ ВЕРСІЇ ІР v6
В МЕРЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В даній роботі розглянуто використання мережевого протоколу IPv6 в мережах
спеціального призначення та основні його переваги над протоколом IPv4.
Архітектура інтернет протоколу (IP) розроблялась з урахуванням надлишку
середовища адрес-маршрутизація виконується по префіксам адрес. Протокол IP пропонує,
що мережі організовані за різними топологіями побудови мереж. Порушення цього правила
призводить до збільшення додаткових записів в таблицю маршрутизації і, як наслідок,
сповільненню роботи мережі. Тому, чим більшу щільність використовує середовище адрес,
тим більші таблиці маршрутизації та затрати на їх підтримку. Крім того, видавати IP-адреса
можна тільки підмережам, а перерозподіляти середовища адрес не ефективно та не
раціонально через надлишкову вартість.
Найбільш суттєва різниця між інтернет протоколами версій IPv4 та IPv6 полягає в
тому, що раніше на інтернет-адресу виділяли 4 байти (32 біта), що відповідає стандартній на
сьогодні чотирьохблоковій адресі IP, а протокол IPv6 виділяє на адресу 16 байтів (128 біт).
Це відповідає 340 трильйонам адрес (3,4x1038) або по 5x1028 адрес на кожну людину.
Головною метою зміни системи адресації було не механічне збільшення адресного
простору, а підвищення ефективності роботи стека TCP/ІР (протоколу керування передачі
інтернет протоколів).
Замість попередніх двох рівнів ієрархії адреси (номер мережі та номер вузла) , IPv6 має
4 рівні, з яких три рівні використовуються для ідентифікації мереж, а один – для
ідентифікації вузлів мережі. За рахунок збільшення числа рівнів ієрархії в адресі новий
протокол ефективно підтримує технологію безкласової адресації, який дозволяє керувати
простором ІР-адрес, не використовуючи жорсткі рамки класової адресації. Завдяки цьому, а
також удосконаленій системі групової адресації та введенню нового типу адрес нова версія
ІР дозволяє знизити затрати на маршрутизацію.
Проблемою для впровадження нової технології IPv6 є те, що не всі операційні системи
повністю підтримують протокол IPv6.
З IPv6 вилучено кілька функцій, що ускладнюють роботу маршрутизаторів:
− маршрутизатори більше не розбивають (фрагментують) пакет на частини (розбиття
пакета можливо тільки на боці передавача);
− зникла контрольна сума, оскільки канальні (Ethernet) та транспортні (TCP) протоколи
також перевіряють коректність пакета, контрольна сума на рівні IP вважається зайвою.
Незважаючи на суттєве збільшення розміру адреси IPv6, завдяки цим покращенням
основний заголовок пакета збільшився лише у 2 рази: з 20 до 40 байт.
Переваги та покращення IPv6 у порівнянні з IPv4:
− в надшвидкісних мережах можлива підтримка надвеликих пакетів (джамбограм) – до
4 гігабайт;
− Time to Live(8-ми бітне поле) перейменовано в Hop limit(16-ти біте поле);
− з’явились відмітки потоків та класи трафіку;
− утворилась багатоадресна передача;
− набір протоколів для забезпечення захисту даних (IPsec) з рекомендованого
перетворився на обов’язковий.
Отже, необхідність переходу на використання протоколу IPv6 мережах спеціального
призначення зв’язана з тим, що на даний момент кількість пристроїв, які можуть бути
підключені до глобальної мережі, перевищує загальну кількість адрес IPv4, спостерігається
ситуація нехватки адрес. IPv6 – новий крок у розвитку Інтернету. Цей протокол розроблено з
урахуванням вимог до Глобальної мережі, що постійно зростають.
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ОЦІНЮВАННЯ ПРОТОКОЛІВ ДИНАМІЧНОЇ
МАРШРУТИЗАЦІЇ ЗА ОБРАНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Сучасна концепція ведення військових дій базується на новітніх технологіях, в першу
чергу – на інформаційно-телекомунікаційних технологіях. Існує велика кількість
телекомунікаційних мереж, для надійної роботи яких використовуються різноманітні
протоколи маршрутизації, кожен з яких має свої особливості. Існують додаткові протоколи,
які є мостами між окремими мережами, що дозволяють в одній цілісній системі
використовувати несумісні між собою протоколи. Зважаючи на всі зусилля не створено
протоколу, що б задовольняв багатьом умовам використання, тому вибір оптимального
протоколу – це досить складне та актуальне завдання сьогодення.
Метою даної роботи є дослідження загальних характеристик проколів динамічної
маршрутизації, дослідження впливу вибору проколу динамічної маршрутизації на якісні
характеристики роботи мережі, порівняння протоколів динамічної маршрутизації за
визначеними критеріями та надання рекомендації з вибору протоколу динамічної
маршрутизації. В даній роботі для дослідження було обрано наступні протоколи динамічної
маршрутизації: RIP v.2 та IGRP, що є протоколами маршрутизації вектору відстані,
протоколи стану каналів зв’язку IS-IS та OSPF, вдосконалений дистанційно-векторний
протокол EIGRP та протокол вектору шляху BGP v.4.
Для порівняння було вирішено обрати метод аналізу ієрархії (МАІ). Так як метод МАІ
дозволяє описати систему і її проблему в термінах взаємозв’язаної ієрархічної структури,
пропонує засоби для встановлення впорядкованих пріоритетів і визначення інтенсивності
взаємодії компонентів.
В ході роботи була складена порівняльна таблиця (табл.1) основних характеристик
протоколів динамічної маршрутизації за методом МАІ. Суть методу полягає у попарному
порівнянні факторів відносно один одного за впливом на кінцеву ціль. При цьому вплив
інших факторів не враховується. Для попарного порівняння факторів Сааті запропонував
спеціальну оціночну шкалу, що складається з п’яти основних та чотирьох проміжних
суджень. При цьому були проаналізовані та виокремлені наступні критерії для їх порівняння:
безпека, балансування навантаження, об’єднання маршрутів, максимальна кількість
маршрутизаторів в мережі, можливість використання масок змінної довжини , облік в
метриці різних характеристик шляху, підтримка QoS, оновлення маршрутної інформації,
необхідність логічної підготовки мережі, доступність реалізації та підтримка IPv6.
Таблиця 1
Порівняльна таблиця основних характеристик протоколів динамічної
маршрутизації за методом МАІ
Протоколи/критерії
Безпека
Балансування
навантаження
Об’єднання маршрутів
Максимальна кількість
маршрутизаторів в
мережі
Можливість
використання масок
змінної довжини

RIP v.2
6

IGRP
3

IS-IS
1

OSPF
7

EIGRP
7

BGP v.4
9

1

6

5

5

7

8

1

1

1

9

9

9

1

3

7

9

5

9

9

1

1

9

9

9
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Продовження табл.1
Протоколи/критерії
Облік в метриці
різних характеристик
шляху
Підтримка QoS
Оновлення
маршрутної
інформації
Необхідність логічної
підготовки мережі
Доступність
реалізації
Підтримка IPv6
(перспективність)

RIP v.2

IGRP

IS-IS

OSPF

EIGRP

BGP v.4

1

9

7

7

9

6

1

6

9

9

9

1

1

3

6

8

7

9

9

8

4

4

8

1

9

2

9

9

2

9

1

1

1

9

9

9

На основі отриманих значень були отримані ваги (важливість) кожного з протоколів
через усереднення результатів всіх критеріїв для кожного протоколу (Рис.1). Отже,
результати оцінки показали, що найбільш оптимальними протоколами за обраними
характеристиками є OSPF і EIGRP.

Рис. 1 Діаграма протоколів за всіма критеріями

Таким чином, було отримано кількісні оцінки для кожного з протоколів динамічної
маршрутизації за сукупністю обраних характеристик. Загальні результати відображені на
діаграмі (рис.1), де найвище значення ваги отримали протоколи OSPF та EIGRP. Їх
перспективність також підтверджується і впровадженням підтримки перспективного
протоколу IPv6. І, якщо OSPF вже став фактично стандартним внутрішнім протоколом
Internet, то з ростом ринку обладнання фірми Cisco Systems позиції EIGRP в однорідних
корпоративних мережах будуть зміцнюватися.
Проте, переваги простоти протоколу RIP для невеликих мереж продовжують
залишатися затребуваними, про що, наприклад, свідчить поява нової версії протоколу RIPv.2,
в якій також передбачена підтримка протоколу IPv6.
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АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО
ОБЛАДНАННЯ ФІРМИ „ЕВЕРЕСТ” ПІД ЧАС АТО
На даний час відбуваються істотні зміни в технологіях зв’язку. На зміну комутації
каналів приходить комутація пакетів, активно впроваджуються нові технології транспорту та
доступу, застосовуються нові протоколи. Важливою перевагою мереж, які використовують
IP протокол є можливість надавати безліч альтернативних шляхів передачі інформації. Для
реалізації вказаної переваги необхідно мати достатньо розгалужену фізичну інфраструктуру.
Тільки у цьому випадку різні шляхи будуть розподілені не тільки логічно, але і фізично.
Інакше вони можуть проходити, наприклад, у загальному кабелі, обрив якого призведе до
непрацездатності усіх шляхів.
Крім цього, час переходу на нові шляхи передачі інформації у мережах ІР занадто
великий для трафіку реального часу, і якщо не приймати додаткових мір захисту, таке
переключення призведе до розривів з’єднань. Тому механізми швидкого відновлення часто
реалізуються на фізичному рівні. А саме тут спостерігається перехід від технології SDH, що
має різні стандартизовані механізми резервування, які забезпечують високу відмовостійкість
мережі, до більш дешевої, але не маючої доки подібних механізмів технології Ethernet.
Об’єкт дослідження: телекомунікаційне обладнання фірми „Еверест”.
Предмет дослідження: аналіз експлуатаційних характеристик телекомунікаційного
обладнання фірми „Еверест” під час АТО.
Мета: провести аналіз експлуатаційних характеристик телекомунікаційного
обладнання фірми „Еверест” та розробити рекомендації щодо подальшого удосконалення
цього обладнання та зменшення експлуатаційних витрат.
Суттєвою особливістю мереж IP з точки зору надійності є те, що в них поряд з
надійністю телекомунікаційного обладнання та надійністю інфраструктури мережі IP,
з’являється нове джерело відмов – зброї у роботі протоколів маршрутизації і у програмному
забезпеченні телекомунікаційного обладнання мереж зв’язку (маршрутизатори, комутатори,
концентратори та інше).
Протоколи маршрутизації дуже чутливі до помилок конфігурування. При цьому, у
звіті Проблемної групи з NGN Консультативного комітету зі зв’язку для національної
безпеки при Президентові США, звертається увага, що в силу особливостей роботи
протоколів маршрутизації такі порушення можуть розповсюджуватися у мережі зв’язку
лавиноподібно. Прикладом цього є вихід з ладу значної частини мережі IP японського
оператора зв’язку NTT. При цьому, до 4 тис. маршрутизаторів виробництва Cisco
знаходилися у непрацездатному стані близько 7 годин. Першопричиною випадку стало
переключення на резервні маршрути, яке викликало некоректне оновлення таблиць
маршрутизації, що і призвело до масової непрацездатності маршрутизаторів.
Помилки у програмному забезпеченні телекомунікаційного обладнання також суттєво
впливають на надійність функціонування мережі в цілому. Основними причинами, які
викликають порушення нормального функціонування програми, є помилки, що скриті у
самій програмі; спотворення вхідної інформації, яка підлягає обробці; невірні дії
користувача. Зазвичай в технічних умовах на телекомунікаційне обладнання відсутні дані
щодо надійності програмного забезпечення. Це пов’язано з тим, що неможливо передбачити
та заздалегідь перевірити всі поєднання вихідних даних, які виникають при експлуатації
програм і даних, що передаються за допомогою мережевих протоколів.
Ігнорування збоїв програмного забезпечення телекомунікаційного обладнання при
аналізі надійності мережі зв’язку може призвести до суттєвих втрат часових та людського
ресурсів. Наведемо приклади.
1. Під час першої війни в Перській затоці американській системі протиракетної
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оборони Patriot, встановленої в Саудівській Аравії, не вдалося перехопити атаку іракських
ракет Скад (Scud). Ракетами були знищені армійські казарми і солдати, які в них перебували
під час атаки. Причина: помилка програмного забезпечення, через некоректне округлення
(при переводі десятих часток секунди в секунди) було неправильно розраховано час, в
результаті чого система Patriot просто проігнорувала ракети Scud, що наближалися. Похибка
склала всього близько 0,34 секунди, але за цей час ракета долає відстань в півкілометра.
2. Через незначні механічні пошкодження відмовив всього один телефонний комутатор
в одному з 114 центрів зв’язку найбільшої телефонної компанії США – AT&T, а в результаті
перестав функціонувати весь центр зв’язку. Коли через деякий час центр відновив роботу,
він автоматично відправив повідомлення всім іншим комутаційним центрам, які, в свою
чергу, також припинили роботу і зупинили всю мережу AT&T на 9 годин. Причина: один
помилковий рядок в програмному коді у комплекті оновлення програмного забезпечення,
призначеного для прискорення виклику, породила незвичайний хвильовий ефект, який
змусив замовчати цілу телефонну мережу.
Ці та інші приклади показують наскільки малі можуть бути відхилення в складній
системі, викликані збоями, але вони здатні призвести до ненавмисних глобальних наслідків,
а також обгрунтовують гостру необхідність враховувати зброї програмного забезпечення при
оцінці надійності телекомунікаційного обладнання мереж зв’язку.
Таким чином аналіз показав, що при оцінці показників надійності сучасних мереж
зв’язку необхідно враховувати не тільки стійкі відмови, а і зброї у роботі протоколів
маршрутизації та у програмному забезпеченні телекомунікаційного обладнання.
На сьогоднішній день, під час проведення АТО на сході країни, для управління
військами розгорнута система зв’язку. Елементами системи зв’язку є вузли зв’язку, які
складаються з різноманітного телекомунікаційного обладнання різних фірм виробників.
Деяка частина цього обладнання закуплена у фірми „ЕВЕРЕСТ”.
Компанією „ЕВЕРЕСТ” були запропоновані наступні рішення щодо забезпечення
зв’язку: Тип 1. Польовий маршрутизатор тактичної ланки управління з підтримкою VoIP
телефонії – ТК-1 (рис. 2.); Тип 2. Батальйонний телекомунікаційний комплект (у
контейнерному виконанні) – ТК-2 (рис. 3.); Тип 3. Центральний телекомунікаційний
комплект (у контейнерному виконанні) – ТК-3 (рис. 4.); Тип 4. Телекомунікаційний комплект
розширення (у контейнерному виконанні) – ТК-4 (рис. 5.).
Основна ідея створення ТК – це уніфіковане обладнання (маршрутизатор, Switch,
нанокомп’ютер, VoIP-шлюз) розміщене у контейнері на платформі з вмонтованою системою
безперебійного живлення. Тобто це дає можливість мати перевозиме (переносиме)
обладнання, яке дозволяє будувати телекомунікаційні мережі доступу будь-якого масштабу,
а також зменшити час на конфігурування обладнання. За час експлуатації
телекомунікаційного обладнання фірми „ЕВЕРЕСТ” виявлено наступні переваги та недоліки.
Переваги телекомунікаційного обладнання фірми „Еверест”:
лінійка обладнання ТК має можливість працювати з любим обладнанням та любими
цифровими каналами для передачі Ethernet-трафіку;
ТК мають можливість використовуватись, як стаціонарне так і переносиме обладнання;
для управління ТК використовується програма керування „Енігма”.
Недоліки телекомунікаційного обладнання фірми „Еверест”:
Конструктивні.
роз’єми для підключення кабелів живлення, витих пар (RG-45) виготовлені з
пластмаси, різьба на якій нанесена не глибоко і дуже щільно, що призводить до виривання з
місць кріплення при незначних ударах;
корпус ТК-2, ТК-3, ТК-4 зі знятими кришками не захищає від вологи та пилу;
не має в корпусі кулерів для охолодження та створення збиткового тиску повітря, щоб
уникнути потрапляння пилу в середину ТК;
у разі виходу окремих елементів ТК не можлива модульна заміна цих елементів
самостійно у польових умовах;
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у середині корпусу половина болтів кріплення не докручені, з’єднання не зафіксовані
належним чином, каблювання здійснено не системно.
Функціональні:
внутрішні модулі являються цивільної технікою, яка розроблялась для функціонування
при кімнатних температурах;
не має зовнішньої або програмної функції скиду налаштувань до заводських;
не має індикації активності портів (не зрозуміло в якому стані знаходиться
обладнання);
ремонт ТК проводити самостійно не можливо (не має ЗІПа);
не має документації, яка давала інформацію щодо ремонту ТК;
на має функціональної та принципової схеми ТК;
VoIP-шлюз НТ-704 являється не кращим вибором, постійно, під час тривалої роботи
перегрівається та зависає, що негативно впливає на функціонування програми управління
Enigma та іншого обладнання. Час загрузки VoIP-шлюз НТ-704 складає 5 хвилин;
не має електричного захисту абонентських ліній від зовнішніх шкідливих струмів та
напруг;
маршрутизатори,
VoIP-шлюзи, комутатори, нанокомп’ютер не являються
вітчизняними, тому в них, вірогідно, можуть бути програмні закладки, які можуть вивести
телекомунікаційне обладнання з ладу.
Програмні.
при налаштуванні нових ІР-адрес може виникнути ситуація коли одна частина
обладнання ТК перейшла на нові ІР-адреси, а інша частина залишилась на старих;
не має можливості проводити, у програмі управління Enigma, сортування строк запису
налаштувань телефонних номерів та статичних маршрутів;
у програмі управління Enigma не має інтуїтивних підказок та навчаючих програм або
прикладів налаштувань;
не має системи централізованої перепрошивки програмного забезпечення на
новий реліз;
не реалізована динамічна маршрутизація;
не має можливості автоматичної конфігурації обладнання.
По системі живлення.
система живлення ТК при підключені в 220 В у польових умовах не надає достатнього
ступеня стабілізації живлення, в наслідок чого блок живлення виходить з ладу;
акумуляторні батареї не стандартного розміру з малою кількістю разів перезарядки та
низької якості;
в керівництві користувача не вказані дії та термін щодо періодичної підзарядки
акумуляторів при тривалому зберігання, що призводить до повного розряду акумуляторів і
як наслідок виходу їх з ладу.
Висновки.
Для підвищення ефективності функціонування та зменшення експлуатаційних витрат
необхідно усунути основні недоліки по системі живлення в першу чергу. В другу виправити
конструктивні недоліки, потім, функціональні та програмні.
ЛІТЕРАТУРА
1. Керівництво з експлуатації. Телекомунікаційний комплект ТИП-1 – польовий
маршрутизатор тактичної ланки управління з підтримкою VoIP телефонії. (ТК-1).
2. Керівництво з експлуатації. Батальйонний телекомунікаційний комплект (у
контейнерному виконанні). (ТК-2).
3. Керівництво з експлуатації. Центральний телекомунікаційний комплект (у
контейнерному виконанні). (ТК-3).
4. Керівництво з експлуатації. Телекомунікаційний комплект розширення (у
контейнерному виконанні). (ТК-4).
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОБМЕЖЕННЯ АРХІТЕКТУРИ „REST”
На даний момент архітектура REST (Representational State Transfer) – підхід
до архітектури мережевих протоколів, які забезпечують доступ до інформаційних ресурсів.
Це основа сучасної сучасної веб-архітектури, яка розвивається шляхом аналізу недоліків вже
існуючих стилів і введення нових доповнень до неї. Використовується програмному
забезпеченні для розподілених систем, таких як World Wide Web. Завдяки своїй
продуктивності, простоті єдиного інтерфейсу, мобільності, масштабованості і надійності.
REST являє собою простим інтерфейсом управління інформацією без використання
додаткових внутрішніх слоїв.
Проаналізувавши основні принципи побудови технології було виявлено, що REST має
ряд формальних та архітектурних обмежень, а саме:
відсутність універсальної мови запитів.
потрібно задавати жорстку структуру, або склад повернених даних.
REST не надає вбудованої підтримки безпеки.
прив’язує клієнта до конкретного серверу.
необхідність декілька разів звертатися за даними для рендерингу компоненту.
структура і об’єм ресурсу визначаються сервером.
Рішення проблеми полягає в створенні універсальної мови яка буде отримувати данні
за один запит до серверу. Потрібно підвищити ефективність взаємодію клієнта і серверу.
Створити гнучку структуру для повернення даних. Визначати на боці серверу ресурси які є
доступними, а з боку клієнта задавати дані які потрібні для його виконання в самому запиті.
Вирішення вищевказаних проблем є технологія GraphQL. Дана технологія являє собою
синтаксис, який описує виконання запиту до даних, і в основному, використовується
клієнтом для завантаження даних з серверу. GraphQL має три основні характеристики:
дозволяє клієнту точно вказати, які данні йому потрібні.
полегшує агрегацію даних із декількох джерел.
використовує систему типів для опису даних.
В GraphQL сервер визначає набір доступних ресурсів, а клієнт указує необхідні йому
дані прямо в запиті. А також він не прив’язує клієнта до конкретного серверу і відпадає
необхідність задавати жорстку структуру або склад даних які повертаються. На даній
технології розробники описують необхідні для інтерфейсу данні за допомогою декларативної
мови. Розробники зосередженні на тому, що хочуть отримати в результаті, який вигляд,
функціонал, опції мають бути в даному додатку, а не як це зробити програмно. Для
вирішення проблеми множинних запитів, він перетворює сервер в єдину точку призначення,
яка може дати відповідь на будь-яке питання. І на відміну від REST один запит, може,
викликати багато функцій для побудови складної відповіді із множиною вкладених ресурсів,
форма відповіді визначається бібліотекою, яка виконується GraphQL, для зіставлення
формі запиту.
Таким чином технологія GraphQL пришвидшує роботу архітектури REST також
дозволяє розширити можливості і оптимізувати взаємодію клієнта і серверу.
Завдяки своїй гнучкості і типів опису даних ми маємо можливість в рази пришвидшити
роботу додатку і зменшуємо навантаження на сервер. Розвинута система типів відкриває такі
можливості, як інтроспекція API, і дозволяє створювати потужні інструменти для клієнтської
і серверної частини. Також за допомогою мови запитів взаємодією якої управляють клієнти.
Вони запитують, що їм потрібно в даний момент, а сервер повертає саме те що запрошено.
Це вирішує проблему перезавантаження даних і оптимізує систему.
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УЗАГАЛЬНЕНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ АТАКИ ТИПУ „SQL-INJECTION”
На сьогоднішній день, в умовах значної інтенсивності розвитку галузі інформаційних
технологій(ІТ) задача захисту веб-ресурсів від атак типу „SQL-Injection” залишається досить
актуальною і проблематичною. Основною причиною такого роду атак на веб-ресурси є
відкрита їх інформаційна взаємодія через асоціативний масив параметрів засобами URL.
Вищевказані атаки є найбільш поширеними та найнебезпечнішими загрозами для вебресурсів згідно загальноприйнятої класифікації веб-загроз. Суть атаки „SQL-Injection” в
залежності від використовуваної системи керування базами даних і умов впровадження
полягає у модифікації зловмисником змісту SQL-запитів до веб-ресурсу, з метою отримання
доступу до бази даних (читання вмісту певних таблиць, видалення, змінення або додавання
даних), а іноді отримання можливість читання і запису локальних файлів, виконання
довільних команд на сервері.
Для вирішення задачі захисту веб-ресурсів, від атаки „SQL-Injection” запропоновано
такі рішення:
використання параметризованих запитів (використовує символи-заповнювачі в
тексті SQL).
використання збережених процедур (можуть приймати дані і повертати дані).
застосування регулярних виразів ( за допомогою них ви можете переконатися що
передання параметр – це чотиризначний число, або що це тільки рядкові латинські літери).
використання функцій блокування (фільтрація функцій і ключових слів оберігає вебдодатки від атак c допомогою чорного списку функцій і ключових слів).
відключення повідомлень про помилки (в результаті, користувач не дізнається з
повідомлення про помилку ніякої важливої інформації).
створення менш привілейованого користувача (для адміністратора надати всі привілеї,
а для звичайного користувача обмежені).
розділення баз даних (щоб зробити вашу базу даних більш безпечною, ви можете
розділити її на кілька частин).
Проаналізувавши вищевказані рішення рекомендовано в першу чергу використовувати
запити с параметрами, їх використовувати надають найбільшу ефективність захисту від
„SQL-Injection”. Запити з параметрами направляються у формі підготовлених виразів, тому
виключена будь-яка можливість здійснення „SQL-Injection”. Це дає наступні переваги:
запит необхідно підготувати один раз і потім його можна запускати стільки раз, скільки
потрібно, причому як з тими ж, так і з відмінними параметрами. Коли запит підготовлений,
СУБД аналізує його, компілює і оптимізує план його виконання. При використанні
підготовленого запиту СУБД запускає на виконання вже підготовлений шаблон. Таким
чином підготовлені запити споживають менше ресурсів і працюють швидше. у веброзробника немає необхідності екранізувати передані параметри;
параметри підготовленого запиту не потрібно екранувати лапками; драйвер це робить
автоматично. Якщо в додатку використовуються виключно підготовлені запити, розробник
може бути впевнений що має захист від цього виду атаки.
Отже найвищу ефективність захисту буде отримано при використанні запитів с
параметрами. Проте без комплексного використання всіх зазначених методів захисту не
можна гарантувати повну безпеку вашої системи
Наведені вище методи є скоріше необхідними, ніж достатніми для підтримки
необхідного рівня захищеності веб-додатки, і повинні використовуватися як ще один, але не
єдиний, рубіж оборони.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЙМОВІРНІСНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ
НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
Актуальніcть. Швидке зростання популярності електронних засобів комунікації,
зокрема електронної пошти, приводить до збільшення потоку несанкціонованих масових
розсилок. Найбільш важливою проблемою став так званий спам. Із цією розсилкою пов’язане
не лише збільшення обсягу прийнятої та оброблюваної інформації, але і зниження
інформаційної безпеки, в тому числі і у спеціальних інформаційно-комунікаційних системах.
Отже залишається актуальною задача дослідження, розробки та створення нових алгоритмів,
які забезпечують захист користувачів від несанкціонованих масових розсилок.
Мета. Використання сучасних математичних методів для виявлення та запобігання
масового поширення несанкціонованих або зловмисних елементів в інформаційному потоці.
Основні положення. Технології, які використовуються для відсіювання небажаних
потоків інформації, можна розділити на дві групи: фільтри, які налаштовуються вручну та
інтелектуальні (автоматичні) фільтри. Перший вид фільтру використовує перелік дозволених
та небажаних адрес відправників і є малоефективним, тому що потребує періодичного
оновлення списків. Автоматичні види фільтрації можуть мати різні умови та об’єкти аналізу.
Деякі класифікують повідомлення відповідно до заголовків листів, інші ж аналізують
IP-адреси хостів відправників через базу даних адрес спамерів. Окремо існують фільтри, які,
використовуючи математичні методи, аналізують контекст повідомлень. Частково вони
базуються на методах теорії ймовірності, в тому числі на формулі Байєса і самонавчаються в
процесі аналізу інформаційного потоку. Байєсова фільтрація заснована на принципі, що
більшість подій є залежними, а також, що ймовірність майбутньої події може бути виведена з
попередніх появ цієї події. Цей же метод може бути використаний для класифікації
небажаних інформаційних пакетів. Якщо якась частина інформаційного потоку зустрічається
часто в спамі, але не в легітимній пошті, то можна припустити, що цей лист, ймовірно, спам.
Байєсівський класифікатор – широкий клас алгоритмів класифікації, заснований на принципі
максимуму апостеріорної ймовірності. Для об’єкта обчислюються функції правдоподібності
кожного з класів, за ними обчислюються апостеріорні ймовірності класів. Об’єкт відноситься
до того класу, для якого апостеріорна ймовірність максимальна. Дана технологія
відрізняється використанням байєсівських принципів для розпізнавання спаму за образом,
моделювання якого відбувається завдяки аналізу самого спаму. Однак простота застосування
байєсівських принципів оманлива, так як віднесення листа до спаму проводиться за
складними алгоритмами виявлення загальних елементів в реальних посиланнях. Таким
чином, чим більша кількість спаму піддалася аналізу, тим краще працює фільтр. Крім того,
метод Байєса володіє автокорекцією, оскільки в разі зміни структури листів фільтр
змінюється автоматично. Для кожного слова, що зустрічається в листах, вираховується і
зберігається його „вага” – ймовірність того, що лист з цим словом є спамом. Віднесення
листа до спаму або до звичайної кореспонденції проводиться з врахуванням того, чи
перевищує його „вага” планку, задану користувачем (зазвичай беруть 60 – 80 %). Після
прийняття рішення по листу в базі даних оновлюються „ваги” слів. Алгоритми даного
методу фільтрації спаму елементарні, зручні та досить ефективні (блокує до 95 – 97 %
спаму).
Висновки. Запропоновано огляд алгоритму для класифікації текстових повідомлень з
метою відділення несанкціонованих, рекламних, а також зловмисних елементів з загального
потоку інформації. Розглянутий підхід в подальшому може бути використаний для
виявлення „мертового коду” при створенні програмного продукту, а також в процесі
оптимізації програмного коду і, відповідно, при тестуванні прикладних програм.
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КОРЕГУВАННЯ ЗНАЧЕНЬ ПРОГРАМНИХ ДЕМОДУЛЯТОРІВ
НА ОСНОВІ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ З ВИСОКИМИ
ВЗАЄМОКОРЕЛЯЦІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
Серед сучасних систем декаметрового зв’язку спеціального призначення особливе
місце займають системи, які функціонують в режимі односторонньої передачі інформації.
Доведення інформації в режимі односторонньої передачі має особливості, які пов’язані з
відсутністю відомостей про факт та якість отримання переданих повідомлень даними
категоріями кореспондентів. Тому для доведення інформації з заданою достовірністю
вводиться надлишковість, яка може міститись у багатократному повторі передачі інформації
(еквівалентному підвищенню енергетики радіолінії), передачі цієї ж інформації через деякий
проміжок часу та на різних частотах, використанні завадостійких кодів.
На теперішній час для односторонніх режимів роботи використовується передача
мовної інформації (що, як правило, формується автоматично з використанням комп’ютерних
систем) та передача кодограм, які приймаються автоматично без участі оператора.
Спираючись на досвід у галузі синхронізації радіоліній з цифровими сигналами, що
функціонують у важких сигнально-завадових умовах, в якості складових кодограм вибрані
послідовності фіксованої довжини з високими взаємокореляційними властивостями. Це
можуть бути М-послідовності, послідовності Голда та послідовності Касамі.
Відомо, що для послідовностей Касамі, Камалетдінова та послідовностей бент-функцій
(ПБФ) довжини N = 22m – 1 величина (об’єм) ансамблів дорівнює V= N  1 = 2m, а
максимальні значення взаємокореляційних сплесків R = N  1 +1 = 2m+1. Окрім того,
існують об’єднання послідовностей Касамі та ПБФ з такими взаємокореляційними
властивостями, але з ансамблями об’єму V  = 2 N  1 -1, тобто, майже вдвічі більшими.
В доповіді зазначається, що одержані аналітичні співвідношення і виконані розрахунки
завадостійкості односторонньої передачі інформації дозволяють стверджувати, що для
підвищення достовірності треба вибирати певну довжину кодограми, яка залежить від стану
декаметрового каналу (ймовірності помилки), кількості необхідних для передачі комбінацій,
часу на передачу однієї кодограми та від завадостійкості даної кодограми.
При цьому на прийомній стороні обробка сигналів здійснюється у автоматичному
режимі спеціальним програмним забезпеченням (СПЗ) автоматизованих робочих місць, в
якості апаратної частини яких використовуються персональні електронні обчислювальні
машини. Одним із основних складових спеціального програмного забезпечення є
демодулятор, який забезпечує відновлення корисної інформації з отриманого радіосигналу
на несучій частоті.
Практика функціонування СПЗ демодуляції показує, що у важких сигнально-завадових
умовах можуть траплятися випадки, коли через відсутність вхідного радіосигналу тактові
характеристики демодулятора відхиляються і не забезпечують відновлення тактової частоти
потоку символів, що передаються. В таких випадках доцільно використовувати особливості
послідовностей фіксованої довжини з високими взаємокореляційними властивостями, що
забезпечують корегування значень тактових характеристик демодулятора.
В доповіді наводяться результати математичного та імітаційного моделювання
завадостійкості програмних демодуляторів при використанні послідовностей фіксованої
довжини з високими взаємокореляційними властивостями.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ METROETHERNET
Нові технології розвиваються неймовірно стрімко, потреби користувачів зростають з
кожним днем. Доступ в Інтернет, IP-телефонія, IP-TV пред’являють більш високі вимоги до
пропускної здатності мережі та її надійності.
Для забезпечення високої якості і надійності передачі досить актуально
використовувати оптичні мережі, побудовані на базі технології MetroEthernet. Гнучкість
технології Ethernet, її відносна дешевизна, а також дуже велика поширеність і ймовірність
підтримки мережевим обладнанням різних виробників робить MetroEthernet мережі
практично ідеальним вибором для побудови пакетної агрегаційної магістралі міста.
Створення мережі MetroEthernet, повинно дозволяти значно розширяти спектр послуг,
що надаються, і також запропонувати потенційним споживачам дешевий спосіб доступу до
мережі оператора, зберігши при цьому характерні для виділених ліній рівень якості зв’язку,
швидкості доступу та конфіденційності.
При побудові мережа повинна забезпечувати можливість надання повного спектру
сучасних послуг передачі даних в місті (регіоні) з максимальною зоною охоплення.
Так як технологія MetroEthernet являє собою концепцію надання послуг мережі Ethernet
в масштабах міста, вона має малу дистанцію підключення (відстань між операторським і
абонентським обладнанням).У більшості великих міст при щільній забудові дана проблема
навряд чи актуальна, однак, в сільських районах, слід застосування технології MetroEthernet
істотно збільшує витрати на оптоволокно. Традиційним фізичним середовищем передачі
даних по магістральних мережах є оптичне волокно. Способи його застосування
класифікують за назвою точки сполучення зі споживачем і об’єднують назвою FTTx –
оптоволокно до точки „x”. Найчастіше застосовується: FTTB (FiberToTheBuilding) – оптика
до адміністративної будівлі, FTTC (FiberToTheCurb) – до розподільної шафи, FTTH
(FiberToTheHome) – до житлового будинку.
Потреби в більш високих швидкостях ведуть до непропорційного зростання витрат
оператора при збільшенні абонентської бази, так як обладнання стандартів GigabitEthernet,
10 GigabitEthernet, а також прийдешніх 40 GigabitEthernet і 100 GigabitEthernet виявляється
досить дорогим. Тоді коли буде розроблена технологія передачі даних протоколу Ethernet зі
швидкістю 1 Тбіт/с, потрібно буде вирішувати безліч проблем, пов’язаних з фізичними
явищами.
Також останнім часом основна увага приділяє питанням стандартизації. Це обумовлено
тим, що раніше дуже багато виробників обладнання просували на ринок рішення, що
забезпечують транспорт другого рівня за схемою „точка-точка” і „точка-багато точок” Ці
рішення пропонувалися операторам для побудови міських універсальних мереж зв’язку.
Основна і дуже серйозна проблема, пов’язана з такими рішеннями, полягає в
наступному: використовуючи досить прості і логічні засоби, не можна зістикувати ці
рішення з міжміськими мережами. Подібне обладнання забезпечує роботу мережі в
масштабах міста, але завдання з’єднання декількох вузлів в різних містах вимагає
збільшення витрат на порядок. До того ж ефективність використання ресурсів мережі
оператора знижується практично до нуля.
Тому варто б зосередитися на послугах міських універсальних мереж зв’язку з
використанням VPN третього рівня. Цей підхід дозволить оператору краще зрозуміти вимоги
клієнта, адже якщо розглядати модель взаємодії відкритих систем аж до сьомого рівня, то
чим вище рівень, на якому оператор може аналізувати клієнтський трафік, тим
ефективнішою є його обробка. Відповідно, оператор має більші можливості для розширення
спектра послуг.
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ПЕРСПЕКТИВА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ IP-ТЕЛЕФОНІЇ НА РЕСУРСАХ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Маршрутизатори та комутатори на базі телекомунікаційної мережі спеціального
призначення дозволяють розгорнути мережу IP-телефонії.
Державна служба спеціального зв’язку для забезпечення користувачів урядового
зв’язку телефонним зв’язком, використовує орендовані канали в ПАТ „Укртелеком”, тому
постає питання створення незалежної від ПАТ Укртелеком мережі IP-телефонії на базі
телекомунікаційної мережі спеціального призначення, що дозволить Держспецзв´язку
виконувати свої функції за рахунок власного обладнання.
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, телефонкомп’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.
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.
Для реалізації систем ІР-телефонії необхідно забезпечити одночасне використання
міжнародних номерів телефонної мережі загального користування (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.
Проблема нумерації в мережі IP-телефонії пов’язана з визначенням точки призначення
виклику при внутрішньодоменному і міждоменному зв’язку в IP-мережі.
В якості такої кінцевої точки може виступати як IP-термінал з відповідним додатком
користувача, так і шлюз, що забезпечує доступ в мережу з комутацією каналів. Від
вирішення завдань адресації в IP-телефонії залежать зручність користування послугою,
робота алгоритмів маршрутизації, забезпечення мобільності номерів і т.д.
Найбільших витрат в IP-телефонії потребує не апаратура, а програмне забезпечення.
У висновку можна сказати, що IP-телефонія впевнено заміняє аналоговий
телефонний зв’язок.
З технічної точки зору її розвиток обумовлений активним розвитком інтернеттехнологій, що виражається у виникненні нових поколінь апаратних та програмних засобів.
З економічної – IP-телефонія – це єдиний на сьогоднішній день спосіб організації
телефонних переговорів з віддаленими абонентами, для яких не потрібна окрема оплата.
Робота на стику можливостей сучасного зв’язку та сучасних комп’ютерних технологій,
IP-телефонія увібрала в собі кращі якості того і іншого явища.
Її робота неможлива без наявності відповідних пристроїв – IP АТС та IP-телефонів.
Неможлива вона і без відповідного програмного забезпечення.
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АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ VPN
В умовах сучасних збройних конфліктів, важливим є збереження критичної мережної
інфраструктури та інформації, що циркулює в ній. За таких умов необхідність захисту
інформаційно-телекомунікаційних систем суттєво зростає.
Водночас можна стверджувати, що створення окремих захищених мереж для різних
відомств потребує певного часу і значних витрат.
Тому першочерговий інтерес викликає відповідь на питання, як забезпечити ефективне
розгортання віртуальних приватних мереж (VPN) у відомчих мережах.
Метою доповіді є висвітлення результатів аналізу способів реалізації віртуальних
приватних мереж на основі найбільш поширених протоколів VPN.
Відомо, що в класичному випадку використовують наступні VPN технології
тунелювання: PPPoE або PPP, L2TP, PPTP, IPSec, SSL.
VPN класифікують за типом використовуваного середовища таким чином: захищені –
PPTP, IPSec, SSL(OpenVPN, SSTP); довірчі – MPLS, L2TP.
Вважаємо, що захищеність є основним параметром досліджуваних протоколів.
Протокол PPTP має відому вразливість аутентифікації MS-CHAP v.2, і хоч її виправили
за допомогою PEAP, компанія розробник рекомендує використовувати інші технології VPN.
Технологія IPSec, на сьогодні, є промисловим стандартом створення VPN тому
підтримується майже всіма виробниками мережного обладнання.
Вона базується на сучасних методах шифрування DES, 3DES, а також AES з
підтримкою ключа до 256 біт. Має недолік – подвійна інкапсуляція даних, що знижує
швидкодію.
OpenVPN використовує шифрування DES, 3DES, AES, BF. Ця технологія є кросплатформною, має клієнти під різні операційні системи в тому числі й мобільні. OpenVPN,
як правило швидша за IPSec.
SSTP основана на SSL/TLS, є розробкою Microsoft, більш стабільна ніж OpenVPN.
Попередній аналіз даних протоколів:
1) технологія PPTP застаріла і не є безпечною, тому слід відмовитись від її
використання, натомість IPsec має ті ж переваги і є безпечною;
2) технологія IPsec є ефективним рішенням для швидкого створення надійно захищеної
VPN без використання додаткового програмного забезпечення, як на мережному обладнанні
так і на термінальному, а також в мобільних пристроях;
3) технологія OpenVPN основана на SSL/TLS є одним з найкращих рішень для
розгортання VPN.
Вона так само безпечна як і IPsec, але має вищу швидкість роботи. Не дивлячись на
необхідність використання додаткового програмного забезпечення майже в усіх операційних
системах, це надійний, швидкий та безпечний протокол, хоч і вимагає дещо більших зусиль в
налаштуванні за рахунок гнучкості;
4) технологія SSTP тому має такі ж переваги як і OpenVPN, але реалізована вона в
основному у середовищі Windows, через це неможливе її широке використання.
Таким чином, оптимальним рішенням є комплексне використання OpenVPN на
окремих комп’ютерах та IPsec на мережному обладнанні. VPN на основі SSL протоколу є
перспективними для подальших досліджень, удосконалення і впровадження в майбутніх та
існуючих віртуальних приватних мережах.
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ОЦІНКА СТАНУ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖ
З розвитком сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем завдання керування
мережами та їх моніторингу в підрозділах Збройних сил України та захисту інформації стає
більш актуально. В умовах постійного підвищення складності інформаційнотелекомунікаційних систем надійність цих систем та якість надаваних сервісів набувають
особливої важливості.
Сучасна інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура представляє собою складну
мережу, що включає в себе телекомунікаційне, серверне та програмне забезпечення різних
виробників, що працює в різних стандартах і під управлінням різного програмного
забезпечення.
Складність та масштабність мережевої інфраструктури визначають високий рівень
автоматизованих засобів моніторингу та управління, які потребують розробки для
забезпечення надійної роботи мережі.
Моніторинг – це комплексний процес, основна ціль якого – отримання інформації про
системи для прийняття управлінських рішень. Для моніторингу мережі використовують
системи керування мережею, які збирають дані про стан вузлів і комутаційних пристроїв
мережі, а також дані про трафік, циркулюючий в мережі.
Системи моніторингу існують на ринку телекомунікацій багато років і стрімко
розвиваються з розвитком галузі в цілому. Пропоновані на світовому ринку системи
моніторингу схожі за виконуваними функціями, всі вони надають майже однаковий
мінімальний набір можливостей.
Одними з провідних систем моніторингу інформаційно-телекомунікаційних систем
являються: Argus, Intellipool Network Monitor; AdRem NetCrunch; IPHost Network Monitor;
NetMRI; NetQoS Performance Center; OPNET ACE Live, Zabbix, Negios;
Головними вимогами створення систем моніторингу інформаційно-телекомунікаційних
мережі є:
– забезпечення високої швидкості обробки запитів користувачів на надання необхідних
інформаційних ресурсів та послуг;
– надання
програмно-програмних
засобів
з
управління
інформаційнотелекомунікаційними ресурсами;
– створення ефективної служби діагностики та своєчасного оповіщення для
попередження аварійних ситуацій і підвищення відказостійкості інформаційнотелекомунікаційних мереж;
– виконання збору, обробки, зберігання та відображення інформації про стан усіх
компонентів інформаційно-телекомунікаційної мережі
Аналіз задач, що стоять перед інформаційно-телекомунікаційними мережами в даний
час, дозволив сформувати набір вимог, пред’явлених до сучасних систем моніторингу.
Проведений аналіз найпопулярніших систем моніторингу, представлених на світовому
ринку, показав, що всі розглянуті системи моніторингу або не можуть прогнозувати стан
елемента мережі, або виконують прогнозування досить приблизно.
Для більш ефективного управління якістю обслуговування надаваних послуг в
телекомунікаційній мережі подібні системи повинні підтримувати функції прогнозування
стану мережі. Під прогнозуванням в цьому випадку розуміється прогноз характерних змін
основних показників якості роботи мережі. Найбільш задовольняє всім вимогам система
моніторингу Zabbix, яку зараз прийнято до використання в Збройних силах України, а саме в
АСУ „Дніпро”.
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ПРОЦЕДУРА ПОБУДОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ШАБЛОНУ ПОШУКУ НОВИН
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.
В результаті дослідження виникає необхідність у підвищенні ефективності методів
витягання інформації, яка може вилучатись з розподілених різнорідних джерел, що
дозволить інтелектуалізувати web-контент, доповнивши зміст інтернет-ресурсів такими
формальними описами.
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 аудиторії, що сприяє забезпеченню належного рівня сайту в
конкурентному середовищі.
Підкреслимо, що актуальністю розробки процедури побудови раціонального шаблону
пошуку новин є економія часу програміста на створення шаблонів під будь-який сайт. Тобто
на базі побудованих шаблонів, які зберігаються в БД, відслідковуються старі шаблони, чи
існують вони в створеній базі даних, чи ні. Будувати раціональні шаблони пошуку новин
можна за допомогою кореляції.
Кореляція є будь-яким з широкого класу статистичним відношенням, де є залежність.
Тобто, коли дві величини перебувають між собою у лінійному відношенні. При цьому, зміна
однієї або кількох цих величин призводить до систематичної зміни іншої або інших величин.
Чим більша кореляція розсіяна, тим більші відмінності між шаблонами.
Користь кореляцій у тому, що вони можуть вказувати на відношення, яке може носити
передбачувальний характер і тому мати практичне застосування. Однак зазвичай самої лише
наявності кореляції недостатньо для того, щоб зробити висновок про наявність причиннонаслідкового зв’язку.
Кореляційні зв’язки можна вивчати на якісному рівні з діаграм розсіяння емпіричних
значень змінних шаблонів і відповідним чином їх інтерпретувати. Так, наприклад, якщо
підвищення рівня одного шаблону супроводжується підвищенням рівня іншого, то йдеться
про позитивну кореляцію або прямий зв’язок. Якщо ж зростання одного шаблону
супроводжується зниженням значень іншого, то маємо справу з негативною кореляцією або
зворотним зв’язком. Нульовою називається кореляція за відсутності зв’язку між шаблонами.
Проте нульова загальна кореляція може свідчити лише про відсутність лінійної залежності, а
не взагалі про відсутність будь якого статистичного зв’язку.
Підводячи підсумки метою кореляційного аналізу є забезпечення отримання деякої
інформації про один шаблон за допомогою іншого шаблону. У випадках, коли можливе
досягнення мети, говорять, що шаблони корелюють. В загальному вигляді сприйняття
гіпотези про наявність кореляції означає, що зміна структури шаблону А відбудеться
одночасно з пропорційною зміною структури шаблону В.
Таким чином, до основних етапів процедури побудови раціонального шаблону пошуку
новин відносять такі;
1) оцінка за вибірковими даними коефіцієнтів кореляції;
2) перевірка значущості вибіркових коефіцієнтів кореляції або кореляційного
відношення;
3) оцінка близькості виявленого зв’язку до лінійного;
4) побудова довірчого інтервалу для коефіцієнтів кореляції шаблонів.
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
Мобільні пристрої і в першу чергу мобільні телефони розширюють свої функції та
області застосування як у Збройних силах України так і в інших силових відомствах. Аналіз
показує, що мобільні телефони стали потужним джерелом добування інформації. Сучасні
засоби моніторингу дозволяють встановити не лише місце, з якого ведуться розмови,
а й безпосередній зміст розмов та листування. Це пояснюється тим, що мобільний телефон
є радіовипромінювальним пристроєм. Також треба враховувати, що деякі оператори
мобільного зв’язку є компаніями іноземних держав, у тому числі і російської федерації, тому
спецслужби цих держав отримують інформацію про зміст розмов та навіть
місцезнаходження методом аналізу потужності сигналу на трьох найближчих базових
станціях.
Крім того, не варто довіряти додаткам ненадійного походження. Більшість надійних
додатків розміщено в офіційних джерелах (Play Market для Android, Microsoft Store для
Windows та App Store для MacOS). Типовим потраплянням вірусу на телефон є встановлення
„зламаних” ігор та програм з форумів або антивірусу, чи додатка для прискорення роботи
телефону. Експерти не радять використовувати такі мобільні додатки як: Viber, WhatsApp,
Skype, Google Hangouts, Facebook Chat так як використовуючи дані додатки ваші дані
можуть бути викрадені. Ці додатки не лише вразливі для „злому”, але й, як правило, самі
зберігають записи розмов для спецслужб.
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. Для того, щоб зрозуміти, чи може програма отримати доступ
до географічного розташування телефону або чи дозволено передавати дані мережею
Інтернет, встановлюються певні дозволи.
Напрямки удосконалення захищеності мобільних пристроїв зводяться до наступних
правил виключення 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.
Не завжди вразливість мобільних телефонів та смартфонів полягає в перехопленні
розмов, зломах, заражених програмах тощо; проблема може виникнути, коли ви просто
загубили телефон. Нескладно уявити ситуацію в АТО, коли телефон просто випав з кишень
екіпіровки. У такому випадку небезпека полягає в тому, що інформація для службового
користування чи персональні дані , записані у ньому, а також доступ до електронної пошти
та іншого, легко потрапляє до рук ворога.
Таким чином, у доповіді пропонуються напрямки удосконалення захищеності
мобільних пристроїв як набір правил виключення несанкціонованого доступу а також
використання лише захищених засобів передачі інформації в телекомунікаційних системах, а
саме, таких які мають ступінь захисту IP-65, специфікацію випробувань на падіння,
специфікацію з робочої температури і температури зберігання. та специфікацію з
іскробезпеки (I-Safe).

105

Гордійчук В.В. (Інституту ВМС НУ „ОМА”)
ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТАЙМЕРНИХ СИГНАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Актуальність, аналіз останніх досліджень та публікацій. На сучасному етапі в
Україні, як i в усьому світі, одними із основних завданнями розвитку телекомунікацій є
підвищення швидкості передавання інформації. Одним із методів підвищення ефективності
системи передавання є використання таймерних сигнальних конструкцій. Запропоновані
багаторівневі таймерні сигнали (БТС) в роботах Захарченка М.В., Дельгадо Е.В. дозволили в
системах з обмеженим спектром підвищити швидкість передавання інформації
майже вдвічі.
Постановка задачі, мета. Провести дослідження основних властивостей таймерних
сигнальних конструкцій.
Викладення основного матеріалу дослідження. В таймерних сигнальних
конструкціях (далі – ТСК) на відміну від позиційного кодування, інформація про кодове
слово, яке передається (комбінації) міститься не в рівнях (знаках) сигналів, передаваємих на
n інтервалах Найквіста, а в тривалостях i-відрізків, тривалість кожного з яких відповідає
виразу:
 ei  t0  Ki  ,
(1)



t0
; S  2;3;4... – цілі числа.
S

де Δ – мінімальна різниця між тривалостями i-відрізків, визначаєма на прийомі з заданою
вірогідністю і відомих характеристиках перешкод. Принцип формування ТСК забезпечує три
відмінні ознаки формуємих кодових слів при позиційному і таймерному кодуванні.
При позиційному кодуванні на інтервалі реалізації Tp  mt можна сформувати

N p  2m , мінімальна енергетична відстань між кодовими словами визначається енергією
Найквістового елементу. При таймерному кодуванні і заданих значеннях m,s,i число
реалізацій визначається:
i
N p  Cms
i ( s 1) 

ms  i(s  1)!

(2)

i!(ms  is)

В таблиці представлені числа реалізацій (Np) для інтервалів m  4 10 , при S  5, 6, 7
для i  3, 4.
m

4

5

6

7

8

9

10

16

32

64

128

256

512

1024

5

56

286

816

1771

3276

5456

8436

6
7

84
120

456
680

1330
2024

2925
4495

5456
8436

9139
14190

14190
22100

5

1

126

1001

3876

10626

23751

46376

6
7

1
1

210
330

1870
3060

7315
12650

20475
35960

46376
82251

91390
163180

i

Np
s

3

4

З таблиці 1 слідує:
при збільшенні s та m=const число реалізацій збільшується, але при цьому збільшується
і вірогідність помилкового прийому так як Δ зменшується (1);
при m=const, S=const, зі збільшенням числа відрізків в кодовому слові, число реалізацій
i збільшується. Висновок. Враховуючи, що зміст (ентропія) кодового слова визначається як
H=log2Np (Np-число реалізацій), то кількість інформації на заданих інтервалах T=mt0
набагато більше ніж H≥m.
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МЕТОДИКА ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ
БАГАТОАНТЕННИХ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Одним з напрямків підвищення пропускної спроможності радіоканалів, є застосування
технології багатоантенних систем – МІМО (Multiple Input Multiple Output), яка дозволяє
більш ефективно використовувати потужність передавача і боротися із завмираннями
сигналів. Підвищення пропускної спроможності досягається за рахунок використання
методів просторово-часової обробки – STC (Space Time Coding), що забезпечують передачу і
приймання паралельних потоків інформації. Крім цього, в системах радіозв’язку актуальною
є задача виділення сигналів з адитивної суміші із завадами при відсутності апріорної
інформації про завадову обстановку. Перспективним напрямком вирішення цієї задачі є
застосування адаптивних антенних решіток (ААР).
У роботі запропоновано методику адаптивного управління параметрами системи з
МІМО та ААР, яка складається з наступних етапів.
Введення вихідних даних. Визначається тип та кількість елементів багатоантенної
системи, параметри засобів радіозв’язку.
Оцінка стану каналу зв’язку. На даному етапі за допомогою одного з відомих методів
оцінюється стан багатопроменевого каналу зв’язку та визначається його канальна матриця.
Адаптивний вибір кількості каналів системи МІМО. Проводиться ітераційна процедура
розрахунку сингулярних чисел. Якщо мінімальне сингулярне число більше граничного, то
такий режим буде задовольняти вимогам до ймовірності бітової помилки, і здійснюється
вихід із циклу. В іншому випадку зменшується число каналів на один.
Для кожної комбінації каналів, що залишилися, будемо мати по одному мінімальному
сингулярному числу. Залишаються ті комбінації, у яких мінімальне сингулярне число більше
порога. Якщо такі комбінації є, вибирається та з них, у якої мінімальне сингулярне число є
максимальним. Якщо залишився один канал передачі – здійснюється вихід із циклу.
Запропонований алгоритм дозволяє не тільки визначити максимально припустиме число
паралельних каналів для передачі даних, але й вибрати найбільш завадостійкі з них.
Розподіл потужності сигналу між власними каналами. Здійснюється на основі
отриманих на етапі оцінки каналу значень канальної матриці. Дана процедура повторюється
з інтервалом, рівним тривалості групи символів, на які розділяється потік сигналів.
Адаптивне управління параметрами ААР. Просторова обробка сигналів у ААР полягає
у оцінці кількості діючих джерел сигналів та завад, а також їх параметрів – амплітуднофазових значень на кожному із модулів решітки, автоматичному формуванні глибоких
провалів діаграми спрямованості (ДС) в напрямку на джерела завад, формуванні максимумів
ДС у напрямках на кореспондентів.
Переміщення променів в просторі. Здійснюється відповідно до фазового, або
амплітудно-фазового розподілу сигналів в елементах антенної решітки.
Вибір раціональних сигнально-кодових конструкцій. На даному етапі зі скінченної
кількості коригувальних кодів та видів модуляції, що визначаються вихідними даними, в
залежності від поточного відношення сигнал/завада для кожного підканалу визначається
сигнально-кодова конструкція, яка дозволяє отримати максимальне значення швидкості
передачі при забезпеченні заданої ймовірності бітової помилки.
Запропонована методика забезпечує вибір типу управління діаграмою спрямованості
військових радіозасобів з МІМО та ААР за рахунок сумісного вибору раціональних значень
параметрів багатоантенних систем та адаптивних антенних решіток в залежності від
сигнальної та завадової обстановки в каналі та відстані до кореспондентів, що дозволяє
забезпечити максимально можливу пропускну спроможність каналів зв’язку в умовах
навмисних завад.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФІЛЬТРАЦІЇ СИГНАЛІВ
Актуальність. Питання фільтрації сигналів завжди було актуальним з огляду на покращення захисту інформаційних сигналів від небажаних спектральних складових та впливу завад. Для цього використовуються широко відомі фільтри Баттерворта, Чебишова, Кауера-Золотарьова. Відомі інші фільтри, які менш використовувані. Реалізація реальних фільтрів
можлива в аналоговому чи цифровому варіантах. Порівняння амплітудно-частотних (АЧХ)
та фазо-частотних характеристик (ФЧХ) різних фільтрів здійснюється по ступені їх наближення до характеристик ідеальних фільтрів. Чим АЧХ та ФЧХ реальних фільтрів ближчі до ідеальних, тим кращий фільтр, але реалізація його ускладнюється. На базі ФНЧ, як відомо,
можуть бути побудовані інші типи фільтрів. Авторами запропонований варіант більш ефективної фільтрувальної функції, назвемо її гібридною функцією, для побудови фільтра нижніх частот (ФНЧ), а на цій основі – інших фільтрів.
Принципи побудови. Авторами пропонується гібридна функція, яка має вигляд:
G(ω) = ω2n∙cos[n∙arccos(ω)],
(1)
де n – порядок фільтра (кількість елементів L та С у ньому), на практиці n = 4–10, ω – поточна частота; часто використовується нормоване значення поточної частоти: ω
̅ = ω/ωп, ωп –
гранична частота смуги пропускання (може бути використана й інша).
АЧХ у представленні в децибелах описується виразом:
ар = 10 lg[1 + ε2G2(ω)],
де ε – масштабний коефіцієнт, вибором якого визначається затухання у смузі пропускання та
затримки фільтра, практично ε = 10–2–1.
Для фільтрів, що розглядаються, використаємо замість ар позначення (для
конкретизації фільтрів): apч1(ω
̅ ), apч2(ω
̅ ) – для фільтрів Чебишова, apб1(ω
̅ ), apб2(ω
̅) –
Баттерворта, apг1(ω
̅ ), apг2(ω
̅ ) – гібридного. Усі фільтри аналізуються відповідно при
значеннях порядку n1 = 5, n2 = 10. Масштабний коефіцієнт ε1 = 1. Тоді при n1 = 5
отримаємо:
apч1(ω
̅ ) = 10 lg{1 + ε12 [cos (n1∙arccos(ω
̅ )]2},
apб1(ω
̅ ) = 10 lg[1 + ε12 (ω
̅ 2n1)2],
(2)
2
apг1(ω
̅ ) = 10 lg{1 + ε1 (ω
̅ 2n1∙cos[n1∙arccos(ω
̅ )])2}.
Графічне зображення АЧХ представлене на рис. 1. Нумерація позначень: 1 – apг2(ω
̅ ), 2 –
apч2(ω
̅ ), 3 – apг1(ω
̅ ), 4 – apб2(ω
̅ ), 5 – apч1(ω
̅ ), 6 – apб1(ω
̅ ).
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Рис. 1 АЧХ ФНЧ

Як видно, більш стрімку характеристику справа від 1 (у перехідній смузі та смузі затримки) забезпечує гібридний фільтр при однакових всіх фільтрів величинах n. Значення
затухання цих фільтрів у смузі пропускання представлені на рис. 2, 3. Величина ар кожного
фільтра при значеннях ω
̅ = 1,05; ω
̅ = 1,1; ω
̅ = 1,2 представлена нижче:
а) Чебишева: apч1(1,05) = 8,657 дБ, apч2(1,1) = 32,511 дБ, apч2(1,2) = 48,037 дБ,
б) Баттерворта: apб1(1,05) = 5,627 дБ, apб2(1,1) = 16, 632 дБ, apб2(1,2) = 31,675 дБ,
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в) гібридного: apг1(1,05) = 12,51 дБ, apг2(1,1) = 49,066 дБ, apг2(1,2) = 79,71 дБ.
Збільшені масштабні значення по осі ар представлені на рис. 3.
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Рис. 2. Масштабна зміна по осі ар

Як видно, коливальний процес фільтра Чебишева у межах смуги пропускання
практично не змінюється, тільки останній 0 у межах точки 𝜛 = 1 дещо змістився вправо.
Характеристика гібридного фільтра характеризується певним „викидом” затухання,
амплітуда (max) якого знаходиться в межах 𝜛 = 0,2 … 0,9 (криві 1 і 3) і залежить від n. Але
цей „викид” менший, ніж значення затухання у смузі пропускання ФНЧ Баттерворта та
Чебишева. Масштабне „розтягування” характеристик по обох осях у межах точки 𝜛 = 1
представлене на рис. 3.
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Рис. 3. Деталізація характеристик в області 𝜛 = 1
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При зростанні порядку гібридного фільтра n максимальне значення характеристики
(„викиду”) у смузі пропускання дещо збільшується. Визначити це значення можна із рівняння, використовуючи формулу (1) або (2) :
2

𝑎pг 𝑚𝑎𝑥 =

̅ 2𝑛1 (𝑛1∙arccos(ω
̅ ))) ]}
𝑑{10∙lg[1+ε12 ∙(ω

=0

(3)
Із (4) визначають частоту ω
̅ 𝑚 , при якій похідна дорівнює 0, а потім – 𝑎𝑝г 𝑚𝑎𝑥 , використовуючи (2) та отримане значення частоти ω
̅ 𝑚 . Для гібридної функції 1 (рис. 5) значення максимуму ω
̅ 𝑚 ≈ 0,965.
Визначимо середньоквадратичне значення затухання у смузі пропускання, використовуючи формулу (фільтр Чебишева):
1

̅
𝑑ω

2

1

𝜎скв ч1 = √∫0 (𝑎рч1 (ω
̅ )) 𝑑ω
̅ = √∫0 (10 lg{1 + ε12 · [cos (𝑛1 ∙ arccos(ω
̅ )]2 })2 𝑑ω
̅
Аналогічні обчислення здійснимо для фільтрів Баттерворта (σскв б1) та гібридного (σскв
г1), отримаємо (при ε1 = 1, n1 = 5, n2 = 10):
а) Чебишева: σскв ч n1 = 1,935 дБ, σскв ч n2 = 1,944 дБ,
б) Баттерворта: σскв б n1 = 0,525 дБ,
σскв б n2 = 0,374 дБ,
в) гібридного: σскв г n1 = 0,275 дБ,
σскв г n2 = 0,189 дБ.
Середньоквадратичне значення затухання фільтра Чебишева практично не залежить від
порядку фільтра. Для інших фільтрів воно зменшується із зростанням порядку. Найменше
значення σскв забезпечує гібридний фільтр.
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Розглянемо, чи можна зменшити (зкорегувати) характерний „викид” характеристики
гібридного фільтра. Для цього представимо його функцію у вигляді:
Gω(ω
̅ ) = (ω
̅ –ω
̅ 𝑚) ω
̅ 2n∙cos [n∙arccos(ω
̅ )].
(4)
Тоді, використовуючи (4), АЧХ можна записати у вигляді:
2

̅ ) = 10 ∙ lg {1 + ε12 ∙ (ω
̅ 2𝑛1 ∙ cos(𝑛1 ∙ arccos(ω
̅ ))] }.
𝑎рг1ω (ω
̅ −ω
̅ 𝑚 )2 [ω

Для порівняння представлених вище фільтрувальних функцій (2) та функції (4) їх
графічне зображення при значеннях величин n2 = 10 та ε1 = 1 представлено на рис. 4, а в
збільшеному масштабі по обох осях (в області ω
̅ = 1) – на рис. 5.
Позначення кривих: 1 – 𝑎рг2 (ω
̅ ), 2 – apг2ω(ω
̅ ), 3 – apч2(ω
̅ ), 4 – apб2(ω
̅ ).
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Рис. 4. АЧХ ФНЧ з корекцією затухання

Як видно, найбільш стрімку в перехідній смузі та смузі затримки характеристику формує
гібридна крива (1) без корекції затухання, але вона має невеликий „викид” затухання у смузі
пропускання (рис. 3, криві 1 і 3). Корекція цього „викиду” на основі (5) направлена на його
згладжування, але рис. 5 показує, що при цьому крива 2, яка характеризує корекцію,
змістилася від ω
̅ = 1 вправо, а її значення ар у межах частот ω
̅ ≈ 1 … 1,08 дещо гірші
стосовно фільтра Чебишова, і межах ω
̅ ≈ 1 … 1,04 – стосовно фільтра Баттерворта; поза цими
межами гібридна характеристика з корекцією забезпечує кращі показники.
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Рис. 5. Деталізація характеристик в області ω
̅ = 1.

Середньоквадратичне затухання АЧХ фільтра σскв г1ω з використанням функції корекції
на основі формули (3.20 є) становить:
1

σскв г1ω = √∫0 (10lg{1 + ε12 · [(0,965 − ω
̅) ∙ ω
̅ 2∙𝑛2 ∙ cos(𝑛2 ∙ arccos(ω
̅ )]2 })2 𝑑ω
̅.
Обчислення дають: σскв г1ω = 2,136∙10–4 дБ, що значно менше від значень (6).
Висновки. Таким чином, гібридна характеристика покращує параметри фільтрації у
смугах пропускання, затримки та перехідній смузі. Характеристика з корекцією (рис. 5,
крива 2) у смугах пропускання та затримки значно перевищує показник затухання інших
функцій, але вона дещо поступається іншим функціям в перехідній області. Для обох
варіантів використання гібридної функції (без корекції та із корекцією) потребує
дослідження питання їх технічної реалізації, а для гібридної функції з корекцією – також
можливість зсуву її характеристики в межі ω
̅ = 1 для забезпечення заданої смуги
пропускання.
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к.т.н. Грохольський Я.М. (ВІТІ)
Яворський Ю.В. (ВІТІ)
ОЦІНКА ВІРОГІДНОСТІ ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ В СИСТЕМІ
СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ОСНОВІ CИСТЕМИ SOTM
Сучасні війни сильно асиметричні і мобільні, військові частини і підрозділи повинні
мати можливість забезпечення зв’язку у будь-яких умовах обстановки, як на місці так
і в русі.
На даний момент у Збройних силах України відбувається модернізація засобів зв’язку
та автоматизації, озброєння і техніки.
Зважаючи на географічні розміри України та приймаючи до уваги участь підрозділів
Збройних сил України в міжнародних та миротворчих операціях, для ефективного вирішення
завдань частинами та підрозділами, в загальну систему управління військами (силами)
повинні бути включені системи і комплекси супутникового зв’язку на основі національного
супутника зв’язку.
Супутниковий зв’язок в русі SOTM (Satcom On The Move) на базі VSAT (VSAT Very
Small Aperture Terminal) – це комплекс технологій, які дозволяють встановлювати і
забезпечувати супутниковий зв’язок в русі для різного роду об’єктів, що оснащені
супутниковими терміналами і, тим самим, підвищують ефективність використання систем
супутникового зв’язку в інтересах антитерористичних та миротворчих операцій.
На сучасному етапі розвитку телекомунікаційних технологій гостро постала проблема
щодо підвищення завадостійкості переданої інформації, ефективним способом вирішення
якої є використання завадостійкого кодування та формування оптимальної сигнальнокодової конструкції (СКК).
В системі супутникового зв’язку на передачу даних між супутником і наземною
станцією впливають різні несприятливі чинники і один з них це радіоелектронне подавлення.
Для того щоб уникнути цієї завади в системі супутникового зв’язку використовують
рознесений прийом, який базується на мажоритарній обробці даних, котрі поступають на
наземну станцію.
Для успішного обміну повідомленнями між земною станцією і супутником слід
урахувати певні коефіцієнти: потужність передавача 𝑃п ; коефіцієнт підсилення приймальної
антени 𝐺𝑛 ; коефіцієнт підсилення передавальної антени 𝐺𝑛𝑝 ; коефіцієнт втрат у вільному
просторі L. Завдяки цим коефіцієнтам обраховується вірогідність обміну повідомленнями,
які представленні у наступних формулах:
2

𝟒𝜋𝑆а
𝐿 = (4𝜋𝑟
) ; 𝐺м = 𝟐 ; 𝑃С = 𝐺пр 𝑃пр .
𝜆
𝝀
Мажоритарний принцип підвищення вірогідності з використанням завадостійкого коду
ефективніший від синхронного накопичення вірно прийнятих кодових комбінацій, тому
доцільно використовувати мажоритарну обробку при обміні повідомленнями між земною
станцією та супутником.
Таким чином, для вирішення питання підвищення завадостійкості супутникових систем
(SOTM) передавання інформації слід застосовувати ансамблі багатопозиційних сигналів
разом із завадостійким кодуванням.
На основі аналізу існуючих систем супутникового зв’язку різних держав було
запропоновано удосконалену модель системи супутникового зв’язку Збройних сил України,
а також методи обміну повідомленнями між земними станціями та супутником для
організації зв’язку між бойовими підрозділами, які приймають участь в антитерористичних
операціях та міжнародних операціях із забезпечення миру.
Запропоноване рішення надасть можливість забезпечити своєчасний та високоякісний
обмін інформацією між підрозділами в процесі управління військами та озброєнням, а також
якісне виконання вимог щодо стійкості, оперативності та прихованості управління військами
в ході проведення бойових дій, особливо в тактичній ланці управління військами.

𝑃п = 𝐺𝑛 𝑃в ;
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Драглюк О.В. (НЦЗІ ВІТІ)
ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС РОЗРОБКИ РАДІОДАНИХ
ДЛЯ РАДІОСТАНЦІЙ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗМІННІ ПОЗИВНІ „РЕБУС-1”
До кінця 2015 року організація радіозв’язку в ЗС України здійснювалася згідно
„Керівництва з радіозв’язку Збройних сил України” затвердженого Начальником військ
зв’язку – заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України від
15.10.2004р. та „Регламенту радіозв’язку Збройних сил України РР-2007” затвердженого
Начальником військ зв’язку Збройних сил України від 20.06.2006 р. Зазначені документи
визначають порядок організації радіозв’язку, забезпечення стійкості та захисту від
радіорозвідок при всіх видах діяльності Збройних Сил.
Нікому не є таємницею, що після окупації АР Крим Російською Федерацією, були
також захоплені ключові документи, за якими здійснювалась організація радіозв’язку в
підрозділах різних рівнів управління.
Зазначені документи були розроблені ще в 2007 році та визначали порядок організації
радіозв’язку, забезпечення стійкості та захисту від радіорозвідок при всіх видах діяльності
Збройних сил.
Одним з заходів, що здійснюються для забезпечення захисту від радіорозвідок є
використання змінних позивних для радіостанцій, що працюють в радіомережах та
радіонапрямках в інтересах системи управління ЗС України.
Процес створення комплекту радіоданих для радіомереж та радіонапрямків, що
працюють в інтересах органів управління всіх Збройних сил України та інших військових
формувань займав близько 90 діб та був взагалі не автоматизований.
Для вирішення зазначених вище питань у Науковому центрі зв’язку та інформатизації
ВІТІ були проаналізовані процеси, які виконуються при створенні радіоданих та створений
програмний комплекс розробки радіоданих для радіостанцій, що використовують змінні
позивні „Ребус-1”.
Приймальні випробування програмного комплексу „Ребус-1” були успішно проведені у
лютому 2015 року та показали, що програмний комплекс дозволяє скоротити час створення
радіоданих для радіороку до десяти діб, шляхом автоматизації процесів:
створення таблиці індексів для радіороку;

Фрагмент таблиці індексів створеної з допомогою „Ребус – 1”
створення до 255 наборів основних та аварійних ключових пар;
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Фрагмент наборів ключових пар створених з допомогою „Ребус – 1”
створення таблиць змінних позивних для радіомереж та радіонапрямків для кожної доби
радіороку та експорту їх в табличний редактор.

Таблиця радіоданих створена з допомогою „Ребус – 1”
Програмний комплекс „Ребус-1” вже використовується в відділах організації
радіозв’язку Генерального штабу ЗС України, штабів Видів ЗС України, штабів оперативних
командувань, штабі Високомобільних десантних військ, Силах спеціальних операцій,
Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України.
Розробка радіоданих для мереж бойового управління стратегічного рівня (ЧБП ГШ), та
підготовка вихідних даних для видів ЗС України та інших військових формувань на 2017 рік
зайняла10 діб.
Для легалізації даного програмного забезпечення отримано свідоцтво про авторські
права, які належать ВІТІ.
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к.т.н. Євецький В.Л. (ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Попов В.В. (ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Гуменюк Н.О. (ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ
Актуальність: Системи виявлення атак застосовують різні методи і засоби для аналізу
даних, що надійшли на обробку, але з кожним днем з’являються нові типи атак, які
практично неможливо виявити за допомогою нездатного до адаптації програмного і
апаратного забезпечення систем виявлення. Тому стали застосовувати засоби і методи
штучного інтелекту. В даному випадку розглянуті СВА із застосуванням штучних нейронних
мереж для виявлення різних видів атак.
Мета: Створити систему виявлення атак на основі нейронної мережі, яка буде не тільки
виявляти відомі атаки, а й попереджувати, при можливості, нові атаки та давати рекомендації
щодо захисту від відомих атак.
Основні положення: Нейронна мережа СВА дозволяє оцінити ступінь відповідності
аналізованих даних еталонної моделі. Найбільш важлива перевага нейронних мереж при
виявленні злочину – їх здатність вивчати характеристики умисних атак і ідентифікувати
елементи, які не схожі на ті що спостерігалися в мережі раніше.
Найбільш придатними є: багатошаровий персептрон, мережа з радіальними базисними
елементами, ймовірнісна і лінійна мережі. НМ навчається методом зворотного поширення.
Навчання проводиться так само з мінімізацією цільової помилки Навчання мережі вручну є
тривалим і трудомістким процесом, тому розроблена СВА інтегрована з програмою з
навчання нейромережі – Statistica Neural Networks Модуль „джерела даних” формує вектор
вхідних даних на основі роботи програми Snort і записів в журналі безпеки Windows.
Вхідними даними для першої нейромережі, яка відповідає за моніторинг мережевих
атак, є інформація про мережеві пакети: час, IP адреса відправника та одержувача, вид
протоколу, час життя, довжина заголовка, довжина даних.
Вхідними даними для другої нейромережі, яка відповідає за моніторинг системних
подій, є інформація про події: категорія події, ID події, дата, час, тип події. Модуль набору
статистики по мережевим пакетам призначений для створення навчальної вибірки, яка
використовується для створення нейромережі, що здійснює аналіз вихідних даних для
моніторингу на мережевому рівні. Цей модуль видає для аналізу відносне число
мережевих атак.
Так само цей модуль набирає навчальну вибірку для нейронної мережі, призначеної для
моніторингу мережевих пакетів Модуль централізованого моніторингу ІС перехоплює
мережеві пакети в реальному часі і подає інформацію про них на вхід першої нейромережі.
Нейромережа робить висновок про наявність атаки на основі цієї інформації.
Так само цей модуль в реальному часі перехоплює системні події і подає інформацію
про них на вхід другої нейромережі, яка визначає ступінь небезпеки події.
Висновок: Втрата інформації або зупинка роботи програмних чи апаратних засобів в
основному є результатом проведення успішних атак зловмисників. На сьогоднішній день з
цим може впоратися система виявлення атак на основі нейронних мереж, але вони повинні
навчатися, тому після їх установки слід задати їм невеликий старт у вигляді класифікації
загроз і базових методів боротьби з ними.
Налагоджена інтелектуальна система в рази спрощує роботу по забезпеченню заходів
засобів захисту інформації і генерує нові виявлення нових класів комп’ютерних атак та
інцидентів інформаційної безпеки.
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МЕТОДИКА І РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ РОЗДІЛЕННЯ
СИГНАЛІВ З МІНІМАЛЬНОЮ ЧАСТОТНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ
В [1, 2] методами статистичної теорії розділення цифрових сигналів (ЦС) [1], що є
самостійним розділом в теорії багатокористувацького детектування (БКД) [4, 5] синтезована
низка алгоритмів оптимальної та підоптимальної демодуляції – детектування двох взаємно
заважаючих (взаємно неортогональних на довжині Т інформаційної посилки) сигналів з
мінімальною частотною маніпуляцією (МЧМ). Одержані в [1, 2] вирішуючі правила
потребують створення математичного апарату аналізу їх завадостійкості.
Досвід аналізу завадостійкості алгоритмів розділення взаємно заважаючих ЦС [3 – 7]
свідчить про нетривіальність відповідних задач. Тому обмежимось тут першим і тому
найпростішим випадком – взаємно заважаючі МЧМ – сигнали синхронні за тактовими
точками, вектори їх неінформаційних параметрів точно відомі, канал розповсюдження –
стаціонарний, з адитивним білим Гаусівським шумом (АБГШ), обробка згідно [1] обмежена
одним тактовим інтервалом довжиною t  ((k  1)T , kT ] , k  1, 2,...
Вирішуюче правило розділення 2-х МЧМ-сигналів на одному тактовому інтервалі для
першого ЦС із застосуванням введених в [1, 2] позначень має вигляд:
 b (1)  b1 (0)
 b (1)  b2 (0)

r1*  rect  1
 Arth  th( 2
)  th( R(1,0)  R(1,1))  
(1)
2
2



Загальний вираз для імовірності помилки в оцінці ДП першого ЦС (за умови
рівноімовірних станів ДП r1, r2 ) має вид:
P1 

1 1 1
p(r1*  1  r1 / r1, r2 )


4 r 0 r 0
1

(2)

2

В (2) умовні імовірності помилки обраховуються як подвійні інтеграли від функції з
аргументами b1, 2 (0, 1) . Як і очікувалось, розрахунки призвели майже до тих же залежностей,
що і при аналізі алгоритму розділення двох синхронних за тактовими точками сигналів ФМ2, з тою лише різницею, що завадостійкість розділення сигналів МЧМ на 3,01 дБ гірша – на
одному тактовому інтервалі сигнали МЧМ ортогональні, на відміну від протилежних
сигналів ФМ-2. Результати розрахунків наведені на рис.1–2. Тут по вісям абсцис наведені
h2
співвідношення l 2  12 ( h12  11, 4; 13,53 дБ, що відповідає завадостійкості в каналі з АБГШ
h2
без другого заважаючого МЧМ-сигналу – P1  104 ; 106 відповідно), по вісям ординат –
імовірності помилки в першому та другому взаємно неортогональних МЧМ – сигналах
( ρ11  0,9 ). На наведених рисунках потужність корисного сигнала є незмінною ( h12  11, 4 або
13,53дБ ), а потужність заважаючого лежить в межах 21, 4 дБ  h22 >  8,6 дБ (рис. 1) або в

межах 23,53 дБ >h22 >  6, 47 дБ (рис. 2).
З одержаних залежностей рис. 1 – 2 витікає, що аналогічно результатам [3, 6, 7] при
оптимальному когерентному розділенні взаємно неортогональних цифрових сигналів з МЧМ
найгіршими виявляються ситуації, коли їх миттєві потужності розрізняються несуттєво.
Помітний вплив заважаючого сигналу на завадостійкість демодуляції корисного
спостерігається за умови l 2 > 6 дБ (див. приклади розрахунків на рис. 1 – 2).
Одержаний результат ще раз підтверджує твердження, доведені раніше в [3 –7 та ін.]
інших видів цифрових сигналів.
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Методи теорії багатокористувацького детектування дозволяють синтезувати алгоритми
оптимального розділення цифрових сигналів з МЧМ. Ефективне використання синтезованих
алгоритмів можливе за обов’язкової умови перевищення миттєвої потужності заважаючого
сигналу над потужністю корисного не менше ніж на 6 дБ, якщо ρ  (0,1] може приймати
довільні значення.

Рис. 1. Завадостійкість розділення двох

Рис. 2. Завадостійкість розділення двох МЧМ-сигналів

МЧМ-сигналів при ρ  0,9; h1  11, 4 дБ

при ρ  0,9; h1  13,53 дБ
2

2
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МЕТОДИКА І РЕЗУЛЬТАТИ АСИМПТОТИЧНОГО АНАЛІЗУ
ПРОТОКОЛУ ВИПАДКОВОГО МНОЖИННОГО ДОСТУПУ „НЕНАПОЛЕГЛИВОГО
МДКН-ВК” ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ПАРНИХ КОНФЛІКТІВ НА ФІЗИЧНОМУ РІВНІ
У багатьох галузях телекомунікацій виникає необхідність у розподіленій обробці
інформації на самих різних рівнях - від окремого приміщення до розгорнутої мережі. Цьому
сприяє природній стрімкий розвиток мереж зв’язку, що дозволяє з’єднувати в єдині системи
різноманітні складові.
Дослідження, що спрямовані на покрашення функціонування мереж, проводяться в
двох напрямках: підвищення фізичних характеристик каналу передачі та створення
ефективних мережних протоколів, які дозволяють використовувати фізичні можливості
каналу раціональним чином. При цьому останній напрямок є не менш важливим, ніж
перший. Широкого поширення набуло сімейство протоколів множинного доступу з
контролем несівної (МДКН). Але дослідники у цьому напрямку обмежуються умовою про
неможливість розв’язання конфліктів на фізичному рівні (РКФР), не дивлячись на
значущість даної теми для галузі телекомунікацій. Тому на розгляд було взято протокол
МДКН-ВК за додаткового припущення про РКФР кратності 2.
Метою роботи є аналіз пропускної спроможності протоколу випадкового множинного
доступу МДКН-ВК за додаткових умов: розв’язання парних конфліктів на фізичному рівні та
заборона обслуговування поодиноких заявок.
Було побудовано математичну модель відповідної системи масового обслуговування, у
якій вимоги найпростішого потоку з параметром λ надходять в систему обслуговування з
нескінченною кількістю приладів.
Одержана відповідна система різницевих рівнянь досліджуваного процесу. Позначаючи
Pν  i  P  t , i, ν  P i  t   i, ν t   ν  , маємо (тут i - кількість заявок в ДПВ, ν - стан процесу):
 P  t  t , i, 0   1   λ  iσ  t  P  t , i, 0   μ 2 tP  t , i, 4   3μ1tP  t , i  3, 3  ;

 P  t  t , i,1  1   λ  iσ  t  P  t , i,1  λtP  t , i, 0    i  1 σtP  t , i  1, 0  ;

 P  t  t , i, 2   1   λ  2μ1  iσ  t  P  t , i, 2   λtP  t , i,1   i  1 σtP  t , i  1, 1 ;


(1)
 P  t  t , i, 3  1   λ  3μ1  t  P  t , i, 3  λtP  t , i, 2    i  1 σtP  t , i  1, 2  

 λtP  t , i  1, 3 ;
 P t  t , i, 4  1  λ  μ t  P t , i, 4  2μ tP t , i, 5  λtP t , i  1, 4 ;
  





2  
2
 
 P  t  t , i, 5   1   λ  2μ  t  P  t , i, 5   2μ tP  t , i, 2   λtP  t , i  1, 5  .
2
1




Якщо надходить більше двох заявок, то наступні починають надходити безпосередньо
в ДПВ, де можуть зберігатися необмежений час.
Для даної моделі проведено аналіз пропускної спроможності протоколу МДКН-ВК при
розв’язанні парних конфліктів та забороні обробки поодиноких заявок і побудовано
відповідний графік. Виявилося, що пропускна спроможність даного протоколу підвищується
в 1,25 рази в порівнянні з протоколом МДКН-ВК, що обробляє лише поодинокі заявки.
За одержаними результатами можна стверджувати, що напрямок дослідження є
перспективним та є сенс його продовжувати.
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Єсаулов М.Ю. (ВІТІ)
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНИХ
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
В останні роки в технічно розвинених державах світу особлива увага приділяється
активному розвитку теорії й практики ведення мережецентричних війн (МЦВ), що
кардинально міняють погляди на підготовку й застосування збройних сил у сучасних війнах і
конфліктах. Основною ідеєю МЦВ є інтеграція усіх сил і засобів у єдиному інформаційному
просторі, що дозволяє багаторазово збільшити ефективність їх бойового застосування за
рахунок синергетичного ефекту. Впровадження мережних технологій у військову сферу є
дійсно революційним кроком, спрямованим на підвищення бойових можливостей збройних
сил, у першу чергу, за рахунок оперативності й ефективності їх застосування.
Технічною основою ведення мережецентричних війн є мережецентричні системи
(МЦС) збройної боротьби, побудовані з урахуванням ряду основних принципів (рис. 1):
мережного; міжвидового призначення; сумісності; відкритої системи; модульності;
розподілу обробки й зберігання інформації.
Мережевий принцип

Принцип міжвидового
призначення

Принцип сумісності

Структура перспективної
регіональної системи
управління являє собою
мережу з “вузлів” −
різнорідних локальних
пунктів управління й
“павутини” − ліній зв’язку
між ними

Можливість створення й
застосування мережних
технологій для виконання
завдань управління
різнорідними силами й
засобами незалежно від
конкретного змісту
управлінських завдань

Можливість технічного й
функціонального
сполучення різних
локальних мереж
різнорідних сил і засобів у
регіоні конфлікту

мережецентрична система
Принцип відкритої
системи

Принцип модульності

Принцип розподілу обробки
й зберігання інформації

Можливість нарощування
системи управління в
регіоні конфлікту за
рахунок підключення нових
джерел і споживачів
інформації, засобів її
обробки й зберігання

Комплекси та системи
автоматизації різнорідних
сил і засобів створюються з
окремих відносно
незалежних модулів, що
сполучаються технічно,
інформаційно та
функціонально

Розосередження
інформаційних ресурсів
АСУ, при якому вихід з
ладу одного або декількох
компонентів мережі не
приводить до втрати
інформації й управління в
цілому

Рис. 1 Основні принципи побудови мережецентричних систем управління

Мережецентрична система являє собою єдиний інформаційно-комунікаційний простір,
що функціонує в реальному масштабі часу й об’єднуюче між собою мережі розвідки, зв’язку
й управління, мережі засобів ураження й подавлення, а також мережі бойового й тилового
забезпечення. Це принципово збільшує швидкість прийняття рішень та бойового
застосування військ. Говорячи про засоби ураження, що входять до складу МЦС, слід
помітити, що високоточна зброя, хоча і є найважливішим компонентом цієї системи, але
далеко не єдиним. До неї будуть входити й інші засоби, що впливають на противника
вражаючою, дезорганізуючою та деморалізуючою дією.
Відмінними рисами мережецентричних війн, у порівнянні із традиційними війнами, є:
– можливість погодженого використання географічно розподілених сил і засобів;
– самосинхронізація сил, що беруть участь у мережецентричних війнах;
– висока динамічність, активність і результативність усіх процесів керування й самих
бойових дій;
– зміна форми воєнних дій, яка від послідовних боїв і операцій з відповідними
проміжками (паузами) між ними, здобуває форму безперервних високошвидкісних дій
(операцій, акцій) з рішучими цілями;
– наявність ефективних комунікацій між системами й засобами в бойовому просторі,
що дає можливість на великому географічному просторі проводити спільні дії, а також
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динамічно як найкраще розподіляти відповідальність і обсяг завдань між різними
підрозділами стосовно до поточної обстановки.
У загальному плані ведення мережецентричних війн стосовно до будь-якого театру
воєнних дій (ТВД) передбачається чотири основні фази ведення бойових дій:
1) досягнення інформаційної переваги за допомогою випереджального знищення
(виводу з ладу, придушення) системи розвідувально-інформаційного забезпечення
противника (засобів і систем розвідки, зв’язку й передачі даних, мережеутворюючих вузлів,
центрів обробки інформації й керування);
2) завоювання переваги (панування) у повітряно-космічній сфері за рахунок
придушення (знищення) системи повітряно-космічної оборони;
3) послідовне знищення засобів ураження противника, які залишилися без управління
й інформації, у першу чергу, ракетних комплексів, авіації, артилерії, бронетехніки;
4) остаточне придушення або знищення вогнищ опору противника.
Інфраструктура й підготовка військ для ведення мережецентричних війн формуються
завчасно. На ТВД створюються й розгортаються розгалужені автоматизовані
комп’ютеризовані мережі розвідки й управління всіх рівнів (від тактичного до
стратегічного). Вони сполучаються між собою в єдиний керуючий комплекс, що забезпечує
безперервне оперативне управління військами, як за вертикаллю, так і за горизонталлю. У
сукупності всі ці засоби (джерела інформації, засоби й пункти управління, засоби ураження й
придушення) утворюють єдине інформаційно-управляюче поле, що охоплює весь театр
війни. Перевага над противником досягається, у першу чергу, за рахунок істотного
підвищення якості управління – повноти, глибини знань, єдиного розуміння, оцінки й
прогнозування командуванням усіх рівнів обстановки, що динамічно розвивається,
оперативності реагування на швидкоплинну ситуацію, прийняттям своєчасних і
обґрунтованих рішень, прискореного доведення їх до діючих угруповань військ на ТВД.
Слід зазначити, що для виводу з ладу або хоча би тимчасового зниження ефективності
функціонування мережецентричної системи противника потрібно погоджений за часом,
простором й цілям масовий вплив на численні взаємопов’язані засоби мереже і
каналоутворення, що приводять до руйнування системи. Це і є та область відображення
концепції мережецентричних війн, без якої дійсно важко обійтися, якщо всерйоз готуватися
до можливих високотехнологічних війн майбутнього. При цьому слід констатувати, що
мережну війну можна виграти (успішно вести) тільки мережними методами й засобами.
Сьогодні головними проблемами, очевидними для багатьох фахівців в області
створення складних управляючих систем, є відсутність системності в рішенні даного
надскладного завдання, а також слабке наукове пророблення, як окремих елементів, так і
мережецентричних систем управління в цілому. Розробка збалансованої за завданнями,
строками створення, вартості й науково-технічної можливості реалізації мережецентричної
системи управління військами з урахуванням нового погляду на розвиток збройних сил, їх
організаційно-штатної структури, стану існуючої системи озброєння й наявного науковотехнічного заділу в промисловості й науці є надскладним науковим завданням, рішення
якого без відповідного науково-методичного апарата практично неможливо. Відомі два
протилежні підходи до вирішення питання побудови мережецентричних систем управління.
Перший підхід передбачав передачу всієї інформації від засобів розвідки, даних про
можливості своїх сил і засобів у єдиний головний центр обробки за допомоги багатозв’язної,
захищеної, дубльованої мережецентричної системи зв’язку. У головному центрі на всій
множині сил і засобів противника, своїх військ та їх бойових можливостей передбачалося
рішення складного оптимізаційного завдання на застосування ударних засобів, а також
формувалися й передавалися команди на їхнє застосування на нижні рівні ієрархії. Спроба
реалізувати таку систему на практиці привела до перевантаження верхніх ланок управління,
до значних затримок на застосування ударних засобів і значно ускладнила систему
управління. Крім того, така архітектура системи управління зажадала застосування вкрай
дорогих високошвидкісних, широкосмугових ліній зв’язку й надскладних систем обробки
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інформації, моделювання сценаріїв бойових дій і підтримки прийняття рішень. Суть іншого
підходу полягала в наступному. Задум на застосування сил і засобів виробляється
командиром верхньої ланки з урахуванням пропозицій командирів нижніх ланок. Рішення на
застосування ударних засобів і завдання цілерозподілу на полі бою вирішує кожний
командир нижньої ланки, починаючи з командира бригади, полку, батальйону, роти, взводу в
межах поставленого йому завдання. Командири верхніх ланок управління вирішують
завдання розподілів зон відповідальності, зусиль, залучення додаткових частин і підрозділів,
або сил і засобів резервів, доданих старшим начальником. Найважливішими питаннями, що
вимагають окремого пророблення, є формування базових принципів автоматизації й
автоматизація діяльності командуючого угруповання сил і засобів, його штабу, командирів і
штабів нижніх ієрархічних рівнів. Без впровадження засобів автоматизації, розробки
алгоритмів підтримки й прийняття рішень для командирів і штабів усіх рівнів розраховувати
на успіх у створенні мережецентричних систем управління не доводиться.
Вдалого рішення цього питання можливо добитися за рахунок впровадження
наступних основних принципів автоматизації:
– паралельної роботи в автоматизованому режимі всіх командирів і штабів з
використанням цифрових карт місцевості й геоінформаційних систем для вироблення
задумів та рішень на застосування військ;
– завчасної підготовки, введення й відображення на цифрових картах вихідного
положення сил і засобів противника, своїх сил і засобів, можливих сценаріїв бойових дій,
моделей оцінки ефективності бойового застосування військ;
– можливості контролю й оперативної участі командирів вищого ієрархічного рівня в
процесі вироблення задуму й формування рішення на застосування сил і засобів підлеглих
командирів і штабів;
– завчасного відпрацьовування, навчання й злагодження дій командирів і штабів у ході
польових і командно-штабних навчань, комп’ютерних ігор тощо;
– формування технічних завдань, реалізації й військово-наукового супроводу,
особистої участі в розробці й прийнятті на постачання військ автоматизованих систем
управління (АСУ театру воєнних дій) командирів і штабів усіх рівнів.
Таким чином, розглянувши найбільш важливі проблемні питання створення
мережецентричних систем управління, хотілося б відзначити наступне:
– враховуючи досвід проведення антитерористичної операції та характер загроз безпеці
держави в різних регіонах, які потрібно гарантовано парирувати в умовах обмежених
фінансових можливостей, створення мережецентричних систем управління оперативнотактичної ланки, що забезпечують оперативне нарощування потенціалу стримування й
деескалації агресії є, безумовно, пріоритетним напрямком розвитку систем військового
управління;
– створення збалансованої мережецентричної системи управління військами з
урахуванням сучасного стану Збройних сил України, їх організаційно-штатної структури,
стану існуючої системи озброєння й наявного науково-технічного заділу в промисловості й
російській науці є складним комплексним науковим завданням, яке потребує розробку
відповідного науково-методичного апарата;
– впровадження засобів автоматизації, розробка алгоритмів підтримки й прийняття
рішень для командирів і штабів усіх рівнів є необхідною умовою створення
мережецентричних систем управління військами.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ
ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО КОДУВАННЯ В СИСТЕМАХ МІМО
Актуальність проведення дослідження. Одним з напрямків підвищення ефективності
систем радіозв’язку є застосування методів просторової обробки сигналів у системах
радіодоступу, зокрема технології „багато входів-багато виходів” (Multiple-Input MultipleOutput – MIMO). У технології MIMO об’єднані просторово-часові методи прийому з
використанням адаптивних антен, методи просторово-часового кодування і просторовочасового розділення сигналів.
Проте, поряд із зазначеними перевагами мають місце і недоліки, пов’язані зі
складністю виготовлення багатоантенних систем. Велика кількість радіочастотних трактів в
таких системах призводить до збільшення їх розмірів, енергоспоживання та вартості.
Складність радіочастотного тракту пропорційна кількості антен. Одним з напрямків
вирішення зазначеного питання є застосування методів просторово-часового кодування, що
дозволяють сформувати оптимальну кількість логічних каналів в системі МІМО.
Тому метою зазначеної роботи є проведення аналізу ефективності методів
просторово-часового кодування в системах МІМО.
Основні положення. В системах МІМО існують наступні класи методів просторовочасового кодування: ортогональні, неортогональні та квазіортогональні.
Одним з найбільш відомих ортогональних методів просторового кодування є код
Аламауті, що використовується майже в усіх сучасних системах передачі даних. Зазначений
метод не вимагає перебору всіх можливих комбінацій, проте код Аламауті є неприйнятним
при різній кількості приймальних та передавальних антен, а також не дозволяє працювати
при максимальній кодовій швидкості.
Неортогональні методи просторово-часового кодування, дозволяють забезпечити
найбільшу спектральну ефективність систем передачі та необхідне просторове рознесення.
Принцип роботи зазначених методів полягає в тому, що всі символи блоку одночасно
випромінюються в простір, причому кожний символ випромінюється своєю передавальною
антеною, при цьому сигнал що випромінюється має ширину спектру меншу, ніж ширина
спектру вихідного модульованого сигналу. Найбільш відомим неортогональним методом є
BLAST (Bell Laboratory Space Time – просторово-часовий код лабораторії Белла).
Частковим випадком неортогональних методів просторово-часового кодування, які
допускають досить просту реалізацію є квазіортогональні методи. Сутність
квазіортогональних методів просторово-часового кодування зводиться до розбиття
інформаційних символів на декілька груп та їх послідуючу обробку в середині групи.
Завдяки цьому обчислювальна складність є нижчою у порівнянні з неортогональними
кодами загального вигляду. Найбільш поширеним квазіортогональним методом просторовочасового кодування є код, що декодується по четвірках символів (Quad Symbol Decodable).
Недоліком зазначеного класу кодів є низька спектральна ефективність.
Висновки. В роботі проведений аналіз основних методів просторово-часового
кодування в системах МІМО. Встановлено, що кожний з відомих методів просторовочасового кодування у повній мірі не задовольняє вимогам, що висуваються до перспективних
багатоантенних систем.
Результати проведеного аналізу в подальшому пропонується використати під час
розробки методу просторово-часового кодування в багатоантенних системах для
забезпечення максимальної (необхідної) пропускної спроможності з помірною (меншою)
обчислювальною складністю.
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к.т.н. Жиров Г.Б. (ВІКНУ)
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА СТАНОМ З ПОСТІЙНОЮ ПЕРІОДИЧНІСТЮ КОНТРОЛЮ
На сьогоднішній час значна увага приділяється питанням щодо збільшення заходів по
підтримці безпеки в роботі різноманітних складних технічних об’єктів та систем, у тому
числі спеціального призначення. Надійне функціонування електронних та радіоелектронних
об’єктів та систем забезпечується якісною роботою системи технічного обслуговування і
ремонту (ТОіР). Показники надійності та вартості експлуатації об’єктів залежать як від
властивостей безвідмовності та ремонтопридатності самого об’єкта, так і від параметрів
системи ТОіР. Таким чином існує загальна проблема оптимізації характеристик об’єкту та
параметрів системи ТОіР.
В роботі розглядається задача визначення підходів до оптимізації параметрів процесу
ТОС з постійною періодичністю контролю.
Постановку задачі оптимізації параметрів ТОС можна звести до розв’язання задач:
оптимізації за критерієм min ce (1) та оптимізації за критерієм max K тв (2):
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де: T0необх – задана вимога до рівня безвідмовності об’єкта; Eто
, U то
і Tк – шукані

оптимальні значення параметрів ТОС з постійною періодичністю контролю; Eто – множина
елементів, які обслуговуються; U то – вектор рівнів ТО; Tк – періодичність контролю.
Задачу (1) передбачається розв’язувати як послідовність часткових задач, у яких

множина Eто зафіксована. На кожному кроці формується допоміжна множина Eто
шляхом
додавання в неї по одному елементу, взятому з Eто , та розв’язується часткова задача
визначення оптимальних параметрів, що задовольняють умові:
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Розв’язок Pто
 Eто
,U то
, Tк , що задовольняє умові (3), є умовно оптимальним


розв’язком, отриманим за умови, що множина обслуговуваних елементів має склад Eто
.
Задача (2) розв’язується аналогічним чином. Таким чином, за рахунок такого прийому

можна скоротили число параметрів, що оптимізуються, до двох – U то і Tк . Однак параметр

U то
є вектором рівнів ТО, які задаються для різних обслуговуваних елементів, так як
ймовірнісні характеристики процесу деградації різних елементів можуть істотно різнитися.

Найбільший вплив на вибір оптимальних значень U то
, завдає величина коефіцієнта варіації

процесу деградації елемента  u i , а з іншого боку, оптимальні значення U то
залежать від

періодичності контролю

Tк . Проведене імітаційне моделювання підтвердило дані


твердження. Висновки. При пошуку умовно оптимального вектору U то
необхідно
здійснювати роздільну оптимізацію для кожного з його елементів. При пошуку умовно

оптимального рішення необхідно шукати сумісно оптимальні значення параметрів U то
і Tк .
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МЕТОД ОЦІНКИ СТАНУ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З МІМО-ОFDM СИГНАЛАМИ
Актуальність проведення дослідження
Як свідчить досвід останніх локальних конфліктів, військових навчань та бойових дій
на Сході України система зв’язку повинна забезпечувати передачу інформації в складних
умовах завадової обстановки.
В якості базової технології передачі інформації в системах зв’язку використовують
метод ортогонального частотного розділення з мультиплексуванням OFDM (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing) [1].
Основна особливість OFDM сигналів їх інваріантість до явища багатопроменевості в
каналі. Однак цим системам властиві свої недоліки, основними з яких є:
– високий пік-фактор;
– нелінійні спотворення в радіотракті засобів радіозв’язку;
– помилки синхронізації;
– шкідливий вплив навмисних завад.
Проведений аналіз свідчить про те, що використання технології OFDM не в повній мірі
задовольняє вимогам, які висуваються до перспективних систем та комплексів радіозв’язку.
Одним з напрямків підвищення ефективності систем радіозв’язку є застосування
методів просторової обробки сигналів у системах радіодоступу, зокрема технології „багато
входів- багато виходів” (Multiple-Input Multiple-Output – MIMO) [2].
У технології MIMO об’єднані просторово-часові методи прийому з використанням
адаптивних антен і методи просторово-часового кодування і просторово-часового розділення
сигналів.
Для реалізації просторово-часового розділення сигналів у системах MIMO „множина
виходів” (випромінюючих антен) здійснюється передача декількома (у загальному випадку –
безліччю) шляхами (променями), а приймається ця множина сигналів, як множина потоків на
декілька приймальних антен (рознесених у просторі).
Ключовою властивістю MIMO є можливість перетворити ефект багатопроменевого
поширення, що значно погіршує якість радіозв’язку, у перевагу для користувача. Так само
MIMO робить можливим підвищення експлуатаційних показників радіозв’язку без
збільшення необхідної смуги частот системи.
З метою підвищення частотної ефективності у системах зв’язку поєднують
багатоантенні системи з модуляцією кожного окремого просторового каналу ортогональним
частотним ущільненням з мультиплексуванням.
Сигнали MІMO-OFDM характеризуються високою спектральною ефективністю та
низьким рівнем міжсимвольної інтерференції. Для розділення просторових і частотних
каналів і детектування інформаційних символів необхідна точна оцінка параметрів каналу,
що на практиці ускладнено їх нестаціонарністю (завмираннями).
Системи радіозв’язку, що використають даний тип сигналів, дуже чутливі до фазової
нестабільності несучої. Остання може бути викликана нестаціонарністю фазової
характеристики каналів передачі, обумовленої доплеровським розсіюванням, фазовими
флуктуаціями опорних генераторів на передавальному і приймальному боці. Як наслідок,
знижується енергетична ефективність систем. Проблема постає особливо при передачі
сигналів з багатопозиційною модуляцією сигналів в умовах швидких амплітудних
завмирань.
Відомі два підходи оцінки і корекції параметрів сигналів МІМО-OFDM.
Перший заснований на аналізі навчальних символів, переданих у певних частотних
каналах. Другий підхід ґрунтується на використанні безпосередньо інформаційних несучих
сигналів. Дослідження в цій області показують, що другий підхід за рахунок більшої
статистики дозволяє підвищити ефективність систем передачі на 2 – 3 дБ стосовно першого.
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Тому актуальним завданням є розробка методу оцінки параметрів каналу та корекції
амплітуди і фази несучої OFDM-сигналу на основі інформаційних частотних каналів в
системі радіозв’язку з ортогональним частотним і просторовим розділенням в умовах
комбінованих впливів.
Основні положення
Основні етапи реалізації методу оцінки стану каналу зв’язку при передачі МІМООFDM сигналів:
Введення вихідних даних;
Оцінка частотних характеристик МІМО-ОFDM сигналів;
Оцінка просторових характеристик МІМО-ОFDM сигналів;
Оцінка впливу дестабілізуючих чинників на просторові та частотні характеристики
МІМО-ОFDM сигналів;
Формування узагальненої оцінки МІМО-ОFDM сигналів;
Виведення результатів.
Для проведення оцінки запропонованого методу було проведено імітаційне
моделювання в пакеті Matlab.
Результати підтверджують виграш запропонованого методу в порівнянні з методами
оцінки по пілотних сигналах на основі методу найменших квадратів. З результатів видно, що
запропонований метод оцінки і корекції підвищує завадостійкість приймання в умовах
багатопроменевого каналу і фазових флуктуацій.
Виграш перед оцінкою на основі пілотних каналів залежить від швидкості завмирань і
становить 1,2 …1,9 дБ. Крім того, застосування запропонованого методу дозволяє до двох
разів збільшити довжину OFDM-пакета без зниження енергетичної ефективності в
порівнянні з алгоритмами на основі оцінки по пілотних сигналах.
Висновки
Використання розробленого методу оцінювання якості радіоканалу в реальному часі
підвищує ефективність адаптації як засобу забезпечення надійності передачі інформації по
каналу з нестаціонарними параметрами, а також стійкості радіолінії до дії навмисних і
випадкових завад.
Особливістю запропонованого методу оцінки якості каналу зв’язку з навмисними
завадами є залежність точності оцінок від якості реального каналу зв’язку (відношення
сигнал/завада): при достатньо високій ймовірності ухвалення помилкових рішень може
спостерігатися зміщеність одержуваних оцінок і, як наслідок, зниження точності контролю
якості каналу.
Розроблений метод оцінки стану каналу зв’язку при передачі сигналів MІMO-OFDM,
який оснований на застосуванні багатовимірної цифрової фільтрації Калмана.
Запропонований метод на відміну від відомих враховує вплив спотворень, які виникають в
приймально-передавальному тракті системи з просторово-часовим кодуванням.
Метод дозволяє підвищити точність оцінки стану каналу зв’язку із селективними
завмираннями на 1,5 – 1,6 дБ.
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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.
EDA.
Практика
автоматизированного
проэктирования
радиоэлектронных устройств. – М.: „Нолидж”, 2002. – 768 с.
2. Уилкинсон, Барри. Основы проэктирования цифровых схем.: Пер. с англ. – М.:
Вильямс, 2004. – 320 с.
3. „Как создаются и чем опасны вирусы для микросхем” http://mediatek-club.ru/virusydlya-mikroshem-kak-sozdayutsya-i-oni-chem-opasny.
125

к.т.н. Застело Г.І. (ВІТІ)
к.т.н. Кулініч О.М. (ВІТІ)
СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ
Актуальність, постановка задачі:
Питання представлення навчальних матеріалів під час підготовки та проведення
навчальних занять, контролю сформованого рівня компетентності навчаємих, ступені
використання викладачами у цих процесах інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є
досить затребуваними в освітньої політики нашої держави [1]. В сучасних умовах,
обумовлених зовнішньополітичними факторами, наслідком несвоєчасного рішення цих
питань може стати, приміром, недостатній рівень підготовки військових фахівців.
Мета дослідження:
На основі аналізу нормативно-правової бази щодо інформаційного забезпечення
навчального процесу та загальноприйнятих специфікацій використовуємих для цього систем
визначити методологічні аспекти їх впровадження на кафедрі.
Основні положення:
Аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення кафедри свідчить що не всі
питання ще розглянуті, а деякі потребують подальшого вдосконалення:
не чітко визначено єдина кафедральна політика щодо формування дидактичних
матеріалів навчальних дисциплін (НД);
не розроблено загальну базу даних оцінок навчаємих на кафедрі сформованих
відповідно чинної рейтингової системи оцінювання;
не в повній мірі розроблена база інформаційного забезпечення навчального процесу;
наявні форми представлення навчальних матеріалів та контролю знаний навчаємих не
охоплює всі можливі форми сьогодення.
Це вказує на шляхи зведення всіх навчально-методичних документів, які
регламентують зміст та форми викладання НД на кафедрі, до сучасних вимог.
З метою оптимізації навчально-методичного забезпечення на кафедрі в цьому напряму
вже здійснено деякі кроки:
видане низьку навчальних видань щодо забезпечення НД кафедри;
утворено інформаційний ресурс матеріалів щодо забезпечення НД кафедри;
уніфіковане робочі навчальні програми підготовки слухачів очної та заочної форми
підготовки;
підготовлено дидактичний матеріал, у тому числі і в тестової формі, для проведення
всіх форм контролю навчального процесу на кафедрі.
Багатофакторний аналіз сучасних ІКТ (INDIGO, SunRav ТеstOfficeРго, WebTutor,
eLearning SERVER 4G та ін.) дозволив визначити системи, які пропонується запровадити на
кафедрі – комплекс тестування ADSoft Tester та навчаєме середовище Мооdle [2].
Подальшими кроками має стати адаптація дидактичних матеріалів для подальшого їх
використання у складі систем інформаційного забезпечення навчального процесу на кафедрі
з поступовим підвищенням ІКТ-компетентності НПП кафедри.
Висновок:
Реалізація зазначених завдань дозволить створити умови для підвищення ефективності
навчального процесу на кафедрі та прийняття відповідними керівниками (кафедри,
навчальних занять) обґрунтованих рішень.
ЛІТЕРАТУРА
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ВІД
ВИТОКУ ТЕХНІЧНИМИ КАНАЛАМИ ДЛЯ НАДЛИШКОВИХ ДЖЕРЕЛ
Вимоги сучасних систем управління та зв’язку визначають існування та розширення
єдиного інформаційного простору на основі новітніх технологій та можливостей їх
реалізації, автоматизацією та термінальним забезпеченням практично всіх суб’єктів
різноманітних видів діяльності в тому числі і військової.
На даний час суттєво змінилась елементна база технічних засобів обробки та передачі
інформації, яка використовує нові властивості фізичного середовища. Все це приводить до
необхідності розробки нових підходів щодо забезпечення захисту інформації від витоку, де
одним із важливих завдань є дослідження впливу надлишковості джерела на захищеність
інформації від витоку технічними каналами.
Для підвищення якості захисту інформації в спеціальних інформаційнотелекомунікаційних системах (СІТС) від витоку технічними каналами обґрунтовано
необхідність дослідження впливу надлишковості джерела на гранично-допустимі показники
захищеності. Для зазначеного коригування запропоновано використання критерію
оптимальності прийому Котельникова, яким є максимум апостеріорної імовірності щодо
виробленого повідомлення надлишковим джерелом витоку.
На відміну від відомих методів коригування показників каналу, що вимагають знання
способів формування надлишковості джерел пропонується впровадження нового
методичного апарату щодо коригування гранично-допустимих показників захищеності
інформації від витоку технічними каналами для надлишкових джерел та забезпечення нового
підходу з оцінювання захищеності сучасних СІТС на основі теоретично інформаційного
обґрунтування кількісних норм.
На відміну від відомих методів коригування показників каналу, що вимагають знання
способів формування надлишковості джерел, передбачається розробка нових методів, що
нададуть можливість здійснювання цього ж коригування за відсутності відомостей щодо
способів формування надлишковості для цих же джерел.
Розглянуто теоретичні умови захищеності дискретних джерел витоку інформації, що
зводяться до забезпечення „нульової” пропускної спроможності каналу витоку та
рівноймовірності помилки. Введено поняття граничної пропускної спроможності каналу
витоку як показника ефективності його захисту. Задавши допустиме її значення, можна
розрахувати гранично допустиме значення імовірності помилки в каналі.
Оскільки введена норма захищеності є діючою для безнадлишкових джерел інформації,
то на основі критерію Котельникова обґрунтовано правило оптимальної обробки
надлишкових даних при їх перехопленні від джерел витоку інформації. Вказане правило
визначає верхню межу можливостей перехоплення та дозволяє врахувати надлишковість
джерела щодо оцінювання потрібної імовірності помилки в каналі витоку
На основі запропонованого правила обробки обґрунтовано еквівалентну ймовірність
помилки в каналі витоку інформації з урахуванням надлишковості джерела та отримані
співвідношення щодо її оцінювання з низу як для найгіршого випадку з точки зору
захищеності. Співвідношення встановлюють зв’язок вказаного показника захищеності з
граничною мінімальною імовірністю помилки в каналі.
Вони дозволяють здійснювати розрахунок його нормованого значення відносно
гранично допустимої пропускної спроможності каналу витоку та звичайної його
ймовірності помилки.
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УНІВЕРСАЛЬНА АНТЕНА ДЛЯ БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ
СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Системи рухомого зв’язку (СРЗ) динамічно вдосконалюються у всіх країнах світу і на
сьогодні продовжують залишатися одним з перспективніших сегментів телекомунікаційної
галузі. В значній мірі можливості перспективних СРЗ визначаються технічними параметрами
антенної системи БС: коефіцієнтом підсилення, шириною ДН, рівнем побічного
випромінювання та інших параметрів, що залежать від амплітудно-фазового розподілу поля
на апертурі антени, конструкції, розмірів та типом випромінюючих елементів.
В цьому напрямку питання, які пов’язані з розробкою нової антенної техніки для СРЗ,
модернізація конструкцій являються актуальними і мають практичну спрямованість.
В теперішній час, в якості антенної системи БС, широко використовуються антени типу
несиметричний вібратор (штирьові) та колінеарні. Проте кожній з них притаманні певні
недоліки: для штирьових, це мале значення коефіцієнта підсилення, наявність „антенного
ефекту” в фідері, відсутність можливості організації пріоритетних напрямків радіозв’язку;
для колінеарних – мала механічна міцність (для коаксіальних колінеарних антен), вузький
діапазон робочих частот за вхідним опором, складність настройки антени.
Більш широкими функціональними можливостями, щодо формування необхідної ДН в
азимутальній площині, володіють антенні решітки вібраторного типу, виконані у вигляді
симетричного (петлевого) вібратора, розташованого, над циліндричною поверхнею (трубою)
або над плоским екраном (панельні антени).

Рис. 1. Симетричний вібратор над циліндричною поверхнею

Характеристика одного такого випромінювача описується виразом:
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де: I n  х  – функція Бесселя n-го порядку; H n 2  х  – функція Ганкеля 2-го роду, n-го порядку.
На рис.2 показана двохелементна синфазна антенна решітка, характеристика направленості якої визначається виразом:
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де: N – кількість випромінюючих елементів в решітці.
Результати теоретичного аналізу вібраторних антенних решіток (АР) наглядно показують
можливості таких антенних систем, а саме:
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Рис. 2 Двохелементна лінійна синфазна антенна решітка і її зовнішні характеристики

відсутність обмежень (за винятком масогабаритних) по 𝐺 – коефіцієнт підсилення;
можливість формування діаграм направленості (ДН) від квазіненаправлених до
секторіальних. Метою даної роботи є модернізація відомої і широко використовуваної в
системах мобільного радіозв’язку лінійної вібраторної антенної решітки.
Коефіцієнт нерівномірності ДН в азимутальній площині ( β  Emin Emax ) можна суттєво
покращити, якщо конструкцію антени, яка показана на рис. 2, незначно змінити, як показано
на рис. 3. В цьому випадку характеристика направленості такої несиметричної лінійної АР
буде визначатися виразом:
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вібратора від осі циліндра.
Теоретичний аналіз зовнішніх характеристик такої антени показує, що поле випроміню
вання в азимутальній площині розподіляється рівномірніше, ДН – наближена до кругової.

Рис. 3 Двохелементна несиметрична синфазна антенна решітка і її зовнішні характеристики

Таким чином, практично не змінюючи конструкцію антени, можна реалізувати, за
необхідністю, два режими роботи – режим направленого (секторіального) випромінювання і
режим ненаправленого випромінювання в азимутальній площині.
Запропоноване технічне вирішення по компонуванню антенного пристрою
універсального типу доцільно використовувати в зоні проведення АТО при організації
мобільного радіозв’язку в безпосередній близькості біля противника. В режимі направленого
випромінювання універсальна антена забезпечує ширину ДН в азимутальній площині
2φ  180 200 і подавлення поля випромінювання в протилежну сторону до 6 14 дБ.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ СУПУТНИКОВОГО ІНТЕРНЕТУ ДЛЯ
ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
Використання систем супутникового інтернету в системах управління військами, як
правило, передбачає розгортання відомчої мережі з використанням станцій VSAT для
фіксованої служби супутникового зв’язку, а для забезпечення потреб у мобільному
супутниковому зв’язку можливе використання комерційних супутникових систем зв’язку
рухомої служби.
Вимоги до використання систем супутникового інтернету в інтересах системи
управління військами визначаються насамперед функціональними, організаційнофінансовими та режимними аспектами абонентів. У якості базових вимог можна
розглянути такі.
Організаційно-фінансові вимоги та вимоги загального характеру:
можливість поступового та поетапного формування мережі відповідно до динаміки
потреб та поточних можливостей фінансування;
уніфіковані технології та обладнання у регіонах при наявності технічної можливості;
незалежність від географічного розташування абонента;
повна незалежність від наземної інфраструктури перебування;
можливість використання технологій супутникового зв’язку рухомої та
фіксованої служб.
Технічні, функціональні та режимні вимоги:
одночасна робота у відкритому телефонному режимі та у захищеному режимі передачі
даних;
одночасна робота декількох комплексів як з відомчим центром комутації та зв’язку, так
і один з одним;
бажане фіксоване значення затримки сигналу у супутниковому каналі зв’язку;
можливість безпосереднього підключення комплексів до мережі інтернет через
супутникову мережу;
можливість прямого супутникового каналу зв’язку між відомчим комутаційним
центром та абонентами;
технічна можливість використання існуючих штатних та новітніх технологій і приладів
криптографічного захисту інформації.
В доповіді розглядаються результати порівняльного аналізу характеристик існуючих
засобів організації бездротового доступу до мережі інтернет.
Зокрема, системи типу Inmarsat BGAN. Термінал розміром з невелику книгу і вагою 1,4
кг. Швидкість передачі даних в системі до 492 кбіт/с, що більше, ніж у будь-якої з існуючих
мобільних систем доступу до мережі інтернет; покриття земної поверхні променями
супутників 4-го покоління в даний час близько 85 %.
Платформи VSAT орієнтовані на корпоративного споживача, зацікавленого в
постійному обміні значними обсягами даних. Інакше вартість самого терміналу і його
реєстрації, а також експлуатаційні витрати будуть невиправдано високі. До недоліків
системи можна віднести перешкоди, які можливі при зв’язку в поганих погодних умовах.
Системи супутникового зв’язку Iridium, Globalstar, Thuraya використовуються
переважно для телефонії. Швидкість передачі даних настільки мала (до 9,6 кбіт/с), що через
ці термінали реально можлива тільки пересилка електронної пошти, а робота в інтернет буде
дуже повільною.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЛЕКТІВ ФІРМИ EVEREST
Впродовж останніх років визначили пріоритетні напрями розвитку інформаційнотелекомунікаційних систем Збройних cил України. Насамперед це:
– застосування однакових архітектурних принципів побудови мереж для всіх рівнів
системи управління
– застосування уніфікованих технічних засобів зв’язку і автоматизації та стандартів на
всіх рівнях;
– надання типових телекомунікаційних послуг на всіх рівнях системи зв’язку: мова,
дані, відео (від низько- до високошвидкісного);
– можливість створення оперативних (ситуаційних) мереж залежно від
поставлених задач;
– створення взаємосумісних АСУ, здатних функціонувати в єдиному інформаційному
просторі;
– широке використання цивільних стандартів, протоколів і технічних рішень;
– дотримання єдиних для НАТО стандартів, угод та рекомендацій
Впровадження новітніх засобів зв’язку в Збройні сили України значно підвищило бойову
ефективність військ. Одними з таких засобів являються телекомунікаційні комплекти фірми
EVEREST.
Телекомунікаційні комплекти створені з метою уніфікації обладнання та стеків
технологій, що використовуються при побудові мобільних компонентів мереж зв’язку.
Телекомунікаційні комплекти формують транспортну мережу та надають можливість
використання сервісів відкритого телефонного зв’язку (на базі VoIP-Voice over Internet
Protocol) та відкритої передачі даних, а також надання телекомунікаційного ресурсу мережам
спеціального зв’язку з можливостями віддаленого налаштування. За їх рахунок шляхом
масштабування можна розгорнути вузол зв’язку для будь-якого пункту управління.
Підключення пунктів управління тактичних, оперативних, оперативно-телекомунікаційних
мереж Збройних сил України здійснюється через канали передачі Ethernet-трафіку з
використанням телекомунікаційної мережі MPLS (Multiprotocol label switching) і
телекомунікаційної мережі спеціального призначення, з маскуванням передачі відкритої
інформації по стандартам PFC (Request for Comments) 4301-4309,5764. Даний стандарт являє
собою набір служб безпеки котрий включає в себе контроль доступу, цілісність без
встановлення з’єднання, аутентифікацію джерел даних та конфіденсальність. Головна ціль-це
представити форму управління доступом для мережевого трафіку, виявляючи кордон, на
якому можуть бути пакети.
В залежності від набору обладнання телекомунікаційні комплекти поділяються на 3 типи
та комплект розширення (відомий як ,,ТИП-4”).
Для їх управління, був розроблений програмний комплекс ,,Enigma”.За допомогою
даного WEB (World Wide Web) інтерфейсу здійснюється налаштування та програмування
комплектів, для ТИП-4 ще за допомогою телекомунікаційних комплектів ТИП-1, ТИП-2 або ТИП3. Програмне забезпечення написане з використанням скриптової мови програмування РНР
(Hypertext Preprocessor), є кросплатформенним та не залежить від апаратного (технічного) або
програмного забезпечення.
Програмне забезпечення підвищує гнучкість та операційну ефективність за допомогою
унікальних ІТ-рішень для покращення показників контролю та управління інформаційно
телекомунікаційними системами.
До складу програмного забезпечення ,,Enigma”:
– Програмне забезпечення версії 1.RS;
– Програмне забезпечення версії 1.X;
131

– Програмне забезпечення версії 1.X NG-RS;
– Програмне забезпечення версії 1.X NG;
– Програмне забезпечення версії 1.X AZ;
– Платформи резервування та віртуалізації ,,Pandora”.
– Програмне забезпечення сервера конфігурування телекомунікаційних комплектів
– Програмне
забезпечення
сервера
оновлення
програмного
забезпечення
телекомунікаційних комплектів
– Програмне забезпечення сервера організації захищеного доступу телекомунікаційних
комплектів до віддаленої мережі.
Для телекомунікаційного комплекту ТИП-1 розроблене програмне забезпечення версії 1.
Х RS. Воно призначене для автоматизованого налаштування польового маршрутизатора з
підтримкою VoIP телефонії.
Для телекомунікаційного комплекту ТИП-2 та ТИП-3 розроблене програмне
забезпечення версії 1.Х. Воно призначене для автоматизованого налаштування обладнання
батальйонного та центрального телекомунікаційного комплекту.
Для телекомунікаційного комплекту ТИП-5 та комплексної апаратної зв’язку в
автоматизованому режимі розроблене програмне забезпечення версії 1.Х AZ.
Дані версії програмного забезпечення дозволяють:
– отримання доступу до WEB-інтерфейсу системи ,,Enigma”;
– зміну номера телекомунікаційного комплекту;
– введення даних комплексу зв’язку;
– підключення комплектів розширення до телекомунікаційного комплекту;
– управління сервісами сигналізації, телефонії, моніторингу, VPN (Virtual Private
Network) та віддаленого управління;
– управління телефонними номерами VoIP-шлюзів телекомунікаційного комплекту;
– налаштування параметрів мережі (WAN- Wide Area Network);
– налаштування статичних маршрутів;
– налаштування DNS (Domain Name System);
– налаштування тунелів з використанням протоколів GRE (Generic Routing
Encapsulation)та L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol);
– налаштування VPN-клієнта;
– налаштування VPN-сервера;
– керування системою Enigma;
– створення, завантаження, вивантаження, редагування та застосування профілів
налаштування системи;
– створення та видалення користувачів WEB, призначення їх прав;
– створення та видалення користувачів SSH (Secure Shell );
– діагностику підключень;
– оновлення програмного забезпечення з центрального серверу оновлень.
Таким чином можливо зрозуміти, що дане програмне забезпечення доволі просте та
значно підвищує гнучкість та операційну ефективність військ. Воно допомагає покращити
показники контролю та управління інформаційно-телекомунікаційними системами.
В майбутньому планується подальше вдосконалення програмного забезпечення та
усунення недоліків щодо його використання.
ЛІТЕРАТУРА
1. Телеком Спецвыпуск №1:Военная связь/октябрь 2015. – ст.8 – 11.
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ НА ОСНОВІ MATLAB
Швидкий розвиток технології інтегральних схем з високою ступеню інтеграції сприяє
неперервному розвитку цифрової обробки сигналів. Важливим є використання у
технологічних процесах сучасних виробництв систем збирання та обробки інформації, до
складу яких входять пристрої цифрової фільтрації. Тому завдання розрахунку цифрових
фільтрів (ЦФ) має особливе значення.
Проведений аналіз літератури [1  4] показав, що розрахунки ЦФ з використанням
білінійного z – перетворення є громіздкими та потребують значного часу. Автоматизація
розрахунку ЦФ з використанням білінійного z – перетворення має складний характер
побудови та розглянута не в повному обсязі.
Розрахунок ЦФ базується на використанні передаточної функції відповідного фільтрапрототипу нижніх частот, а період дискретизації (Т) вибирають відповідно теоремі відліків
1
(теоремі Котельникова) T 
, де f max – максимальна частота спектра сигналу, що
2 f max
передається.
Цифрові фільтри можливо описати різнісними рівняннями при цьому розрізняють два
типи цифрових фільтрів: нерекурсивні та рекурсивні.
Нерекурсивні фільтри.
Реакція нерекурсивного фільтра y(nT ) в момент часу nT дорівнює [4]:
n

y(nT )   bk X (nT  kT )

(1)

k 0

де X (nT ) – вхідна дія; n – порядок фільтра; bk – постійні коефіцієнти вибірки імпульсної
характеристики.
Співвідношення (1) називають різнісним рівнянням n порядку нерекурсивного
фільтра.
Рекурсивні фільтри.
Реакція рекурсивного фільтра залежить, як від вхідної дії так і від реакції в інші
моменти часу.
Різнісне рівняння має вигляд [4]:
n

e

k 0

k 1

y(nT )   bk X (nT  kT )   ak y(nT  kT )

де a k – вагові коефіцієнти які враховують зворотні зв’язки.
Важливим є завдання підвищення точності та швидкості при розрахунках ЦФ.
Тому постає актуальним завдання розробки методики оптимального розрахунку ЦФ на
основі програмного забезпечення Matlab.
Сутність методики полягає в автоматизації розрахунків ЦФ за рахунок використання
програмного забезпечення Matlab.
Запропонована методика проектування ЦФ складається з наступних етапів:
– апроксимація графічної характеристики фільтра, яка відповідає вимогам до
характеристики загасання та фазочастотної характеристики;
– реалізація передаточної функції, яка відбувається у двох формах: програмній
(моделювання схеми на ЕОМ); апаратній (у вигляді спеціалізованого пристрою).
На першому етапі проектування записують загальний вираз знаменника нормованої
передаточної функції аналогового фільтру нижніх частот (ФНЧ). Порядок передаточної
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функції визначають по відомим загасанням в смугах пропускання, затримки та нормованої
граничної частоти затримки ЦФ.
На другому етапі отримують передаточну функцію ЦФ з використанням білінійного z –
перетворення, яку реалізують за допомогою програмного забезпечення Matlab.
Алгоритм реалізації методики містить ряд етапів:
– введення початкових даних: п , з , Т , а , a0 , вид апроксимації;
– знаходження коефіцієнта пропорційності K  ctg
– знаходження нормованої

 з  K tg

з  Т
2

частоти

затримки

п  Т
;
2
аналогового ФНЧ

–

прототипу

і порядку фільтра (при використанні функції Батерворта, Чебишева,

Золотарьова-Кауєра);
– отримання знаменника нормованої передаточної функції аналогового ФНЧ –
прототипу H () (коефіцієнти якої знаходять в таблицях за відомими: загасанням, порядку
фільтра та виду апроксимації);
– знаходження передаточної функції ЦФ ( K ( z )  K ()
1

2 Введення початкових
даних ( вид апроксимації,

 п ,  з , Т , а , a0 )
3

Розрахунок

4

5

з , n )

nст  nпот

Ні

Так

Розрахунок значення H ( ) –
знаменника нормованої
передаточної функції K ()
6

Розрахунок передаточної
функції ЦФ

K (z )

1  z 1 ) з використанням
1  z 1

білінійного z – перетворення.
Запропонована методика оптимального розрахунку
ЦФ з використанням програмного забезпечення Matlab
дозволяє:
– визначити коефіцієнт пропорційності ( K );
– визначити нормовану частоту затримки аналогового
ФНЧ – прототипу (  з ) та порядок фільтру ( n );

ПОЧАТОК

( K,

k

– визначити
знаменник
нормованої
функції
аналогового ФНЧ – прототипу ( H () ) та передаточну
функцію ЦФ ( K (z ) );
– зменшити час розрахунків та полегшити побудову
характеристики загасання та фазової характеристики ЦФ.
Подальшим напрямком досліджень є вирішення
задачі реалізації отриманої функції ЦФ з використанням
цифрових сигнальних процесорів.

7

Виведення результатів
розрахунку та побудова
графіків
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ МІКРОПРОЦЕСОРА ARDUINO З
БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ У ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ АТО
Аналіз досвіду створення та застосування безпілотних авіаційних комплексів (БАК) як
за мирного часу, так і в операціях (бойових діях) підчас локальних війн і збройних
конфліктів кінця двадцятого-початку двадцять першого сторіччя наочно підтверджують
наявність знач- них перспектив їх подальшого розвитку.
При цьому в останні десятиріччя БАК все частіше використовуються для вирішення
завдань вогневого ураження об’єктів, окремих, перш за все малорозмірних, малопомітних,
рухомих важливих цілей.
На прикладі розробок армії Сполучених Штатів Америки, можна зробити висновок 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.
В цих умовах тенденція щодо збільшення відсотку бойових вильотів безпілотних
літальних апаратів БПЛА в майбутньому буде зберігатися, а потреба у орієнтованому на
користувача інтерфейсі та доступному керуванні БПЛА тільки зростати.
Наразі керування БПЛА вимагає спеціалізованих курсів підготовки, а особливості
розробки даних літальних пристроїв не дає можливості швидко реагувати. Під час війни
питання швидкого реагування набуває великого масштабу.
На даний момент керування безпілотним літальним апаратом здійснюється за
допомогою спеціального програмного забезпечення на мобільні пристрої, або за допомогою
пульту керування, але проблема постає у тому, що керування пристроями спостереження
виконується окремо, що викликає такі недоліки, як необхідність другої керуючої особи, чи
втрата часу та некерованість БПЛА під час переключення на режим керування пристроями
спостереження. Проблему швидкого реагування можливо вирішити за допомогою
програмного модулю та апаратних засобів Arduino. Arduino – це компактна плата з власним
процесором та пам’яттю. Пристрої на базі Arduino можуть отримувати інформацію про
навколишнє середовище за допомогою різних датчиків, а також можуть управляти різними
виконавчими пристроями.
Вирішення проблеми полягає у створенні та застосуванні системи автоматизованого
керування пристроями спостереження. Створення даної системи на базі Arduino має такі
переваги, як мінімальні грошові витрати, простоту налаштування та можливість
використання у складних умовах. Базові елементи які включає в себе дана система – це
пристрій орієнтації у просторі (гіродатчик), привід з управлінням через зворотний зв’язок,
що дозволяє точно керувати параметрами руху (сервопривід).
Таким чином, система керування пристроями спостереження надає можливість
керувати засобами спостереження рухами голови оператора, це в свою чергу зменшує
кількість витраченого часу, підвищує доступність керування та надає можливість повністю і
безперервно керувати БПЛА під час виконання спеціальних завдань.
Використання даної системи можливе в інших сферах діяльності військ. Для розробки
програмного модулю вирішено використовувати середовище розробки Arduino та мову
програмування Arduino.
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МЕТОД ЛЄНСТРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО
ЗАСТОСУВАННЯ НА КРИВИХ ЕДВАРДСА
Вступ.
Метод Лєнстра [1 – 4, 6] є одним з найшвидших загальних методів факторизації цілих
чисел. Він використовує еліптичну криву над полем раціональних чисел і деяку її редукцію
за цілим модулем і потребує близько 2log 2 k додавань точок цієї кривої, де k – параметр
алгоритму, вибір якого впливає на імовірність успіху алгоритму. Отже, час роботи алгоритму
Лєнстра пропорційний часу додавання точок кривої. Цей факт природно наводить на думку
використовувати для реалізації цього методу такі еліптичні криві, на яких операція
додавання точок виконується найшвидше, а саме – криві Едвардса.
Проте слід зазначити, що класичний алгоритм Лєнстра базується на деякій властивості
еліптичних кривих у формі Вейєрштраса, якої немає у кривої Едвардса. Ця властивість –
наявність нескінченно віддаленої точки, яка не має координат і, отже, не є розв’язком
рівняння відповідної кривої. Тому безпосередньо перенести метод Лєнстра на криві Едвардса
не можна.
У цій роботі буде показано, як можна модифікувати метод Лєнстра, щоб його можна
було застосувати до кривої Едвардса.
Також на початку роботи буде наведено огляд „прообразів” методу Лєнстра на
еліптичних кривих, потім класичний алгоритм, а потім алгоритм, модифікований для кривої
Едвардса, а також оцінки часу його роботи та імовірність успіху.
Також буде показано, що умови його успішного застосування є більш широкими, ніж
це описано у класичних роботах, тому і імовірність успіху буде більшою, ніж там зазначено.
1. Прообраз класичного методу Лєнстра – p  1 метод Поларда.
Ми почнемо з опису p  1 методу Поларда [4-6], який можна вважати прообразом
методу Лєнстра. Успішне застосування методу Поларда можливе не для всіх чисел, а лише
до чисел певного виду. У таких випадках він є досить ефективним. Далі коротко пояснимо
ідею цього методу.
Нехай нам треба знайти прості дільники складеного числа n . Припустимо, що один з
простих дільників p цього числа має таку властивість: всі прості дільники числа p  1 є
„малими” – наприклад, не перевищують деякого числа B .
Нехай a – деяке натуральне число, таке, що  a, p  =1. Тоді за малою теоремою Ферма,





a p1  1 mod p  , тобто p | a p1  1 , отже n, a p  1  p .
Але число p нам невідоме, тому ми діємо наступним чином. Нехай s1, s2 ,..., sr – перші

r простих чисел, e1, e2 ,..., er – невеликі прості числа. Обчислимо
r

k   si ei .

(1)

i 1

Робота алгоритму буде успішною, якщо

p  1| k .

(2)

Дійсно, за умови (2) виконується рівність a  1 mod p  , тому
k

 n, a

p



1  p .

(3)

Слід зазначити, що рівність (2) не є необхідною умовою виконання рівності (3). Дійсно,
нехай  a, p   1 , тоді ord  a mod p   l | p  1 . Тоді для того, щоб виконувалась умова (3),
достатньо, щоб виконувалась умова
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ord  a mod p  | k .

(4)

Класичний алгоритм Лєнстра.
Метод, запропонований Лєнстра [1 – 3], має більше шансів на успіх, ніж описаний
вище метод Поларда. Причиною цього є те, що група, у якій працює метод Лєнстра, для
одного і того ж числа p може бути побудована багатьма різними способами, і наявність у
ній елементів малих порядків не залежить від розкладу числа p  1 на множники (на відміну


від методу Поларда, який може працювати лише у групі Z p ).


Основна ідея методу Лєнстра полягає у тому, щоб замість групи Z p використовувати
групу E p точок деякої еліптичної кривої над полем Fp , а замість числа a – деяку точку

P

цієї кривої.
Час роботи алгоритму, за оцінками з тієї ж роботи, є

  log n log log n  2 
(5)
  2  2 



для деякого   0 , де параметр  залежить від часу виконання додавання точок на
1

1

кривій.
Алгоритм Лєнстра на кривих Едвардса.
Вперше рівняння еліптичної кривої у формі, яка згодом дістала назву „форма
Едвардса”, було запропоновано у роботі [7]. У цій же роботі був доведений ізоморфізм (за
певних умов) між кривими у формі Вейєрштраса та у формі Едвардса. Проте криві,
запропоновані у [7], були слабкими з криптографічної точки зору. Але після роботи [7]
швидко з’явилась робота [8], де криві Едвардса були модифіковані шляхом введення деякого
параметра. Рівняння кривих, запропонованих у [8], над скінченнім полем характеристики
p  2 мають вигляд:

E : x2  y 2  e2 1  dx2 y 2  ,

де параметр d є квадратичним залишком за модулем p .
Тут і далі для спрощення ми будемо вважати e  1 і розглянемо криву E p , задану над
простим полем Fp рівнянням

d
  1 .
 p

x2  y 2  1  dx 2 y 2 , 

(6)

Основними відмінностями (майже всі з яких є перевагами) кривої Едвардса у
порівнянні з кривою Вейєрштраса є наступні.
1. Універсальність закону додавання. Дійсно, операції додавання різних точок різних
точок та подвоєння точки завдаються одними й тими ж формулами:
 x y x y
y y x x 
(7)
 x1 , y1    x2 , y2    1 2 2 1 , 1 2 1 2  .
 1  dx1 x2 y1 y2 1  dx1 x2 y1 y2 
2. Відсутність „точки на нескінченості”. Так, нейтральним елементом є звичайна
точка кривої Едвардса з координатами  0,1 , які, очевидно, задовольняють рівнянню (7).
3. Група E p завжди циклічна.
4. Порядок групи E p завжди ділиться на 4.
5. Рекордна швидкість додавання точок. Ця властивість є основною перевагою
кривої Едвардса. Так, при додаванні двох (різних) точок кривої Едвардса потрібно приблизно
у 1,4 рази менше бітових операцій, ніж при додаванні точок кривої у формі Вейєрштраса
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Особливо значний виграш у швидкодії для так званих скручених кривих Едвардса, рівняння
яких відрізняється від рівняння (7) наявністю деякого додаткового параметра [9, 10].
Коректність методу Лєнстра на кривих Едвардса базується на двох наступних теоремах.
Теорема 1.
Нехай
(8)
d  Qp
і деяка крива задана рівнянням

E p : x 2  y 2  1  dx 2 y 2
над Fp . Тоді для будь-якої точки
що

 x1, y1   E p

(9)

знайдеться така точка

 x2 , y2   E p ,

dx1x2 y1 y2  1 mod p  .

(10)

Аналогічно, для будь-якої точки  x1 , y1   E p знайдеться така точка  x2 , y2   E p , що

dx1x2 y1 y2  1 mod p  .

(11)
Виходячи з викладеного вище, можна побудувати наступний алгоритм Лєнстра для
кривої Едвардса.
Теорема 2.
Нехай n – деяке складене число, En – крива Едвардса над кільцем Z n , задана
рівнянням (6); Pn – деяка її точка. Позначимо En mod p та Pn mod p , відповідно, криву над
Z p та точку на цій кривій, що утворені з En та Pn редукцією за модулем деякого простого

d
  1 . Нехай k  N – деяке число, таке,
p
 

числа p , що є дільником числа n , та для якого 

що ord  Pn mod p  k . Тоді для точки kPn виконується наступна умова: або чисельники, або
знаменники її координат мають спільний дільник з числом n , що є більшим за одиницю.
Алгоритм Лєнстра на кривих Едвардса
Вхід: n – складене.
1. Випадково вибираємо x0 , y0 від 2 до n .
2. Обчислюємо D1   x0 , n  та D2   y0 , n  . Якщо 1  Di  n ,
Алгоритм виводить значення p і завершує роботу.
3. Обчислюємо x0 2  y0 2  1 .





4. Обчислюємо D3  x0  y0  1, n . Якщо 1  D3  n , то
2

2

i  1,2 , то p  Di .

p  D3 . Алгоритм

виводить значення p і завершує роботу. Якщо D3  n , то повертаємось до кроку 1.

 x0 2  y0 2  1 
5. Якщо 
  1 , то повертаємось до кроку 1 і обираємо нові значення.
n







6. Обчислити d  x0  y0  1 x0 y0
2

2

2



2 1

.

7. Далі розглядаємо еліптичну криву у формі Едвардса E n : x  y  1  dx y
2

2

2

2

та

точку на ній P  x0 , y0  .

8. Обираємо k , що має вигляд (1) (або обираємо будь-яким іншим чином, так, щоб k
мало багато невеликих простих дільників).
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9. Послідовно з використанням схеми Горнера обчислюємо kP за формулами (7). При
цьому кожного разу при додаванні точок P1  x1 , y1  та P2  x2 , y2  обчислюємо Di ,

i  4,5,6,7 за формулами:

D4  1  dx1 y1 x2 y2 , n  , D5  1  dx1 y1 x2 y2 , n  ,
D6   x1 y2  x2 y1 , n  , D7   y1 y2  x1 x2 , n  .

10. Якщо в ході обчислень виникла ситуація, коли при додаванні точок P1  x1 , y1  та

P2  x2 , y2  для деякого i  4,5,6,7 1  Di  n , то p  Di . Алгоритм виводить значення p і

завершує роботу.
11. Якщо ж при обчисленні kP не вдалося знайти нетривіальний дільник числа n , то
повертаємось до кроку 1 і перевибираємо x0 , y0 , або ж збільшуємо значення k .
Висновки.
У цій роботі наведено новий алгоритм, що є аналогом алгоритму Лєнстра на кривих
Едвардса. Сформульовано дві основні теореми, що обгрунтовують коректність його роботи.
Показано, що перевагою цього алгоритму є не лише підвищення швидкодії, але і збільшення
імовірності його успіху.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗВ’ЯЗКУ
Під складним об’єктом зв’язку розуміється об’єкт, що має ієрархічну конструктивну
структуру і складається з великої кількості різнотипних комплектуючих елементів, приладів
та механізмів. Надійнісна структура такого об’єкта і будь-якого з його складових зазвичай
буває послідовно-паралельною.
Для забезпечення необхідного рівня надійності таких об’єктів в процесі експлуатації
передбачається, як правило, технічне обслуговування (ТО), суть якого полягає в
превентивної заміні (регулюванню) деякої частини найменш надійних частин (елементів).
Оскільки розглянуті об’єкти зазвичай розраховані на тривалу експлуатацію, сумарні витрати
на проведення ТО можуть виявитися досить значними, порівнянними з вартістю самого
об’єкта. Тому виникає завдання оптимізації процесів ТО.
Існують різні стратегії ТО. З точки зору принципів планування ТО розрізняють
стратегії ТО „по ресурсу” і ТО „за станом”. При ТО „по ресурсу” терміни і обсяг робіт ТО
заздалегідь (при проектуванні) визначаються експлуатаційною документацією. При ТО „за
станом” терміни і обсяг робіт ТО змінюються в процесі експлуатації в залежності від
фактичного технічного стану об’єкта. Вочевидь, ТО „за станом” можливо тільки в тому
випадку, якщо для деякої частини елементів є визначені параметри, за значенням яких можна
прогнозувати припустимість відмов.
Аналітичні моделі виявляються або занадто складними для їх реалізації у вигляді
алгоритмів і програм, або виявляються малопридатними для практичного використання
через складність чи неможливість врахування в них принципово важливих параметрів як
самого об’єкта (склад, структура, резервування тощо) так і параметрів ТО (зміст, терміни
проведення тощо) [1]. Тому при розробці моделі складного об’єкта зв’язку для
прогнозування показників безвідмовності та стратегії ТО доцільно використовувати методи
імітаційного статистичного моделювання.
В доповіді проведено аналіз змісту процесу ТО складних об’єктів зв’язку та
обґрунтовано необхідність вибору найкращої його стратегії, відповідним надійністновартістним характеристикам об’єкту [2]. Доведено, що для складних об’єктів зв’язку
потенційно найбільш ефективною є стратегія ТО „за станом”. Розроблена у загальному
вигляді модель процесу ТО.
У доповіді розглядається імітаційна статистична модель, за допомогою якої
встановлюється залежність показників надійності і вартості експлуатації об’єкта від
параметрів стратегії ТО. Для моделювання відмов використовується дифузійне немонотонна
розподіл (DN-розподіл) напрацювання на відмову елементів (складових). Розроблено
алгоритми пошуку оптимальних параметрів ТО, при яких досягаються екстремальні
значення показників надійності і вартості об’єкта. За результатами моделювання вибирається
оптимальна стратегія ТО і її оптимальні параметри. Алгоритми реалізовані в системі
програмування Delphi.
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станом з фіксованою та адаптованою періодичністю контролю складних технічних засобів
озброєння // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. – К., 2017. – № 56. – С. – 17 – 23.
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к.т.н. Колос Ю. О. (ЖВІ)
Каращук Н. М. (ЖВІ)
ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПРОМІНЮВАЧА
ДЗЕРКАЛЬНОЇ АНТЕНИ РАДІОРЕЛЕЙНОЇ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ
Актуальність. Успішне виконання бойових завдань загальновійськовими частинами та
підрозділами в антитерористичній операції на сході України значною мірою залежить від
ефективності засобів зв’язку. Важливе місце в системі військового зв’язку, серед інших,
займають радіорелейні лінії (РРЛ) завдяки швидкому розгортанню, відносно малій вартості
експлуатації, ефективній організації якісного зв’язку у складних географічних та
кліматичних умовах, багатофункціональному використанню каналів зв’язку, ефективному
використанню смуги частот та ін. [1].
На надійність та стійкість роботи РРЛ зв’язку, зокрема, впливає дальність
радіорелейного прольоту та характеристики антенних систем. Застосовуючи дзеркальні
антени різного діаметру, і використовуючи властивості частотних діапазонів, домагаються
необхідного підсилення для передачі даних на потрібні відстані. Чим вищий рівень сигналу,
що приймається, тим більш стійкий радіорелейний проліт до зовнішніх метеоумов. Крім
того, рівень сигналу може впливати на пропускну здатність системи РРЛ зв’язку, оскільки
обладнання деяких виробників передбачає зниження пропускної здатності за досягнення
деякого мінімального рівня потужності.
Отже, є необхідність у підвищенні рівня потужності сигналу, що приймається.
Постановка задачі. Одним із можливих шляхів збільшення рівня потужності сигналу є
удосконалення антенної системи. Пропонується розробка хвилевідно-щілинного
опромінювача дзеркальної антени спеціальної конструкції з низьким рівнем бокових
пелюсток та малими втратами.
У резонансних та нерезонансних хвилевідно-щілинних антенах (ХЩА) однією із
причин втрат потужності сигналу є неузгодження вхідних опорів щілин із хвильовим опором
хвилеводу. Зокрема, у резонансних ХЩА всі відбиті від щілин хвилі додаються на вході
антени синфазно, що збільшує коефіцієнт відбиття системи. У нерезонансних ХЩА окремі
відбиття при більшій кількості випромінювачів майже повністю компенсуються. Проте
нерезонансні ХЩА мають менший коефіцієнт корисної дії [2]. Тому постає проблема
знаходження способів забезпечення зменшення втрат потужності сигналу через відбиття у
ХЩА в заданому діапазоні робочих частот.
Таким чином, вагоме прикладне значення мають задачі розрахунку електродинамічних
характеристик хвилевідно-щілинного опромінювача спеціальної конструкції – із штирьовим
елементом збудження та діелектричною пластиною.
Мета. Для розв’язку поставленої задачі проведено аналіз зміни електродинамічних
характеристик хвилевідно-щілинної антени залежно від розташування щілини, її
геометричних розмірів та зміни робочої довжини хвилі за методикою викладеною в [3] як з
допомогою програмного середовища MathCAD так і шляхом проведення експерименту.
Основні положення. Для прямокутного хвилеволу з розмірами поперечного перетину
a  b  2310 мм з прорізаною в широкій стінці щілиною представлені графіки залежності
активних провідностей випромінювання щілини у хвилевід G0 та із хвилеводу
G , реактивної провідності B та коефіцієнта відбиття щілини Г від її розташування ( y1 , z1 ,  ),
геометричних розмірів (  , – ширини, довжини) та зміни робочої довжини хвилі  .
За графіками залежності G0 , , B, , G   та Г , за   3 см показано доцільність
вибору ширини щілини в межах   0,03  0,05  , а значення кута   30  60 . У такому
випадку активна провідність випромінювання із щілини збільшується, коефіцієнт відбиття
зменшується.

141

Представлені графіки залежності G0 , , G   , B, та Г , за   3 см ,   0,2 см
доводять, що за значень довжини щілини   1,21,4 см та   0 30 коефіцієнт відбиття буде
мінімальним – Г ,  00,15 , оскільки довжина щілини близька до резонансної.
Найменші значення коефіцієнт відбиття щілини приймає Г ,  0,2 за умов
  3,13,4 см ,   0 25 ,50 60 , згідно графіків залежності G0 , , B, , G   та Г , від
зміни довжини хвилі  в межах робочого діапазону частот від 8 ГГц до 12 ГГц за   0,2 см та
  1,4 см . Проте це обмежує діапазон робочих хвиль. Результати зміни коефіцієнта відбиття
щілини залежно від її розмірів, положення та робочої довжини хвилі занесені в таблицю 1.
Таблиця 1
Залежність Г від зміни ,, , 
Г  ,

Г ,
 0,2

 ,cм

0
0,15

0,1…0,5



5…90

30…60

Г

0,1…0,65
0,2…0,5
5…25,
65…90

Г

 ,cм



0…0,15
1,2…1,4
0…30

0,36…0,1
1…1,25
35…90

1
2…3
0…90

Г  , 

Г

0

 0,2

 ,см

3,23

3,1…3,4



5…15, 55

0…25, 50…60

0,5…1
2,5…3,1,
3,4…3,75
45…90

Згідно результатів проведених досліджень, доцільно обирати наступні розміри щілини:
ширина –   0,03  0,05  cм ; довжина –   1,21,4 см близька до резонансної з урахуванням
укорочення. Положення щілини, за якого значення коефіцієнта відбиття Г  0,2 ,   0 30 з
урахуванням обмежень за діапазоном хвиль та розмірами.
Висновок. Показано можливість забезпечення випромінювання щілини в
одномодовому режимі у заданому діапазоні частот з низьким коефіцієнтом відбиття за умови
зміни геометричних розмірів та положення щілини. Вказані рекомендації по
цілеспрямованому вибору розмірів щілини (ширини, довжини) та її положення в широкій
стінці хвилеводу.
Практичним значенням результатів досліджень є можливість синтезу (проектування)
хвилевідно-щілинних антен із меншими втратами потужності через відбиття.
Перспективи подальших досліджень в заданому напрямку полягають у рішенні задачі
зменшення впливу обмежень за розмірами та діапазоном хвиль на електродинамічні
характеристики хвилевідно-щілинного опромінювача шляхом: застосування у якості
збуджувального елементу довгої тонкої щілини, прорізаної вздовж середини широкої стінки
хвилеводу, металевого штиря у вигляді зрізаної піраміди з площею поперечного перерізу
меншою, ніж площа довгої тонкої щілини; введення діелектричної пластини прямокутної
форми перпендикулярно вузькій стінці хвилеводу посередині хвилеводу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Быховский М.А. Основы проектирования цифровых радиорелейных линий связи /
Под. ред. М.А. Быховского – М.: Горячая линия-Телеком, 2014. – 334 с.
2. Воскресенский В. И. Устройства СВЧ и антенны. Проектирование фазированных
антенных решеток / Под. ред. В. И. Воскресенского – М.: Радиотехника, 2003. – 624 с.
3. Каращук Н.М. Методика розрахунку електродинамічних характеристик щілини
довільних розмірів та положення, прорізаної в стінках прямокутного хвилеводу / Н.М.
Каращук // Проблеми створення, випробування та застосування складних інформаційних
систем: зб. наук. праць. – Житомир: ЖВІ, 2016. – Вип. 13. с. 73 – 84.
142

Колтовсков Д.Г. (ВІТІ)
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА, ЩО СУПРОВОДЖУЄ БПЛА
1. Вимоги до ліній радіозв’язку між БпЛА та наземною станцією керування
польотами. Лінія радіозв’язку між БпЛА та наземним пунктом керування (НПК) забезпечує
в загальному випадку двосторонній обмін інформацією між бортової і наземної апаратурою.
Основними завданнями, які розв’язуються зазначеної лінією зв’язку, є:
– в напрямку НПК-БпЛА – передача командної інформації для здійснення управління
польотом БпЛА і роботою цільового бортового обладнання;
– в напрямку БпЛА-НПК – передача телеметричної інформації, передача інформації,
отриманої за допомогою цільового устаткування (фотознімки, ТВ зображення і ін.).
Радіолінії НПК-БпЛА та БпЛА-НПК істотно розрізняються по пропускній
спроможності:
– радіолінія НПК-БпЛА є вузькосмуговий канал для передачі командно-телеметричної
інформації, де швидкості передачі інформації не перевищують десятки кбіт/с.
– радіолінія БпЛА-НПК повинна мати, як правило, значно більшу пропускну здатність.
Конкретне значення необхідної швидкості передачі в значній мірі визначається
призначенням конкретного апарату і показниками встановленого на ньому цільового
обладнання (швидкість передачі інформації десятки Мбіт/с).
Передача інформації з високими швидкостями (десятки Мбіт/с) можлива тільки в діапазоні
частот вища за 1 ГГц. Для забезпечення бюджету каналу зв'язку при великому загасання
сигналу на трасі необхідно використовувати спрямовані антени як на борту БпЛА та і на
наземному пункті керування. Завдання управління напрямком максимального посилення
бортової антени може бути вирішена декількома способами:
– використання багатоелементної антенної решітки з керованою діаграмою
спрямованості (виготовлення даного типу антен ускладняється процесом виготовлення та
великою собівартістю);
– використання декількох антен, що перемикаються (мають великі габарити та масу);
– встановлення антени на опорно-поворотному пристрої.
Тому, саме встановлення антен на опорно-поворотних пристроях є найбільш
прийнятним в нашому випадку.
2. Склад автоматичної системи, що супроводжує БаЛА: GPS приймачі, модеми
RFD-900+, польотний контролер PIXHAWK, апаратна платформа Arduino Pro Mini, антени
спрямованої дії, крокові двигуни, сервоприводи.
3. Вихідні данні для роботи автоматичної системи, що супроводжує БпЛА: GPS
координати БпЛА (отримуються за допомогою модемів RFD-900 по каналу телеметрії);
навігаційні данні БпЛА (отримуються за допомогою модемів RFD900); GPS координати
наземного пункту керування (відомі); рівень сигналу на вході приймача наземного пункту
керування в каналі зв’язку для передачі інформації.
4. Принцип роботи автоматичної системи, що супроводжує БпЛА: встановлення
початкових GPS координат на наземному пункті керування та на БпЛА, отримання та
перерахунок наземним пунктом керування вихідних даних з БпЛА по каналах телеметрії та
перерахунок системою, встановленою на БпЛА відповідних GPS азимутів для здійснення
повороту антен, видача команд на крокові двигуни (з кутовим кроком 1,8°/крок (200
кроків/оберт) чи 0,9°/крок (400 кроків/оберт) на налаштування на відповідний азимут,
встановлення відповідних азимутів та перевірка наявності зв’язку на каналі передачі даних,
більш точне юстування антен спрямованої дії за рівнями сигналу.
ВИСНОВКИ: Автоматична система, що супроводжує БпЛА дає змогу підвищити
пропускну спроможність каналу передачі корисної інформації між БпЛА та наземною
станцією керування польотами завдяки постійного знаходження БпЛА в площині діаграми
спрямованості антенних пристроїв. Розміщення даної системи на антено-щогловому
пристрої забезпечує підвищення ефективної дальності застосування БпЛА.
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Кондратюк Д.С. (ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
АЛГОРИТМ СИНТЕЗУ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ ЗВ′ЯЗКУ
Значний розвиток волоконно-оптичних систем передачі з спектральним розподілом
каналів (ВОСП З СР), підвищення надійності їх роботи та спрощення процесу з’єднання
оптичних компонентів робить актуальним можливість їх використання для побудови
оптичних мереж зв’язку для польового використання. Відомі алгоритму синтезу електронних
мереж зв’язку не можуть бути застосовані для побудови оптичних мереж зв’язку.
Завдання синтезу оптичної мережі в самому загальному вигляді може бути
сформульовано в такий спосіб: при заданих показниках електронної мережі зв’язку
визначити число й місце положення мережевих вузлів, ребер сітки ліній оптичної мережі,
кількість оптичних трактів на них, при яких досягається мінімум функції витрат на
будівництво й устаткування вузлів та витрати на будівництво й експлуатаційне
обслуговування ліній мережі. Оптимальною вважається мережа, для якої значенні показники
вартості мінімальні. Специфічним для оптичних мереж є завдання по мінімізації числа
оптичних трактів у ВОСП з СР і на лініях мережі. Також необхідно додати обмеження, що
враховують вимоги до параметрів оптичних трактів.
Задача синтезу оптичної мережі зв’язку є багатокритеріальною. Її рішення доцільно
виконувати в декілька етапів.
На першому етапі вирішується задача вибору вузлової основи оптичної мережі. При
цьому визначається сукупність та розташування вузлів при мінімізації розгортання ліній
прив’язку до них. На другому етапі визначається сукупність ліній зв’язку при заданих
параметрах зв’язності мережі, виконанні вимог по надійності та живучості. На третьому
етапі виконується розподілення оптичних трактів між кореспондуючими вузлами, при якому
забезпечується використання ВОСП з СР з мінімально можливим числом оптичних каналів.
На закінчення виконується визначення параметрів оптичних трактів синтезованої оптичної
мережі зв’язку.
На даний момент не в повній мірі формалізована та не знайшла рішення задача
визначення вузлової основи. Пропонується наступна послідовність дій. Для початкового
вибору місця розміщення вузлів оптичної мережі використовується відома методика
покриття площі вільної конфігурації рівновеликими колами. В результаті визначається
кількість та попередні місця розгортання вузлів. Такі вузли повинні бути зв’язані з вузлами
електронної мережі при мінімальній довжині з’єднувальних ліній між ними. При цьому
вирішується задача знаходження екстремума нелінійної функції методом послідовних
приближень. Можливо виконувати розрахунки в прямокутній системі координат або в
географічній системі координат. В кожному випадку при проведенні ітерацій виконується
зміна місцеположення вузлів оптичної мережі. Координати вузлів знаходяться з заданою
точністю. Суттєвим обмеженням при визначенні кінцевого розміщення вузлів є допустима
для існуючих ВОСП з СР відстань між ними.
На основі визначеної вузлової основи визначається лінії зв’язку між вузлами.
Обмеженням є мінімальна їх сумарна довжина. Але при цьому необхідно враховувати
вимоги по структурній живучості мережі, під якою розуміється властивість виконувати свої
функції і забезпечувати необхідну зв’язність при руйнуванні окремих її елементів.
Коефіцієнт зв’язності виступає як окремий параметр при розрахунках ліній зв’язку.
Найбільш важливі напрямки зв’язку повинні мати два та більше незалежних шляхи
утворення тракту.
Таким чином, запропонований алгоритм дозволяє вирішувати складну задачу синтезу
оптичних мереж зв’язку з використанням ВОСП з СР в декілька етапів, що спрошує
розрахунки. Отримана оптична мережа зв’язку відповідає вимогам по мінімуму вартості
будівництва і експлуатації, надійності та живучості.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВДОСКОНАЛЕНОГО
ТЕСТУ K-ВИМІРНОСТІ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ КРИПТОГРАФІЧНОЇ
СТІЙКОСТІ СИНХРОННИХ ПОТОКОВИХ ШИФРІВ
Аналіз криптографічної стійкості сучасних потокових шифрів, часто потребує
дослідження відповідних властивостей булевих функцій (які залежать від десятків чи сотень
змінних), що в них використовуються. Наприклад, це можуть бути функції ускладнення
потокового шифру LILI-128 [1], що був учасником конкурсу NESSIE [2], або потокового
шифру Decimv2 [1], який на сьогодні є стандартизованим [4].
Об’єктом дослідження в доповіді є ймовірнісний тест k-вимірності булевих функцій, що
задаються за допомогою оракулів. Відомо [5], що для помірних значень k функції, близькі до
k-вимірних, володіють криптографічними слабкостями, що дозволяє здійснювати певні атаки
на генератори гами, побудовані на основі зазначених функцій. Вперше ймовірнісний
алгоритм перевірки k-вимірності булевих функцій був запропонований в [5] та
вдосконалений автором доповіді спільно з Олексійчуком А.М. [6]. Вдосконалений алгоритм
має меншу трудомісткість і характеризується меншою ймовірністю помилки першого роду
(при тій самій верхній межі ймовірності помилки другого роду) у порівнянні з раніше
відомим тестом.
Тест перевіряє для заданих булевих функцій n змінних та чисел k < n, 0 < ε, δ < 1
справедливість однієї з двох гіпотез: H0: f – k-вимірна функція; H1: f знаходиться на відстані
не менше за 2nε від множини k-вимірних функцій n змінних, з імовірністю помилки не
менше за δ. Основна ідея, покладена в основу вдосконалення тесту, полягає в тому, щоб не
обирати тестові вектори навмання, а сформувати їх з використанням допоміжної процедури
таким чином, щоб множина зазначених векторів з високою ймовірністю містилася у множині
лінійно незалежних несуттєвих векторів функції f, якщо f є k-вимірною функцією. Для цього
пропонується розглянути звуження функції f на випадково вибраний підпростір векторного
простору всіх двійкових векторів довжини n.
В доповіді представлені результати експериментального дослідження ефективності
вдосконаленого тесту k-вимірності булевих функцій, заданих за допомогою оракула,
застосовуючи розроблену комп’ютерну програму, яка дозволяє продемонструвати
можливість практичного застосування запропонованого алгоритму до аналізу булевих
функцій, що використовуються в конструкціях синхронних потокових шифрів.
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯКІСНОГО СТАНУ АБІТУРІЄНТІВ ВИЩОГО
ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У вищих навчальних закладах головним інформаційним об’єктом є студент (курсант), а
під час роботи приймальної комісії – абітурієнт. За час вступної кампанії членам приймальної
комісії необхідно обробити більше 500 особових справ. Для виконання поставлених завдань
використовуються офісне програмне забезпечення (Microsoft Excel), яке виконує функцію
сховища даних і частково автоматизує роботу. В цивільних ВНЗ використовується
інформаційна система „Конкурс”, але вона не враховує специфіку військових вишів.
Відповідно з правилами прийому до ВВНЗ відомості про результати роботи Приймальної
комісії з відбору, прийому та проведення вступної кампанії до ВВНЗ, з метою запобігання
розголошення відомостей з обмеженим доступом, не вносяться до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти – це робить неможливим використання існуючої
інформаційної системи.
Для відбору майбутніх кандидатів на навчання у ВВНЗ, надання їм допомоги у виборі
військової спеціальності, що найбільш відповідає їх здібностям, психологічним та
особистісним якостям, які оцінюються в процесі військово-професійного відбору
проводиться військово-професійна орієнтація. Нажаль, у ВВНЗ немає ресурсів для охоплення
всіх загальноосвітніх навчальних закладів та військових частин, тому агітаційна кампанія
проводиться вибірково. Для покращення результатів її проведення необхідно якісно
проаналізувати дані роботи приймальної комісії за попередні роки.
Статистичний аналіз даних дасть змогу знайти закономірності та зробити прогноз
набору до ВВНЗ. Для отримання якісного результату використовується 2 типи аналізу:
первинний та вторинний.
Первинний аналіз використовується для вивчення та опису закономірностей, існування
яких припускається заздалегідь. Прикладом таких закономірностей може бути припущення,
що у випускників ліцеїв та спеціалізованих шкіл середній бал атестату, та зовнішнього
незалежного оцінювання вищий ніж у випускників загальноосвітніх. Вторинний аналіз
проводиться з метою формування перспектив проведених досліджень та пошуку нових
потенційних гіпотез та закономірностей. При вторинному аналізі можливо з’ясувати, які
категорії людей переважають на факультетах та які в них результати ЗНО. З певним часом, за
рахунок аналізу даних за попередні роки, гіпотези які були виявлені при вторинному аналізі
можливо буде перевіряти під час первинного.
Базовим (основним) етапом аналізу будь-яких даних є описова (дескриптивна)
статистика. Вона проводиться з метою надання стислої та концентрованої інформації
(характеристик) даних, що вивчаються в числовому та графічному вигляді. Результатом
проведення описової статистики над даними абітурієнтів може бути: надання числових
показників кількості поданих заяв, або після оголошення результатів зарахування —
зарахованих, по спеціальностям та категоріям абітурієнтів. Ці дані приймальна комісія подає
керівництву інституту та іншим освітнім відомствам для контролю ходу проведення вступної
кампанії.
Відображення результатів статистики в графічному вигляді (наприклад на діаграмі
розсіювання) наочно показує екстремальні значення вибірок, а також найбільші
зосередження.
Для покращення проведення військово-професійної орієнтації необхідно визначити, які
категорії абітурієнтів переважають і на якому факультету, які категорії людей мають найкращі
результати ЗНО та абітурієнти, випускники яких навчальних закладів мають найвищий
середній бал атестату. Наявність цих даних дозволить зосередити проведення агітації в
певних регіонах і на певних категоріях абітурієнтів.
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ОЦІНКА ВІТРОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА АНТЕННУ СИСТЕМУ
Застосування супутників (супутникових ретрансляторів) в системах зв’язку обумовлено
рядом переваг, а саме: супутниковий зв’язок здатний забезпечити покриття значних
поверхонь незалежно від місця та фізичних умов; супутниковим системам притаманні
широкі смуги пропускання. Ця смуга забезпечує можливість передачі даних, повідомлень,
трансляції потокового відео із необхідною (заданою) якістю. Окрім того, зменшується
ймовірність вогневого враження ретранслятору (супутника) при використанні системи в
військових інтересах.
Необхідно відзначити і ряд недоліків притаманних такій системі: значна затримка при
передачі сигналів і команд, що може істотно впливати на ефективність прийняття рішень в
умовах динамічних процесів; швидкість передавання інформації в значній мірі залежить від
впливу кліматичних умов, або від загасання сигналу. Важливим є і той факт, що антенні
системи для супутникового зв’язку мають значні геометричні розміри, а для військових
відповідно – стійкі розвід ознаки. Покращення енергетичних характеристик, забезпечення
необхідних показників якості такої системи вимагає збільшення площі антени. При цьому
об’єктивно виникають труднощі при оперативному розгортанні, транспортуванні та
маскуванні, при функціонуванні системи під час руху (встановлення антен на транспортному
шасі) та забезпеченні електромагнітної сумісності радіотехнічних засобів розташованих в
безпосередній близькості (на одному шасі). Окрім того, вітер та вибухові хвилі також
спричиняють деструктивній зовнішній вплив на антенну систему.
Запропоновано розглянути спосіб оцінки вітрового навантаження на антенну
конструкцію системи супутникового зв’язку. Перетікання повітряних мас уздовж поверхні
землі відбувається з різною швидкістю, кінетична енергія вітру перетворюється в тиск,
створюючи вітрове навантаження. Вітрове навантаження залежить від декількох факторів:
швидкість вітрового потоку; щільність повітряного струменя, при підвищеній вологості,
питома вага повітря стає більше, відповідно, зростає величина переносної енергії, форми і
розмірів перешкоди (стаціонарного або рухомого об’єкту).
Для технічних об’єктів, які експлуатуються на відкритій місцевості розрахунок
вітрових навантажень необхідний. Особливістю супутникових антен є те, що вони мають
нерегулярну форму і передбачають можливість обертання навколо своєї осі, а також – зміну
орієнтації щодо вітрового потоку при встановленні на транспортних засобах під час руху.
Отже, відбуваються суттєві зміни значень аеродинамічного коефіцієнту антени. Для
дослідження цих процесів використовуються натурні методи випробувань, які вимагають
ресурсних витрат і не в повній мірі відображають особливості динамічної взаємодії об’єкту
(антени) та вітрового потоку. Аеродинамічні коефіцієнти сили і моментів визначаються
експериментально. В окремих випадках вони можуть бути розраховані.
Таким чином, повна аеродинамічна сила і момент оберту щодо азимуту, які діють на
антену, можуть бути представлені у виді гармонійних рядів та містять детерміновані і
випадкові частини (складові, які включають в себе пульсацію швидкісного напору, що є
випадковою функцією часу, статистичні характеристики якої відомі).
На підставі проведених розрахунків можна зробити висновок, що, аеродинамічний
коефіцієнт для антени яка обертається є періодичною функцією часу, для нерухомих частин
конструкції він визначається кінцевим числом, яке залежать від напрямку вітрового
навантаження. Спектр навантаження на обертові елементи конструкції антени за рахунок
появи додаткових гармонійних множників розширюється і залежить від кутової швидкості
обертання (повороту).
Таким чином, застосування даного підходу дозволить скоротити (або уникнути)
проведення натурних випробувань, а також отримати стійкі статичні і динамічні
характеристики досліджуваної системи.
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НЕЙРОМЕРЕЖЕВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Робота органів державної влади суттєво залежить від надійного функціонування
інформаційно-комунікаційних систем. Захист від інсайдерських атак є актуальним
напрямком у забезпеченні властивостей захищеності інформаційних ресурсів сучасних
інформаційно-телекомунікаційних систем.
Метою проведення дослідження є підвищення захищеності інформаційних ресурсів
інформаційно-телекомунікаційних систем, шляхом аналізу поведінки користувачів цих
систем для виявлення аномальної діяльності.
Існуючі методи рішення даної проблеми переважно базуються на сигнатурних методах.
Оскільки поведінка користувачів інформаційно-телекомунікаційних систем являє собою
складний процес, дані методи нездатні динамічно адаптуватися до змін у роботі окремих
користувачів.
Значного підвищення ефективності захищеності інформаційних ресурсів можна
досягнути за рахунок застосування апарату штучних нейронних мереж, які мають високу
швидкість роботи та можливість самонавчання, що дозволяє розпізнавати відхилення від
нормальної поведінки користувачів для виявлення невідомих атак.
Для виявлення аномальної поведінки користувачів інформаційно-телекомунікаційних
систем потрібно визначити параметри, моніторинг яких необхідно проводити. Параметри
повинні надавати можливість відрізняти користувачів один від одного. Запропоноване
рішення базується на проведенні аналізу активності користувачів на основі параметрів ТСРсесії: ІР-адреси локального хосту, номеру порту локального хосту, ІР-адреси віддаленого
хосту, номеру порту віддаленого хосту, ідентифікатору та назви процесу операційної
системи, який закріплений за даним портом локального хосту, статусу ТСР-сесії. За даними
параметрами будуються профілі нормальної поведінки користувачів. Побудовані профілі
дозволяють визначити відхилення від нормальної роботи користувача. Дані профілі
поведінки використовуються для навчання штучної нейронної мережі. Навчання нейронної
мережі з використанням профілей нормальної поведінки проводиться за алгоритмом
зворотного поширення помилки.
В запропонованій методиці використовується багатошарова нейронна мережа з
послідовними зв’язками. Ця нейронна мережа є рекурентною або мережею зворотного
розповсюдження, яка складається з вхідного, вихідного та декількох прихованих шарів
нейронів. Основним обчислювальним елементом багатошарової нейронної мережі є
формальний нейрон.
У якості активаційної функції обрано рівняння гіперболічного тангенса:

y  f ( s) 

eas  e as
eas  e as

Запропонована для використання багатошарова нейронна мережа складається з 3 шарів:
вхідного, вихідного та одного прихованого. Кількість входів визначається відповідно до
кількості параметрів ТСР-сесії.
Висновок. Застосування нейронних мереж в системах виявлення аномальної поведінки
користувачів інформаційно-телекомунікаційних систем є перспективним та має практичне
значення для вирішення задачі підвищення ефективності захисту інформаційних ресурсів від
інсайдерських атак. Системи захисту побудовані на застосуванні нейронних мереж
дозволяють динамічно адаптуватись до зміни поведінки користувачів.
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ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК
Актуальною задачею сучасної освіти є розробка таких форм і методів навчального
процесу, які дозволять якісно та об’єктивно оцінювати рівень підготовки фахівців. З метою
підвищення об’єктивності оцінювання знань розроблено методику обробки результатів
тестового контролю на основі експертних оцінок.
Експертні методи ґрунтуються на оцінках експертів, зроблених щодо проблемної
області, в якій вони є визнаними фахівцями. Для підвищення ступеня об’єктивності та якості
процедури прийняття рішення доцільно враховувати думки декількох експертів. Це
обумовлює потребу в особливих вимогах щодо вибору складу експертів, зокрема визначення
рівня їх професійної компетентності, адже недостатній рівень компетентності експерта може
привести до появи грубих помилок в даних експертизи.
Тому актуальною проблемою є підвищення достовірності експертних оцінок, за
рахунок залучення в групу найбільш компетентних експертів та застосування методів оцінки
ступеню погодженості їх думок.
У рішенні проблеми підбору експертів для проведення експертизи можна виділити три
етапи. На першому етапі складаються списки можливих N – кандидатів для проведення
експертизи та R – об’єктів, а на другому етапі відбувається вибір експертної комісії з
меншою розмірністю n>N. До вибірки n потрапляють експерти, які набрали максимальні
коефіцієнти компетентності. На третьому етапі визначається середня помилка вибірки.
Для вибору n експертів з максимальним коефіцієнтом компетентності необхідно
виконати наступні дії:
– провести структуризацію завдання прийняття рішень у вигляді ієрархічної структури
з декількома рівнями;
– скласти тестові питання, для визначення компетентності експерта, на які експерт буде
відповідати;
– розрахувати вагові оцінки i – експерта по j – м факторам;
– обчислити значення вектору пріоритетів факторів;
– обчислити глобальні коефіцієнти експертів з урахуванням пріоритету факторів;
– розрахувати, яка повинна бути чисельність n експертів для проведення експертизи
об’єктів.
Важливим етапом експертної оцінки є розрахунок коефіцієнта конкордації W, що
характеризує ступінь погодженості думок фахівців.
12 ∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑗2
𝑊= 2 3
𝑚 (𝑛 − 𝑛) − 𝑚 ∑𝑚
𝑖=1 𝑇𝑖
де n – кількість факторів; m – кількість експертів; dj – відхилення суми від середньої суми; Ti
– результати проміжних розрахунків.
Підвищення ефективності оцінювання знань є актуальною задачею. Для вирішення цієї
задачі розроблено методику тестового контролю знань з використанням експертних оцінок.
Методика передбачає формування експертної групи, проведення оцінювання та розрахунок
ступеня погодженості думок фахівців.
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СПЕЦІАЛЬНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПО ВИЯВЛЕННЮ
ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО КОНТЕНТУ В ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ЗС УКРАЇНИ
Питання організації та постійного вдосконалення антивірусного захисту в
інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства оборони України та Збройних сил
України (ІТС МО та ЗСУ) полягає в тому, що противник постійно застосовує нові надсучасні
зразки шкідливого програмного забезпечення (ШПЗ). Тому постійно постає питання
оперативного та ефективного сервісів, серверів, АРМ, маршрутизаторів та інших засобів ІТС
МО та ЗСУ від кіберзагроз.
Сучасний стан в кібернетичному просторі характеризується надзвичайною активністю
противника. Фахівцями кібернетичних підрозділів постійно фіксуються інциденти різної
категорії. Причиною такого стану є велика кількість нових кібернетичних загроз. Реалізація
заходів антивірусного захисту (АЗ) дозволить організувати запобігання несанкціонованим
діям з використанням комп’ютерних вірусів.
Слід зауважити, що загрозу безпеці ІТС МО та ЗСУ становлять надсучасні зразки
ШПЗ типу:
Wanna Decript0r (використав Windows вразливість MS17 – 010 служби SMB, бекдор
DOUBLESPEAR, експлойт ETERNALBLUE);
Petia.A (зараження оновлень до ME.doc);
BadRabbit (зараження оновлень до Adobe Flash плеер);
також існує істотна загроза зараження ІТС МО та ЗСУ за рахунок оновлення NOD32 з
російських адрес, наприклад з адреси promzona.ru за рахунок можливості локальних
оновлень АРМ.
Кібернетичні підрозділи діють згідно Інструкції, яка затверджена наказом МО №391
від 26.07.2017 та визначає порядок застосування антивірусних програмних засобів (АВПЗ),
порядок забезпечення і впровадження антивірусних оновлень:
щодобове завантаження антивірусних оновлень з веб-сайту Центру антивірусного
захисту інформації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
(https://www.cazi.dsszzi.gov.ua);
щодобове розміщення завантажених антивірусних оновлень в базах антивірусних
оновлень на головних серверах антивірусного захисту АСУ ЗС України „Дніпро”, ІСДІнтернет, МОСІ ЗС України та ЗСОІ ЗС України.
Для усунення цієї надважливої потенційної кібернетичної загрози для ІТС МО та ЗСУ і
для досягнення базової кібернетичної безпеки в ІТС МО та ЗСУ пропонується:
ретельне виконання наказу МОУ № 391 – „Про затвердження Інструкції з організації
антивірусного захисту в інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства оборони
України та Збройних сил України”;
розробка організаційних та технічних заходів для запобігання кіберзагроз притаманних
2017 року, а саме приєднання ШПЗ до цілком легального оновлення ОС, сервісу або додатку,
щоб унеможливити противнику застосування загроз zero-day виявлених у 2017 році.
Таким чином, дотримання Інструкції з організації антивірусного захисту в ІТС МО та
ЗСУ, ефективна розробка організаційних заходів та розробка технічних засобів проти
потенційної загрози можливого приєднання ШПЗ до легального оновлення ОС, сервісу або
додатку надасть можливість забезпечити базову кібернетичну захищеність ІТС МО та ЗС
України.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАЗОВИХ ШУМІВ СИСТЕМИ ФАПЧ
В СИСТЕМАХ РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Під час проведення антитерористичної операції (АТО), Збройні сили України (ЗСУ)
зіштовхнулися з незаконними збройними формуваннями, які швидко пристосовуються до
скороминучості сучасного бою та використовують широкий спектр традиційної та
асиметричної тактики, внаслідок чого був відсутній надійний контроль над ситуацією та
знизилась ефективність управління військами. Саме недостатня координація дій військових
підрозділів та підрозділів Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та
Служби безпеки України призвела до великих людських і територіальних втрат.
Сучасні військові конфлікти, котрі обмежувалися невеликим географічним районом,
свідчать про необхідність розробки нових методів оперативного управління від невеликих за
чисельністю мобільних підрозділів до міжвидових компонентів військ, добрі озброєних і
здатних виконувати різні завдання у відриві від основних сил (угруповань військ), тим самим
зумовлюючи необхідність підвищення ефективності їх функціонування.
Як показує проведений аналіз розвитку сучасних військових конфліктів свідчить, що
одним з ефективних напрямів для підвищення оперативності та якості процесів управління є
реалізація технології, яка визначає (ідентифікує) місця розташування на місцевості, цифровій
карті або геоінформаційній системі особового складу, озброєння та військової техніки
зв’язку в динаміці їх переміщення в реальному масштабі часу. Однією із запропонованої
технології автоматичної ідентифікації є технологія радіочастотної технічної ідентифікації
(Radio Frequency IDentification – RFID), що дозволяє розпізнавати і ідентифікувати об’єкти в
режимі реального часу. Системи RFID функціонують на основі колективного використання
частот і уніфікації сигналів різноманітних радіоелектронних засобів в діапазонах високих і
надвисоких частот, які приводять до істотного ускладнення радіоелектронної обстановки ізза великої загрузки робочих діапазонів частот. При цьому основним критичним компонентом
в приймально – передавальних пристроях, які забезпечують крок, точність налаштування і
час перебудови по частоті є синтезатор частот (СЧ) побудований на основі контуру фазового
автопідстроювання частоти (ФАПЧ). Багатоваріантність функціонального призначення
мікросхем визначає пріоритетність характеристик СЧ-ФАПЧ, що в свою чергу впливає на
вибір рішень по реалізації цих схем.
Однією із умов досягнення максимальної ефективності радіочастотних модулів є
компенсація фазового шуму (фазового джитера) в сигналі вихідної частоти СЧ-ФАПЧ.
В існуючих системах ФАПЧ в приймально-передавальних модулях системи RFID через
вплив фазових шумів відбувається збільшення часу перехідних процесів, що призводить до
зниження швидкості перестроювання по частоті та зростання ймовірності помилкового
прийому сигналів і, як наслідок, обмежують швидкість передачі інформації та ідентифікацію
об’єкта. Стандартний підхід до проектування лінійних трактів передавача і приймача систем
RFID направлений на мінімізацію рівня фазових шумів, що часто вступає в протиріччя з
вимогами зменшення енергоспоживання, габаритних характеристик і вартості системи.
Систематичного теоретичного і експериментального дослідження механізмів
виникнення і способів запобігання (чи зменшення) фазовим шумам, а також їх впливу на
роботу СЧ – ФАПЧ в опублікованих роботах до теперішнього часу немає. У той же час, з
викладеного вище ясно, що таке дослідження актуальне для вирішення задач створення
нових стабільно працюючих мікросхем СЧ – ФАПЧ для сучасних систем RFID.
Таким чином, на даний момент актуальними є розробка технічних рішень та методів
компенсації фазових шумів системи фазового автопідстроювання частоти і має не тільки
теоретичне, але і велике прикладне значення для забезпечення необхідного рівня бойової
готовності військ за рахунок підвищення своєчасності, вірогідності та прихованості
бойового управління.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВА СИСТЕМА „DOC VIEW”
Науковий центр зв’язку та інформатизації працює над вдосконаленням інформаційного
та правового забезпечення при проведенні науково-дослідних, дослідно- конструкторських
та інших робіт. На теперішній час у ЗСУ існує проблема дублювання документів а пошук
інформації для виконання робіт частіше за все зводиться до пошуку її в „Інтернеті”.
Внаслідок цього втрачається дорогоцінний час та ресурси. Особливо важливо це в
теперішній час – час проведення АТО.
Прикладом впровадження новітніх технологій особовим складом НЦЗІ є розробка
програмного продукту – інформаційно-довідкової системи „DocView” (далі – ІДС
„DocView”), яка є сукупністю програмних та лінгвістичних засобів для щоденної роботи з
правовою базою та здійснення швидкого пошуку необхідних нормативних та правових
документів. Ця система є симбіозом електронної бібліотеки (книги, видання) та науковоінформаційної діяльності у ЗСУ. Особливістю, що відрізняє ІДС від інших систем є
можливість користування системою безпосередньо з USB-накопичувача. Однією з переваг
ІДС „DocView” є те, що її програмне забезпечення не потребує інсталяції та може
запускатися з будь якого носія інформації.
Потужній пошуковий модуль, яким оснащена система, дозволяє досить швидко
отримувати необхідну інформацію по різноманітним критеріям.
Повнота і актуальність бази даних, ергономічний інтерфейс та зручний механізм
відображення інформації надають можливість вирішувати будь-які аналітичні задачі,
пов’язані з пошуком документів.
Можливості та переваги ІДС:
– можливість адміністрування(безкоштовного оновлення бази), внесення нової та
редагування існуючої інформації здійснюється виключно адміністратором системи.;
– захищеність системи від несанкціонованого внесення, корегування та видалення
документів, захист цілісності структури системи;
– можливість підлаштування контенту під конкретні задачі;
– кросплатформеність;
– модуль архівації надає можливість зберігання великих об‘ємів даних в стисненому
вигляді (мобільність системи);
– інтуїтивно-зрозумілий інструмент.
В контексті системи передбачено створення нових категорій та типів документів
(наприклад: Накази, ДСТУ і таке інше). Класифікація документів інформаційно-пошукової
системи „DocView” здійснюється за допомогою унікального ідентифікатора. По
ідентифікатору здійснюється зв’язок між матеріалами інформаційно-пошукової системи гіперпосилання.
Відповідно до Наказу МО України №315 (Положення про Науково-технічну діяльність)
в рубрикаторі закладені категорії:
– військові стандарти; відкриті видання; зарубіжні видання; дисертації НДР, ДКР;
дослідження; патенти та ліцензії; довідкові видання; нормативні документи; листування;
архів.
В ІДС „DocView” внесена різноманітна інформація: ДСТУ, ГОСТи (що не втратили
чинність), накази, постанови, директиви та інше.
Завдяки здатності підлаштування контенту „DocView” під конкретні задачі
інформаційно-довідкову систему можливо використовувати на різних етапах наукової та
науково-технічної діяльності, в діловодстві та в бібліотечній справі. ІДС „DocView” можливо
використовувати у підрозділах інституту, як локальне, тобто захищене від
несанкціонованого доступу, сховище даних з функцією пошуку по багатьом параметрам: по
назві, по змісту, по автору, по даті та ін.
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МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ І СУПРОВОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ
МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ЗОБРАЖЕННЯ КАМЕР
СПОСТЕРЕЖЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
В сучасному світі при веденні бойових дій для розвідки активно використовують
безпілотні літальні апарати. У зв’язку з цим виникають проблеми ідентифікації цілей і їх
супроводжені при їх активному переміщені. На сьогоднішній день оператори безпілотних
літальних апаратів отримують зображення з камери відео спостереження і при цьому
виникають проблеми втримання цілі в фокусі камери. Для полегшення роботи оператора
безпілотного літального апарата необхідне програмне і апаратне рішення яке буде
виконувати наступні завдання:
– ідентифікація будь якої цілі на зображенні;
– супроводження цілі камерою.
Одне з існуючих рішень метод Віоли-Джонса. Основні принципи, на яких базується
метод, такі:
– використовуються ознаки Хаара, за допомогою яких відбувається пошук потрібного
об’єкта (в даному контексті, особи і його рис);
– використовується бустінг для вибору найбільш підходящих ознак для шуканого
об’єкта на даній частині зображення;
– всі ознаки надходять на вхід класифікатора, який дає результат „вірно” або „брехня”;
– використовуються каскади ознак для швидкого відкидання вікон, де не
знайдено особа.
В контексті алгоритму, є безліч об’єктів (зображень), розділених деяким чином на
класи. Визнач кінцеве безліч зображень, для яких відомо, до якого класу вони відносяться
(наприклад, це може бути клас „фронтальне положення носа”). Це безліч називається
навчальною вибіркою. Класова приналежність інших об’єктів не відома. Потрібно
побудувати алгоритм, здатний класифікувати довільний об’єкт з початкової множини.
Навчання класифікаторів йде дуже повільно, але результати пошуку особи дуже
швидкі, саме тому був обраний даний метод розпізнавання осіб на зображенні. Віола-Джонс
є одним з кращих по співвідношенню показників ефективність розпізнавання / швидкість
роботи. Також цей детектор має вкрай низькою ймовірністю помилкового виявлення особи.
Алгоритм навіть добре працює і розпізнає риси обличчя під невеликим кутом, приблизно до
30 градусів. При куті нахилу більше 30 градусів відсоток виявлень різко падає. І це не
дозволяє в стандартній реалізації детектувати повернене обличчя людини під довільним
кутом, що в значній мірі ускладнює або робить неможливим використання алгоритму в
сучасних виробничих системах з урахуванням їх зростаючих потреб.
Основні недоліки даного метода дуже довге створення шаблона тому це рішення не
підходить для даної задачі.
Другий метод порівняння шаблонів – це техніка обробки цифрових зображень для
пошуку невеликих частин зображення, які відповідають шаблону зображення. Він може бути
використаний у виробництві як частина контролю якості, спосіб рухатися по мобільному
роботі або як спосіб виявлення країв у зображеннях.
Функцію пошуку можна приблизно уявити наступним чином:
зображення шаблону templ послідовно накладається на вихідне зображення image і між
ними обчислюється кореляція, результат якої заноситься в результуюче зображення result.
В результаті аналізу предметної області можна зробити висновок, що існуючі
програмні рішення доступні тільки в приватному секторі у вільному доступі є лише методи
якими можна виконати цю задачу тому розробка даного програмного додатку є актуальною.
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РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОГО РУПОРУ В
ЯКОСТІ ЕЛЕМЕНТУ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ
Фахівцями ІСЗЗІ НТУУ „КПІ” та НДІ Держспецзв’язку ведеться НДР „Міраж” по
створенню нової тропосферно-радіорелейної станції урядового зв’язку. В якості антенної
системи на другому етапі роботи використано параболічну антену радіорелейної станції Р414 з багатоелементними опромінювачами, що загалом дає можливість забезпечити
виконання вимог щодо формування необхідної ЕІВП (ефективної ізотропно-випромінюваної
потужності). Використовуючи їхні комбінації і піднімаючи на необхідну висоту, можливо
формувати антенні пристрої для відповідного типу зв’язку.
В теперішній час в нашій службі використовуються радіорелейні і тропосферні станції.
Радіорелейні станції мають ряд недоліків: необхідність возити і розгортати громіздке
антенно-щоглове і фідерне обладнання, довжина інтервалу близько 30 – 35 км. Тропосферні
станції також мають два суттєві недоліки: необхідність використовувати енергоживлячу
машину і великі (в теперішній час 2,6 м) антени. В науково-дослідницькій роботі „Міраж”
запропоновано об’єднати задачі, які вирішуються окремо тропосферними і радіорелейними
станціями адже це надзвичайно важливо на сучасному етапі існування нашої держави
особливо під час бойових дій.
На першому етапі було отримано модифіковану двохдзеркальну антену Касегрена, яка
складається з параболічного основного дзеркала (рефлектора) і гіперболічного додаткового
дзеркала, що розміщене між фокусом і вершиною основного дзеркала. Один фокус
гіперболічного дзеркала співпадає з фокусом основного дзеркала. В класичній антені
Касегрена опромінював розміщується у фокусі основного дзеркала та опромінює його.
Таким чином наша антена відрізняється від антени Касегрена тим, що відсутній процес
опромінення другого дзеркала.
Після виготовлення антени і дослідження її в безеховій камері ПАТ „Радар” були
проведені натурні випробування з використанням підсилювача потужності тропосферної
станції Р-423 та її штатної антени на приймальній стороні використовувалася модифікована
антена радіорелейної станції Р-414 та аналізатор спектру.
На другому етапі розроблена антена в якій використано опромінювач у вигляді решітки
з восьми рупорів, розміщених на поверхні восьми-пелюсткового гіперболічного дзеркала, які
забезпечують рівномірне опромінення рефлектора, при цьому сферичні хвилі
трансформуються у плоскі. Збудження НВЧ у рупорах забезпечується вмонтованими
зондами. Розв’язка між рупорами досягається додатковими кільцями, які розміщені
на їх кінцях.
У процесі налагодження антени ефективне розподілення НВЧ-енергії по поверхні
головного дзеркала забезпечувалося переміщенням вібраторів по пелюстках гіперболічного
дзеркала. Для зменшення „переливу” енергії НВЧ-поля за край параболічної антени (що
може мати наслідком зменшення коефіцієнту підсилення антени) з’єднання гіперболічного
дзеркала з основним дзеркалом виконано через конічний фланець, а підсилювачі потужності
(10 Вт кожний) розміщені на додатковому екрані за пелюстками гіперболічної утворюючої.
В результаті було отримано зв’язок на відстань до 155км. Коефіцієнти підсилення
антен приймальної і передавальної 36 і 38 дБ відповідно. Обидві розроблені параболічні
антени були використані, одна як передавальна, друга як приймальна в експериментах по
тропосферному зондуванню.
При такій дальності виключається можливість зв’язку за рахунок дифракційних явищ,
що і підтверджує працездатність тропосферної радіолінії, утвореної під час проведення
експериментів.
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РОЗРОБКА МАКЕТУ АНТЕНИ ДЛЯ БРОНЬОВАНОЇ ТЕХНІКИ
В теперішній час, антени відіграють важливу роль у радіозв’язку, тим паче на сході
нашої країни, де на цей час ще й досі відбуваються військові дії з нашим „сусідом”.
Однією із основних задач радіотехніки є передача і прийом сигналів за допомогою
радіохвиль, які розповсюджуються у вільному середовищі.
Так як функції антен зводять до випромінювання чи прийому електромагнітних хвиль,
завдання, покладені на теорію антен можна поділити на два класи: аналізування та
проектування.
Для моделювання антен та розрахунку їх характеристик важливу роль відіграють
комп’ютерні програми.
Важливо врахувати, що необхідні електричні характеристики можуть бути отримані від
різних типів антен, які розглянуті в роботі.
Специфічною вимогою є те, що при таких електричних характеристиках повинні бути
забезпечені вказані геометричні розміри виробу та його діапазон роботи.
Антени, в діапазоні УКХ, мають невеликі розміри, тому можливо добитися високого
значення відношення розмірів антени до довжини хвилі.
В ході виконання роботи було запропоновано розробити колінеарну антену для
броньованої техніки. Особливістю конструкції антени було те, що передбачалася
можливість трансформації частотного діапазону
Діапазони 140-176 і 403-430 МГц був вибраний тому, що на цих частотах конструкціям
ще не висуваються дуже високі вимоги по точності виготовлення, реально досліджувати
антени в дальній зоні, а також розроблена конструкція підходить для використання на
броньованій техніці.
Нами розглянуто вибір розробки антени, зроблено обґрунтованість її виконання,
розглянути загальні характеристики.
Важливою особливістю використання діапазону УКХ є також менший вплив зовнішніх
завад (атмосферних та промислових). Це принципово дозволяє вести роботу при відносно
невеликих напруженостях поля.
Проте радіозв’язок на УКХ має ще й іншу особливість-обмежену дальність
розповсюдження.
Дальність розповсюдження в цьому діапазоні визначається не лише параметрами
радіоапаратури, рівнем власних шумів приймача i підсиленням антени, а ще й тим, що
дециметрові, сантиметрові і метрові хвилі не відбиваються від іоносфери i дуже погано
огинають перешкоди.
Із розглянутих конструкцій антен для цього діапазону, з урахуванням їх простоти
виготовлення і отримання достатньої ефективності були вибрані колінеарні антени.
Таким чином в рамках даної роботи були розглянуті різні антени, на їх основі
зроблений вибір двох конструкцій колінеарних антен.
В процесі виконання роботи була збережена можливість створення в горизонтальній
площині квазікругову діаграму направленості, у вертикальній площині менше 40 градусів
при коефіцієнт і підсилення більше 6 дБ.

155

к.т.н. Мазор С.Ю. (ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Клименко О.В. (ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Одінцов В.О. (ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
РОЗРОБКА МАКЕТУ КОЛІНЕАРНОЇ АНТЕНИ ДЛЯ
БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ WI-FI
В сучасному житті антени являють собою обов’язковий складовий елемент любої
системи радіозв’язку.
Однією із основних задач радіотехніки є передача і прийом сигналів за допомогою
радіохвиль, які розповсюджуються у вільному середовищі.
Так як функції антен зводять до випромінювання чи прийому електромагнітних хвиль,
завдання, покладені на теорію антен можна поділити на два класи: аналізування та
проектування антен.
Для моделювання антен та розрахунку їх характеристик важливу роль відіграють
комп’ютерні програми.
При цьому слід враховувати, що при проектуванні, як правило, складаються ситуації,
що при оптимізації даних параметрів не враховують інші.
Важливо врахувати, що необхідні електричні характеристики можуть бути отримані від
різних типів антен, які розглянуті в роботі. Специфічною вимогою є те, що при таких
електричних характеристиках повинні бути забезпечені вказані геометричні розміри виробу
та його діапазон роботи.
Антени, які мають високу направленість в діапазоні УКХ, мають невеликі розміри,
тому що можливо добитися високого значення відношення розмірів антени до довжини
хвилі. В ході виконання роботи було запропоновано розробити колінеарну вібраторну антену
з відрізків двопроводової лінії.
Особливістю конструкції антени було те, що передбачалася можливість трансформації
діаграми направленості.
Діапазон 2,4 ГГц був вибраний тому, що на цих частотах конструкціям ще не
висуваються дуже високі вимоги по точності виготовлення. Розроблену конструкцію можна
використовувати для організації безпроводового радіодоступу Wi-Fi.
Було розглянуто актуальність розробки запропонованої антени, зроблено
обґрунтованість її виконання, розглянута загальна характеристика, види та принципи дії
антен.
Важливою особливістю використання діапазону УКХ є також менший вплив зовнішніх
завад (атмосферних та промислових). Це принципово дозволяє вести роботу при відносно
невеликих напруженостях поля.
Проте радіозв’язок на УКХ має ще й іншу особливість-обмежену дальність
розповсюдження.
Дальність розповсюдження в цьому діапазоні визначається не лише параметрами
радіоапаратури, рівнем власних шумів приймача i підсиленням антени, а ще й тим, що
дециметрові, сантиметрові і метрові хвилі не відбиваються від іоносфери i дуже погано
огинають перешкоди.
Із розглянутих конструкцій антен для цього діапазону, з урахуванням їх простоти
виготовлення і отримання достатньої ефективності були вибрані колінеарні антени. Таким
чином в рамках даної роботи були розглянуті різні антени, на їх основі зроблений вибір двох
конструкцій колінеарних антен.
В процесі виконання роботи була визначена актуальність теми та необхідність
розробки колінеарних антен для діапазону 2,4 ГГц. Було збережено можливість створення
такими антенами ненаправленої діаграми направленості (DH) в горизонтальній площині з
шириною діаграми направленості вертикальної площини менше 40 градусів при коефіцієнті
підсилення більше 7 дБ.
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АНТЕННА РЕШІТКА ДЛЯ ДІАПАЗОНУ 4,5 ГГЦ
Антенні системи, що складаються з ідентичних, однаково орієнтованих у просторі
випромінювачів, називають антенними решітками. Їх перевагами перед простими
випромінювачами, такими як симетричний і несиметричний вібратори, рупори, діелектричні
стержневі антени, щілинні випромінювачі тощо, є значно ширші можливості щодо
формування діаграми спрямованості, сканування, просторової обробки сигналів,
забезпечення ЕМС та деяких інших функцій.
Спрямовані властивості антенних решіток представляють великий інтерес, так як
широко застосовуються на практиці в складі радіотехнічних комплексів різних частотних
діапазонів хвиль. Застосування антенних решіток обумовлено наступними причинами.
Решітки з N елементів дозволяють збільшити приблизно в N раз коефіцієнт направленої дії
(і відповідно підсилення) антени в порівнянні з одиночним випромінювачем, а також
зменшити відношення сигналу до шуму. За допомогою решіток вдається підняти електричну
міцність антени і збільшити piвень випромінюваної (прийнятої) потужності шляхом
розміщення в каналах решіток незалежних підсилювачів високочастотної енергії.
Перевагами антенних решіток є:
– можливість швидкого направлення максимуму діаграми направленості;
– завадозахищеність радіосистеми залежить від рівня бічних пелюсток антени і
можливості адаптації його по завадозахищувальній обстановці.
Однiєю з найважливіших задач сучасної бортової радіоелектроніки є створення
комплексної системи, що сполучає кілька функцій, наприклад радіонавігації, зв’язку та ін.
Виникає необхідність створення антенної решітки з електричним скануванням з декількома
променями (багатопроменевий, моноімпульсний і т.д), що працює на piзних частотах і яка
має різні характеристики.
Для зменшення рівня бічних пелюсток застосовують або еквідистантні решітки, в яких
центральні вібратори мають більші струми, ніж периферійні, або рівноамплітудні решітки, в
яких відстані між вібраторами збільшуються з віддаленням від центру антени.
Отже, обираючи закон розподілу амплітуд або фаз, можна зменшувати рівні бічних
пелюсток до потрібного значення.
Вимоги, поставлені до антенних решіток, можна забезпечити, використовуючи різні
значення параметрів антенних решіток. Здійснити обгрунтований вибір оптимальних значень
кожного з параметрів можна, лише використовуючи різні комбіновані діаграми
спрямованості множника антенної решітки.
Чим більший показник відношення сигналу до шуму, тим вище роздільна здатність
системи. У межі при відсутності шуму приймальних пристроїв роздільна здатність стає
нескінченною і проблема полягає в тому, щоб знайти алгоритми обробки сигналів, які
реалізують такі можливості кутового дозволу.
Подібного роду завдання вирішувалася також в області спектрального аналізу, де
досліджувалася роздільна здатність дискретних спектральних ліній.
В силу відомих аналогій просторової і тимчасової обробок сигналів методи вирішення
спектральних ліній, розроблені в спектральному аналізі, можуть бути застосовані і для
кутового дозволу джерел сигналів за допомогою антенних решіток.
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АДАПТАЦІЯ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ КХ РАДІОЛІНІЇ ДО УКРАЇНИ
Широко відомо, що короткохвильовий радіозв’язок грає важливу роль при передачі
інформації на великі відстані відомчими і позавідомчої службами, силовими структурами та
іншими організаціями. Конкуренцію в рішенні подібних задач можуть становити лише
супутникові системи зв’язку, які мають більшу пропускну здатність каналу зв’язку, а також
більшу надійність передачі інформації, не вразливі у випадку серйозної катастрофи.
Неодноразово висловлювалися припущення про витіснення короткохвильового зв’язку
іншими більш надійними і швидкісними видами зв’язку. Однак такого не відбулося в силу
того, що короткохвильові системи зв’язку володіють такими важливими особливостями як
висока живучість, порівняна простота і низька ціна створення і обслуговування. Ці
особливості роблять короткохвильові системи незамінними при резервуванні інших
систем зв’язку.
Показовим є те, що короткохвильовий зв’язок займає важливе місце в системі
військового радіозв’язку країн НАТО. Глобальна короткохвильова система зв’язку (High
Frequency Global Communications System) складається з потужних (кілька кіловат) базових
станцій, забезпечує управління і контроль над усіма агентствами Міністерства оборони,
літаками і кораблями; забезпечує підтримку союзним силам, відповідно до угод і
міжнародних протоколів. Також дана система підтримує повідомлення про надзвичайні дії
(Emergency Action Message). У світлі ситуації на Україні цілком можливе включення і нашої
країни до цієї мережі зв’язку.
Слід також взяти до уваги, що КХ радіозв’язок практично не залежить від рельєфу
місцевості та має високу живучість (короткохвильова лінія здатна функціонувати навіть при
ядерному вибуху за умови справності апаратури).
В результаті виконання роботи було розглянуто основні призначення місячних
радіопрогнозів та загальні відомості про число Вольфа. Наведена таблиця спостережень
числа Вольфа, розпочинаючи з 1982 року. За допомогою таблиці спостережень, було
розраховано прогноз числа Вольфа на 2017 – 2019 рр. Потім з результатів прогнозу чисел
Вольфа було розраховано МЗЧ для Європи і окремо для України, за допомогою програми
„Радіан -М”. Складена таблиця, в якій вказано зміна МЗЧ по годинах, для середини кожного
місяця для 2017 – 2018 рр.
Також були наведені варіанти розрахунку короткохвильових радіоліній, зокрема
класичний метод та декілька видів програмного. Результати розрахунків було порівняно, в
результаті чого виявилось, що вони майже збігаються. Незначні розходження можна
пояснити не точністю в алгоритмах розрахунку кожної програми.
Як результат, можна зробити підсумок, що кожна програма використовує різні
алгоритми. Найбільш точною є програма Радіан-М.
Інші програми мають невеликі можливості та точність розрахунку порівняно з
програмою Радіан-М, але вони мають перевагу –оперативність розрахунків. Ці програми
мають англійський інтерфейс.
Класичний метод розрахунку є точним, однак він потребує досить багато часу для
розрахунку, та для нього необхідні карти сонячної активності для відповідного року та
місяця. В теперішній час розрахунки адаптуються для України.
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ВИДИ КОМП’ЮТЕРНИХ АТАК ТА МЕТОДИ ЇХ ВИЯВЛЕННЯ
В теперішній час створення перспективних систем забезпечення інформаційної безпеки
(ІБ) ресурсів інформаційних систем (РІС) асоціюється з використанням інтелектуальних
засобів, що функціонують з використанням методів та моделей теорії нейронних мереж
(НМ). Відповідно до результатів нейромережеві методи та моделі в основному
використовуються для виявлення (розпізнавання) кібератак та вразливостей РІС. Крім того,
НМ використовуються для управління параметрами за-хисту. Перспективність використання
нейромережевих методів та моделей підтверджується окремими вдалими застосуваннями
НМ в системах виявлення кібератак (СВК) (продукція компанії Cisco) та великою кількістю
відповідних теоретико-практичних робіт. Разом з тим велика кількість хибних спрацювань,
довготривалий термін та нестабільність навчання, недостатня адаптація до багатьох
особливостей сучасного стану РІС значно обмежують їх практичну цінність. Тому в
сучасних умовах гостро стоїть проблема обґрунтованої оцінки ефективності застосування
нейромережевих методів та моделей в СВК та в системах виявлення вразливостей (СВВ).
Проблема ускладнюється тим, що аналіз вказує на відсутність в теперішній час базового
набору параметрів, використання яких дозволило б хоча б в першому наближенні визначити
ефективність застосування нейромережевого інструментарію в СВК та СВВ. В зв’язку з цим,
метою даної статті є визначення базового набору параметрів та методу їх використання для
оцінки ефективності застосування сучасних нейромережевих моделей та методів в СВК
та СВВ.
Результати досліджень дозволяють стверджувати, що виявлення (розпізнавання)
кібератак та вразливостей РІС за допомогою НМ в основному зводиться до оцінок величин
параметрів безпеки РІС. Якщо виставлена за допомогою НМ оцінка перевищує певне
граничне значення, то вважається, що кібератака (вразливість) виявлені. В протилежному
випадку вважається, що рівень безпеки знаходиться в допустимих межах. При цьому, по
аналогії з загальновідомим терміном діагностичний параметр, під терміном параметр
безпеки РІС будемо розуміти фізичну величину, що характеризує стан забезпечення
конфіденційності, цілісності та доступності інформації РІС, а під терміном кібератаки
(кібернетичної атаки) на РІС будемо розуміти реалізацію у кібернетичному просторі загроз
безпеці його компонентів (а саме конфіденційності, цілісності та доступності) з урахуванням
їх вразливостей. Відповідно до визначеної мети, з використанням наведеного терміну
кібератака та запропонованого терміну параметр безпеки, проведено аналіз нейромережевих
методів та моделей виявлення кібератак та виявлення вразливостей РІС. Зазначимо, що в
більшості про-аналізованих робіт є певна невідповідність термінологічного аспекту описаної розробки: нейромережевий метод, модель, система, технологія, засіб. Тому аналіз цих
робіт проведено з єдиних позицій визначення основних характеристик нейромережевих
методів та моделей. Наведемо отримані дані.
Отже, аналіз методів та існуючих засобів виявлення комп’ютерних атак дозволяє
окреслити недоліки вказаних методів та моделей, визначити перспективні напрямки їх
вдосконалення, що дозволяє підвищити ефективність створених на їх базі систем. Крім того
показана можливість обмеження кола допустимих нейромережевих архітектур, котрі
використовуються в системах виявлення, що надає можливість підвищити оперативність
створення означених систем.
Тому для вирішення даної задачі пропонується створення засобу виявлення
комп’ютерних атак на основі нейронних мереж. Передбачається, що розробка системи
виявлення комп’ютерних атак, заснованої на застосуванні методів нейронних мереж,
дозволить істотно підвищити ймовірність виявлення невідомих мережевих вторгнень.
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ
В МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ КЛАСУ MANET
Функціонування мобільних радіомереж (МР) класу MANET характеризуються
структурною та параметричною невизначеністю, що пов’язано з високою динамікою зміни
топології МР, ненадійністю радіоресурсу та колективним характером його використання,
обмеженістю та неоднорідністю ресурсів вузлів, обмеженою безпекою та здатністю до
самоорганізації.
У загальному, процес управління потоками даних в телекомунікаційних мережах
здійснюється на основі показників швидкості та інтенсивності потоків даних. Під
інтенсивністю потоками даних розуміється математичне сподівання кількості пакетів даних
за проміжок часу, при умові, що значення даного проміжку прямує до мінімуму. Приймаючи
до уваги вищезазначені особливості функціонування МР, а також те, що вузли МР одночасно
виконують функції як кінцевого обладнання, так і комутаторів чи маршрутизаторів,
побудувати адекватну модель оцінки інтенсивності потоків даних для всієї МР неможливо.
За умов нестаціонарності функціонування МР зібрати точні детерміновані значення
максимальної інтенсивності потоків даних чи її середнього значення, неможливо. За таких
умов доцільно шукати двосторонні оцінки (граничні значення) параметрів управління, в
середині яких з заданою ймовірністю можуть знаходитися невідомі значення параметрів, які
шукаються. Зазначені величини постійно будуть варіювати за рахунок зміни маршрутів та
пропускних спроможностей вузлів, які будуть використовуватись для побудови маршрутів
передачі даних. Тому процес управління потоками даних в МР доцільно здійснити на основі
показника швидкості потоків даних, що являє собою кількість пакетів даних, які передаються
за одиницю часу.
При цьому, в ході попередніх досліджень, було показано, що забезпечення
максимальних значень показника швидкості в МР є недоцільним, бо вимагатиме значних
затрат ресурсів кінцевих та проміжних вузлів. За таких умов доцільно обмежитися
підтриманням значень параметра швидкості передачі даних, істинні значення якого
знаходяться вище допустимої межі, що визначається вимогами до певного типу трафіка
(текст, голос, відео). Для управління швидкістю передачі даних джерелом в
телекомунікаційних мережах розроблені методи, засновані на використанні концепції
ковзаючого вікна, яка передбачає використання наступних механізмів: повільний запуск,
запобігання перевантаження, мультиплікативне скидання, швидка повторна передача. В
протоколі транспортного рівня ТСР основним недоліком їх використання в МР є пульсації
(викиди) трафіку даних, що призводять до виникнення та посилення мережевих
перевантажень, збільшення кількості втрачених сегментів, затримки доставки повідомлень.
Крім того, під час управління потоками даних не передбачається взаємодія вузлів між собою,
що не дозволяє проміжним вузлам МР на маршруті передачі приймати рішення з управління
потоками даних.
Ще одним проблемним питанням адаптації існуючих методів управління потоками
даних є значний ступінь невизначеностей умов їх функціонування, що пов’язано з
динамічністю топології МР, деструктивними діями противника, високим рівнем завад в
радіоканалах. Дана невизначеність унеможливлює управління швидкістю потоків даних за
допомогою вже зазначених існуючих методів, які розроблені для стаціонарних мереж.
Таким чином, все вищезазначене дозволяє зробити висновки, що існуючі методи
управління потоками даних не задовольняють умовам структурної та параметричної
невизначеності, яка характеризує функціонування МР. Можливим виходом із зазначеної
ситуації є застосування нечіткої логіки, нейронних мереж або комбінації даних методів з
метою удосконалення існуючих та розробки нових методів управління швидкістю потоків
даних в МР.
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СТАНЦІЙ
ТРОПОСФЕРНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Актуальність, постановка задачі. Останні роки керівництвом військ зв’язку Збройних
Сил України часто зверталась увага на доцільність використання тропосферного зв’язку у
Збройних Силах України. Тропосферні станції, які знаходяться на озброєнні ЗС України на
даний час мають можливість здійснювати передавання інформаційного потоку Е1 (з
використанням конвертора виробництва „Flethcon” існує можливість передавання Ethernet) із
швидкістю передавання від 512 до 2048 Кбіт/с на відстані до 180 км. При цьому, станція
тропосферного зв’язку Р-417МУ складається з 3 автомобілів має за штатом 13 чоловік
екіпажу та вимагає потужного джерела живлення ЕСД „Толуол” з великими витратами
пального за годину роботи. На ряду з цим у Збройних силах України експлуатуються станції
супутникового зв’язку Ка-діапазону, які перевищують показники тропосферної станції Р417МУ. Тому і постає питання доцільності використання і утримання станцій тропосферного
зв’язку.
Запропонувати підходи до проведення модернізації (удосконалення) парку
тропосферних станцій, які використовуються в Збройних силах України, а саме: станцій Р417МУ, Р-423МУ, Р-412 (А,Ф) у напрямку мінімізації вагових та габаритних показників,
можливості передавання потоку Ethernet без використання конверторів, підвищення
швидкості каналу передачі даних, а також врахування цих показників при розробці нових
станцій тропосферного зв’язку.
Основні положення. Тропосферний зв’язок має ряд унікальних властивостей, які
забезпечують йому гідне місце серед інших родів зв’язку [1 – 3] (не дивлячись на те, що
швидкість передавання інформації в тропосферній лінії обмежена на даний час 2 Мбіт/с),
а саме:
можливість побудови прямих ліній зв’язку на відстанях до 200 км між пунктами
управління з використанням одного інтервалу (на відміну від радіорелейного зв’язку, якому
на вказану відстань потрібно організувати 4 – 5 інтервальну лінію зв’язку), це також надає
можливість
використовувати
тропосферні
станції
для
резервування
вузлів
телекомунікаційної мережі загального користування ПАТ „Укртелеком”;
розвідозахищеність та захищеність від завад (важко перехопити або заглушити вузько
спрямований сигнал, вклинитись у лінію);
незалежність якості лінії зв’язку від погодних умов (на відміну від станції
супутникового зв’язку Ка-діапазону);
незалежність якості лінії від рельєфу місцевості (можливість використання в
різноманітній місцевості);
не впливає на якість зв’язку проведення противником висотних ядерних вибухів (на
відміну від КХ - радіозв’язку) та інше.
Також дуже важливий аргумент – це наявність вітчизняного підприємства, яке має
можливості проектувати та виготовляти станції тропосферного зв’язку ООО „ВАТ Олімп”.
Тропосферний зв’язок активно використовують збройні країн НАТО наприклад:
тропосферна станція AN/TRC-170 (V3) забезпечує швидкість передавання даних від 2 до
22 Мб/с на відстань до 150 миль, а тропосферна станція AN/TSC-198 (V 3) до 50 Мб/с на
відстань до 150 миль.
При удосконаленні та проектуванні нових станцій тропосферного зв’язку забезпечити
можливість використання сучасних технологій [4 – 6], а саме:
додаткове стробування (децимація) відліків аналого-цифрового перетворювача (АЦП) у
поєднанні з квадратурною (I/Q) демодуляцією;
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кодоване ортогональне частотне дискретне мультиплексування (COFDM) з адаптацією
до рівня піднесучих (COFDMA);
багаторівнева модуляція MQAM, MPSK;
кодоване неортогональне частотне дискретне мультиплексування (CNOFDM) з
адаптацією до рівня піднесучих (CN-OFDMA);
цифрове формування проміння на основі цифрових антенних решіток (ЦАР);
MIMO та MultiUser MIMO;
SDR-технологія, напівпровідниковий підсилювач потужності (SSPA – Solid State Power
Amplifier).
Можливості реалізації вказаних технологій та переваги при їх використанні будуть
описані в наступних статтях, які плануються до опублікування.
Висновок. В перспективі необхідно проводити роботи щодо удосконалення станцій
тропосферного зв’язку таких, як Р-417МУ, Р-423МУ, Р-412 (А,Ф) у напрямку мінімізації
вагових та габаритних показників, можливості передавання потоку Ethernet без використання
конверторів, підвищення швидкості каналу передачі даних, а також проводити розробку
нових станцій, а можливо і комбінованих (тропосферно-радіорелейних, тропосферносупутникових з двома ресиверами з загальною антеною), а також розробляти тропосферні
станції для різних ланок управління та видів ЗС України.
Зрозуміло, що це віддалена перспектива, але на даний час існує можливість
удосконалення станції тропосферного зв’язку Р-412А для тактичної ланки управління
шляхом зменшення до 1 напівкомплекту основного обладнання за принципом Р-412Б
(збуджувач – гетеродин, передавач, приймач, вхідний пристрій). Це надасть можливість не
використовувати у комплекті станцію електроживлення И-613 (розташована на автомобілі
Урал-4320 згідно комплектації) та спробувати використовувати для електроживлення
електростанцію ЭСБ-12-Т/400 із комплекту Р-161А2М (або підібрати за параметрами іншу).
Інший варіант, за рахунок вивільнення місця безпосередньо в середині апаратної
машини И-606 (при демонтажі резервного комплекту) розглянути можливість встановлення
агрегату електроживлення АБ8-Т/230 або його аналогу (зробити його виносним).
При проведенні цих заходів станція Р-412А стане більш мобільною, зменшиться час
розгортання, а підрозділи зв’язку отримають можливість здійснювати передавання
інформаційного потоку Е1 (Ethernet) із швидкістю передавання 512 Кбіт/с на відстань до
150 км з усіма перевагами тропосферного зв’язку, які були наведені вище.
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ПІДСИСТЕМА КОНТРОЛЮ СТАНУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЛОКАЛЬНОЇ
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
Загальновизнано, що помилки програмного забезпечення (ПЗ), створюють серйозну
загрозу нашому суспільству, оскільки його благополуччя багато в чому залежить від
надійного функціонування комп’ютерних систем, саме тому забезпечення зміцнення безпеки
комп’ютерних систем є дуже важливим процесом на сьогоднішній день.
Основною причиною існування загроз безпеці комп’ютерних систем є помилки
системних програмістів на етапах створення ПЗ, оскільки на їх основі виникають програмні
збої, в гіршому випадку критичні помилки. Тестування ПЗ на всіх етапах життєвого циклу в
більшій мірі вирішує цю проблему, але не може забезпечити подальшого надійного його
функціонування, враховуючи, наприклад, некомпетентність користувача, яка може
призвести до програмного збою, не кажучи про шкідливу дію вірусів.
Актуальним підходом до вирішення даної проблеми є застосування сучасних
програмних засобів, функціонування яких спрямоване на швидке виявлення програмних
збоїв у процесі його функціонування та оповіщення адміністратора про виявлений
програмний збій, з метою оперативного реагування та швидкого відновлення роботи
персонального комп’ютера (ПК).
Ідея створити програмне забезпечення контролю стану програмного забезпечення
автоматизованих робочих станцій локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) не нова, адже
його застосування значно полегшило б роботу адміністратора (відповідальної особи за
супроводження ПЗ вузлів ЛОМ).
Аналіз сучасних програмних продуктів контролю стану функціонування програмного
забезпечення таких як: системний журнал; Event Log Explover; Monitore Ware; Monitore Ware
agent показав їх досить вузький підхід до вирішення таких проблем:
– переважна
більшість
вищезгаданих
програмних
продуктів
здійснюють
прослуховування реєстру та зберігають результати тільки для подальшого необов’язкового
аналізу користувачем;
– відсутність автоматизованого оповіщення адміністратора чи відповідальної особи за
супроводження ПЗ вузлів ЛОМ;
– платна підтримка продукту в ході експлуатації;
– надлишкова функціональність;
– висока вартість.
Доцільним вирішенням даної проблематики є впровадження підсистеми контролю
стану функціонування ПЗ робочих станцій ЛОМ, яка поєднує в собі переваги розглянутих
сучасних програмних продуктів.
У доповіді запропонована підсистема контролю стану функціонування ПЗ робочих
станцій ЛОМ передбачає функціонування клієнтського додатку у фоновому режимі з
періодичним зверненням до системного журналу з метою отримання повідомлень про
помилки. При виявлені помилок клієнтський додаток здійснює оповіщення адміністратора
засобами електронної пошти ЛОМ, з вказанням відповідного вузла ЛОМ, його ip-адреси та
назви ПЗ, яке видало повідомлення про помилку (error) відповідно до міжнародного
стандарту ANSI/IEEE–729–83.
За допомогою даного ПЗ адміністратор має змогу здійснювати контроль стану
функціонування встановленого ПЗ вузлів ЛОМ, обробку програмних збоїв ПЗ та отримання
повідомлення з вказанням вищезгаданих даних про помилку.
Таким чином даний підхід до контролю стану функціонування ПЗ буде сприяти
підвищенню продуктивності та ефективності діяльності відповідального персоналу за
супроводження ПЗ на вузлах ЛОМ.
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д.т.н. Миколайчук Р.А. (НУОУ)
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Сучасні тенденції розвитку освітніх технологій, а також основні напрямки державної
політики у цій сфері, які визначені Національною стратегією розвитку освіти України на
період до 2021 року, потребують спрямування зусиль на розвиток дистанційного навчання у
Збройних силах України як одного з дієвих інструментів реалізації моделі безперервного
навчання. Також слід зауважити, що відповідно до оперативної цілі 5.2 Стратегічного
оборонного бюлетеня України, введеного в дію Указом Президента України від 6 червня
2016 року № 240/2016, передбачається впровадження технологій дистанційного навчання в
освітній процес з метою удосконалення системи військової освіти та підготовки кадрів.
Реалізація дистанційної освіти у Збройних силах України потребує врахування специфічних
умов, зокрема тих, які стосуються захисту інформації.
Метою доповіді є визначення поточного стану та перспективних завдань розвитку
системи дистанційного навчання Збройних сил України.
Система дистанційного навчання Збройних силах України– підсистема системи
військової освіти, що є сукупністю взаємодіючих з метою організації та здійснення
дистанційного навчального процесу в єдиному інформаційно-освітньому середовищі
адміністративного персоналу, підрозділів ДН, слухачів, які навчаються за дистанційною
формою навчання або з використанням технологій ДН та науково-педагогічних працівників.
Дистанційне навчання реалізовується шляхом застосування дистанційної форми як
окремої форми освіти, або використання технологій дистанційного навчання для
забезпечення освітнього процесу в інших формах. При цьому слід чітко розуміти, що
впровадження дистанційної форми освіти, яка передбачає видачі диплома державного зразка
(після проведення за окремою програмою практичної підготовки та здійснення державної
атестації відповідно до Закону України „Про вищу освіту”) потребує погодження з
Міністерством освіти і науки України.
Використання технологій ДН для забезпечення освітнього процесу, а також
перепідготовка, підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) кадрів за дистанційною
формою навчання здійснюються за ліцензованими напрямами підготовки (в межах в межах
ліцензованого обсягу за заочною формою навчання) не потребує погодження з
Міністерством освіти і науки України.
В обох випадках необхідно забезпечити відповідність ВВНЗ вимогам до
організаційного, кадрового, науково-методичного, матеріально-технічного, програмного та
інформаційного забезпечення ДН, визначеними Наказом Міністерства освіти і науки України
від 30 жовтня 2013 року № 1518. Зокрема, даним наказом визначено необхідність 100%
забезпеченості закладу освіти науково-педагогічними працівниками (що розробляють
ресурси та забезпечують освітній процес ДН), які підвищували кваліфікацію з питань
організації та використання технологій ДН не менше одного разу за останні п’ять років і
мають відповідний документ про підвищення кваліфікації. Наразі такі курси підвищення
кваліфікації організовуються у Національному університеті оборони імені Івана
Черняховського (НУОУ).
На поточний момент у Збройних силах України (ЗСУ) проводяться заходи щодо
завершення впровадження ДН в освітній процес, з урахуванням тих напрацювань та
здобутків, що були отримані вищими військовими навчальним закладами та військових
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (ВВНЗ) на протязі останніх років.
Зокрема, Наказом Міністерства оборони України від 21 грудня 2015 року №744
затверджено Концепцію дистанційного навчання, виконується план реалізації вказаної
Концепції. На базі НУОУ створено Науковий центр дистанційного навчання, який визначено
головним підрозділом ДН ЗСУ. Закуплено та здійснюються заходи щодо введення в
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експлуатацію серверу центрального репозиторію ресурсів ДН у ЗСУ. Разом з тим, вирішення
питання введення зазначеного серверу в експлуатацію потребує дієвої допомоги ГУЗІС
ГШ ЗСУ.
Отриманий досвід участі в міжнародних заходах дає можливість здійснювати
розроблення інтерактивних дистанційних навчальних курсів, з урахуванням останніх
світових тенденцій розвитку ДН. Так в НУОУ розроблені, та активно використовуються в
освітньому процесі наступні інтерактивні навчальні курси: основи роботи у системі
дистанційного навчання університету; підготовка до проведення мовного тестування за
STANAG 6001; тест для визначення здібностей до вивчення іноземних мов.
Слід підкреслити, що саме створення інтерактивних курсів, в яких повною мірою
реалізована взаємодія користувача з віртуальним навчальним середовищем, дозволяє
забезпечити належну якість освіти. Нажаль, серед створених на поточний момент у ВВНЗ
дистанційних навчальних курсів, більшість мають низький рівень інтерактивності, або
взагалі не мають такої властивості. Виправлення даної ситуація потребує активізації
діяльності НПП з точки зору створення ресурсів ДН.
Світові тенденції розвитку ДН у збройних силах передових країн світу свідчать про
намагання забезпечити з одного боку наближення віртуального навчального середовища до
реального життя за рахунок використання технологій імітаційного моделювання та
„серйозних ігор”, з іншого – здійснення навчання з урахуванням індивідуальних
можливостей та наявних знань тих, хто навчається.
Перспективні засоби ДН мають забезпечити ефективну індивідуальну підготовку
особового складу із урахуванням службової необхідності та можливостей
військовослужбовців та працівників, впровадження рейтингової системи їх оцінювання на
рівні ЗСУ, дистанційне підвищення кваліфікації.
Використання технологій дистанційного навчання дозволить поряд з підвищенням
якості освіти за рахунок використання новітніх технологій знизити витрати на військову
освіту за рахунок суттєвого зниження потреби у навчальних аудиторіях та відповідному
обладнанні, зменшення термінів та кількості відряджень особового складу до місць
проведення навчання, мінімізації необхідної кількості друкованих видань, тощо.
Серед перспективних завдань на шляху впровадження ДН у ЗСУ слід відзначити:
продовження розроблення нормативної бази ДН, а саме створення Інструкцій щодо
організації ДН та використання технологій ДН у ВВНЗ та Положення про ДН у ЗСУ;
забезпечення підвищення кваліфікації НПП ВВНЗ з питань дистанційної освіти;
приведення ВВНЗ у відповідність вимогам до організаційного, кадрового, науковометодичного, матеріально-технічного, програмного та інформаційного забезпечення ДН,
визначеними Наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2013 року № 1518;
введення в експлуатацію сервера центрального репозиторію ресурсів ДН;
активізація роботи зі створення інтерактивних курсів та надання їм статусу науковометодичних праць із відповідним зменшенням кількості друкованих навчальних видань;
проведення пілотних дистанційних навчальних курсів підвищення кваліфікації за
окремими ВОС.
Таким чином система дистанційного навчання Збройних сил України забезпечить:
зростання рівня професійної підготовки і якості освіти військових фахівців за рахунок
використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій, надання доступу до
додаткових інформаційних ресурсів;
зростання професійної мобільності військових кадрів, їх ділової та соціальної
активності;
формування єдиного освітнього простору в рамках безперервної ступеневої системи
навчання військових фахівців „протягом усього життя”.
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Мирончук О.Ю. (РТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
к.т.н. Шпилька О.О. (РТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
МЕТОДИ ОЦІНКИ КАНАЛУ В СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ З OFDM СИГНАЛАМИ
Постановка задачі. Сигнали OFDM (orthogonal frequency-division multiplexing) широко
застосовуються в системах безпровідного зв’язку, так як дозволяють забезпечити високу
швидкість передачі даних, мають високу спектральну ефективність і стійкі до впливу
багатопроменевого поширення сигналу в каналі зв’язку.
Основною ідеєю технології є розбиття послідовного потоку даних на паралельні, які
передаються одночасно на ортогональних частотах. Для формування сигналу застосовується
дискретне перетворення Фур’є (ДПФ). Сигнал на кожній з частотних підносійних
модулюється М-позиційною фазовою маніпуляцією або квадратурною модуляцією високих
порядків. Щоб виконати демодуляцію таких сигналів, необхідно знати точні амплітудну і
фазову характеристики каналу передачі. Таким чином задача оцінки частотної
характеристики каналу має один з найвищих пріоритетів при проектуванні OFDM систем.
Основні положення. Оцінка характеристик каналу зв’язку зазвичай базується на
використанні пілотних підносійних. На Рис.1 відображено базові способи розміщення
пілотних сигналів під час передачі OFDM символів. Пілотна підносійна являє собою
промодульовані певною цифровою модуляцією данні які відомі приймачу.
Блокове розміщення пілотів застосовують в каналах з повільними замираннями.
Пілотні сигнали розміщують на всіх підносійних OFDM символу. Такі символи передаються
з певним періодом, який залежить від
часу когерентності каналу. Оцінка
каналу, виконана по символу з
пілотами, використовується для
демодуляції символів з даними до
приходу наступного символу з
пілотами. Комбіноване розміщення
пілотів застосовується в каналах
зв’язку, які швидко змінюються в
часі і оцінка каналу має бути
Рис.1 Розміщення пілотних сигналів в OFDM символах:
виконана для кожного переданого
а) – блокове розміщення; б) – комбіноване розміщення
OFDM символу.
При блоковому розміщенні пілотів задача оцінки зводиться до отримання
характеристик каналу на частотних підносійних по відомих переданих послідовностях.
Комбіноване розміщення пілотів додатково потребує інтерполяції характеристики на
підносійні з даними.
Прийнятий сигнал може розглядатися як згортка переданого сигналу з імпульсною
характеристикою каналу
𝑦(𝑛) = 𝑥(𝑛)𝑔(𝑛) + 𝑣(𝑛),
(1)
де 𝑥(𝑛) – переданий сигнал; 𝑔(𝑛) – імпульсна характеристика каналу; 𝑣(𝑛) – адитивний
білий гаусівський шум;  – згортка.
Імпульсна характеристика каналу може бути представлена як
𝑟−1

2

𝑔(𝑛) = ∑ 𝑔𝑖 𝑒 𝑗( 𝑁 )𝑓𝐷𝑖 𝑇𝑛 ( − 𝑖 ),
𝑖=0

де 𝑟 – кількість шляхів поширення; 𝑔𝑖 – комплексна огинаюча імпульсної характеристики іго шляху; 𝑓𝐷𝑖 – допплерівський зсув частоти і-го шляху; 𝑇 – період дискретизації; 𝑖 –
затримка поширення і-го шляху;  – коефіцієнт розширення затримки.
Після перетворення Фур’є вираз (1) приймає вигляд
𝑌 = 𝑋𝐹𝑔 + 𝑉 = 𝑋𝐻 + 𝑉,
(2)
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де 𝑌 – вектор прийнятого сигналу; 𝑋 – діагональна матриця з переданим сигналом на
головній діагоналі; 𝐻 – вектор частотної характеристики каналу; 𝑉 – вектор адитивного
гаусівського шуму; 𝑔 – вектор імпульсної характеристики каналу; 𝐹 – матриця ДПФ; 𝑁 –
розмір вікна ДПФ.
𝑋 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑋(0), 𝑋(1), … , 𝑋(𝑁 − 1)},
𝑔 = [𝑔(0)𝑔(1), … , 𝑔(𝑁 − 1)]𝑇 ,
𝑌 = [𝑌(0), 𝑌(1), … , 𝑌(𝑁 − 1)]𝑇 ,
𝐻 = [𝐻(0), 𝐻(1), … , 𝐻(𝑁 − 1)]𝑇 ,
𝑉 = [𝑉(0), 𝑉(1), … , 𝑉(𝑁 − 1)]𝑇 .
Оцінка невідомого вектору частотної характеристика каналу ℎ по відомій матриці
переданого сигналу 𝑋 може бути виконана методом найменших квадратів (МНК) або
методом мінімуму середньоквадратичної помилки (МСКП).
МНК мінімізує значення (𝑦 − 𝑋𝐻)∗ (𝑦 − 𝑋𝐻), де (… )∗ – ермітове спряження. Вектор
оцінок частотної характеристики каналу методом найменших квадратів визначається
наступним виразом [1]
̂МНК = 𝑋 −1 𝑌.
𝐻
(3)
Якщо вектор імпульсної характеристики каналу випадковий і має гаусівський розподіл,
а також не корелює з шумом каналу 𝑉, то можна показати, що оцінка частотної
характеристики каналу методом МСКП описується виразом [2]
̂МСКП = 𝑅𝐻𝐻 (𝑅𝐻𝐻 + 𝜎𝑣2 (𝑋 ∗ 𝑋)−1 )−1𝐻
̂МНК
𝐻
(4)
∗}
де 𝑅𝐻𝐻 = 𝐸{𝐻𝐻 – автоковаріаційна матриця каналу, яка вважається відомою заздалегідь;
𝜎𝑣2 – коваріаційна матриця шуму.
На Рис. 2 відображено
середньоквадратичні
помилки
оцінок каналу зв’язку описаними
вище методами. Моделювання
проводилося в середовищі Matlab.
Крива МСКП-1 отримана з
відомою коваріаційною матрицею
каналу. На практиці ця матриця
заздалегідь не відома. Її можна
отримати шляхом усереднення
матриць,
розрахованих
для
кожного прийнятого символу.
Результат
цього
методу
відображає крива МСКП-2. Як
видно з графіків, такий спосіб дає
кращі результати ніж МНК і
забезпечує виграш в 5 дБ, але є
Рис.2 Помилка оцінки каналу зв’язку
більш трудоємним.
Висновки. Оцінка методом найменших квадратів має не високу складність, але є не
точною. Метод мінімуму середньоквадратичної помилки дозволяє отримати більш точні
оцінки, але при цьому потребує розрахунку автоковаріаційної матриці каналу, що підвищує
складність його реалізації.
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Наумчак Л. М. (ЖВІ)
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ ОПЕРАТОРІВ
БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
На сьогоднішній день у збройних силах (ЗС) різних країн світу активно застосовуються
безпілотні авіаційні комплекси (БпАК), не є виключенням і ЗС України. Сучасні БпАК є
складними функціональними системами, до складу яких можуть входити один або декілька
безпілотні літальні апарати (БпЛА), станція наземного керування, засоби зв’язку, передачі
даних, технічного обслуговування та забезпечення застосування БпЛА тощо. Технічний
рівень БпАК дозволяє виконувати широке коло завдань як цивільного так і військового
спрямування. Найбільш активно БпАК застосовуються для ведення повітряної розвідки,
надання цілевказівок, радіоелектронної боротьби, ураження наземних цілей. Розвиток
способів дій військ зумовлює розширення наведеного переліку та призводить до ускладнення
бортової і наземної апаратури та підвищення вимог до операторів БпАК.
Ефективне застосування таких людино-машинних комплексів як БпАК, можливе за
умови працездатності їх технічних засобів та стабільних передбачених дій операторів [1, 2].
Світовий досвід свідчить, що незважаючи на високі характеристики технічних засобів,
відбір, підготовку, тренування персоналу, розробку оптимальних прийомів застосування
засобів продовжують мати місце аварії, катастрофи, зриви та зниження якості виконання
завдань за призначенням людино-машинних систем. Через помилки людини відбувається від
50 до 90% всіх аварій та нещасних випадків у різних галузях діяльності [3 – 5]. Не є
виключенням і безпілотна авіація. Тому, підвищення якості підготовки операторів БпАК для
забезпечення ефективності їх застосування у ЗС України є актуальним науково-практичним
завданням, вирішення якого передбачає розроблення системи заходів, які спрямовані на
вдосконалення системи підготовки операторів БпАК. Одним із шляхів розв’язання вказаної
задачі, який широко застосовується для підготовки фахівців у різних галузях, є проведення
професійного психологічного відбору операторів БпАК [2, 5 – 9]. У зв’язку з цим організація
та обґрунтування оптимальної програми такого відбору є головною метою досліджень.
Професійний психологічний відбір полягає в оцінювання відповідності рівня розвитку
необхідних психофізіологічних якостей та властивостей особистості вимогам професійної
діяльності. Першою складовою професійного психологічного відбору є обґрунтування
переліку професійно-психологічних вимог, якому повинна відповідати особистість для
ефективного здійснення певного виду діяльності. Друга складова полягає у пошуку
кандидатів, психофізіологічні якості та властивості яких відповідають заданому переліку
вимог. На цьому етапі, основним методом професійного психологічного відбору є
проведення тестувань.
Кваліфікаційні вимоги до операторів БпАК встановлені Правилами виконання польотів
безпілотними авіаційними комплексами державної авіації України, введеними в дію наказом
Міністерства оборони України від 08.12.2016 № 661 [10]. Що ж стосується переліку
професійно-психологічних вимог до операторів БпАК, то на сьогодні він вимагає уточнень і
доповнень. Це пов’язано із продовженням у ЗС України процесів вивчення і дослідження
можливостей застосування БпАК, розробки тактики їх застосування, штатної структури
підрозділів БпАК, статутів безпілотної авіації та необхідністю проведення низки інших
заходів, до яких входить і організація професійного психологічного відбору операторів
БпАК.
У цілому, професійний рівень оператора БпАК визначається двома базовими
факторами – це природні здібності і нахили та рівень професійної підготовки. За відсутності
здібностей і нахилів (до даного виду діяльності) навчання буде не результативним, а то і
зовсім неможливим. Важливою умовою ефективної підготовки операторів БпАК є позитивна
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мотивація кандидатів на навчання - добровільність вибору та твердість намірів щодо
оволодіння обраною військовою спеціальністю. При відсутності мотивації, наявність
розвинутих природних здібностей і нахилів не є гарантією успішного засвоєння навчального
матеріалу.
Операторам БпАК при виконанні бойових задач необхідно тісно взаємодіяти з іншими
членами екіпажу та з командуванням, доводиться діяти в екстремальних умовах та приймати
відповідальні рішення. Все це створює підвищені психологічні навантаження і вимагає
наявності у операторів здатностей витримувати їх. Відповідно до цього, поряд із мотивацією,
вродженими здібностями і навичками та рівнем професійної підготовки оператори БпАК
повинні володіти такими психологічними рисами як стресостійкість, комунікативність,
відповідальність.
У Житомирському військовому інститут імені С. П Корольова одночасно з підготовкою
операторів БпАК проводилася робота, спрямована на обґрунтування переліку основних
вимог щодо професійних здібностей операторів БпАК (зовнішніх пілотів та
дешифрувальників).
У результаті встановлено, що для успішного оволодіння програмою підготовки
оператора-зовнішнього пілота БпАК, проходження професійного психологічного відбору у
кандидатів на навчання повинні бути добре розвинуті такі групи якостей:
 загальні здібності до технічного мислення та розуміння влаштування і принципів
роботи різноманітних технічних пристроїв і систем. Ці здібності необхідні для розуміння
аеродинамічних законів польоту БпЛА та особливостей його реакцій на сигнали управління;
 здібності до зорового і слухового сприйняття, обробки інформації про просторове
розташування об’єктів та відстеження динаміки змін у просторі. Наявність цих здібностей
дозволить безперервно відстежувати просторове положення та орієнтацію БпЛА та
прогнозувати їх зміни при подачі сигналів управління на рульові площини;
 здібності до здійснення дрібних координованих рухів одночасно двома руками з
підвищеною точністю. Ці здібності необхідні для пілотування БпЛА в ручному режимі;
 висока швидкість реагування на зовнішні подразники дозволить швидко сприймати та
аналізувати ситуативні зміни, приймати адекватні рішення щодо способу реагування на
нештатні ситуації, здійснювати вірні фізичні рухи для реалізації прийнятого рішення;
 здібності до довготривалої концентрації уваги за складних умов, відповідальність та
акуратність.
Основна діяльність оператора-дешифрувальника БпАК пов’язана з візуальною
обробкою великих масивів графічних даних. Основне завдання оператора-дешифрувальника
– це виявлення (встановлення наявності чи відсутності) заданих фрагментів (об’єктів) у
досліджуваному ним масиві даних. У роботі оператора-дешифрувальника БпЛА можна
виділити два характерних (основних) режими:
 дешифрування у режимі реального часу, коли проводиться дешифрування фото- та
відеоматеріалів, які надходять з борту БпЛА під час його польоту;
 дешифрування у режимі відкладеного часу, коли проводиться обробка записів фото- і
відеоматеріалів через деякий час після того, як вони були відзняті.
Задачі, ефективний розв’язок яких повинен забезпечити оператор-дешифрувальник, у
інформатиці класифікуються як “задачі розпізнавання складного графічного образу”.
Оператор-дешифрувальник повинен тримати у своїй пам’яті великі масиви графічних
зображень різноманітних об’єктів (військової та цивільної техніки, громадських та
оборонних споруд, військовослужбовців та цивільного населення, основних та типових видів
рослинності, типових і характерних елементів рельєфу та ландшафту тощо). Йому необхідно
пам’ятати: зображення цих об’єктів як у видимому, так і в інфрачервоному діапазонах; як у
кольоровій гамі, так і в відтінках сірого та у чорно-білому варіанті; особливості зображень у
різні пори року, за різної погоди, у різний час доби, за різних умов освітлення.
Дешифрувальник повинен знати зображення об’єктів у різних ракурсах та проекціях, при
різних орієнтаціях. Він повинен вміти упізнавати (виявляти) об’єкт по його фрагменту
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(неповному зображенню), уміти розпізнавати замасковані об’єкти за їх спотвореними
(деформованими) зображеннями та фрагментами зображень.
Таким чином, у оператора-дешифрувальника повинні бути добре розвинуті такі
групи якостей:
 здібності до просторового оперування із геометричними образами;
 добра пам’ять на візуальні образи;
 здібності до довготривалої концентрації уваги за складних умов, відповідальність та
акуратність.
На основі встановлених вимог щодо професійно-психологічних якостей кандидатів на
навчання та керуючись вимогами Інструкції з організації професійно-психологічного відбору
у Збройних силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України № 883 від
10.12.2014 року [11], у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова
розроблено проект Методичних рекомендації з проведення професійного психологічного
відбору операторів БпАК, який включає в себе набір тестових методик, що дозволяють
встановити рівні мотивації кандидатів на навчання, розвитку їх характерних психологічних
рис та професійно-важливих здібностей і навичок.
Набір тестових методик щодо встановлення необхідних психологічних рис та
професійно-важливих здібностей і навичок сформований шляхом відбору необхідних тестів з
Методичних рекомендації з організації професійно-психологічного відбору у Збройних
Силах України [12] та з Методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних
якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових
підрозділах вищих навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів для
навчання за програмою підготовки офіцерів запасу [13].
Для тестування психологічних якостей та оцінювання рівня нервово-психічної
стійкості осіб, які відбираються для підготовки операторів (зовнішніх пілотів та
дешифрувальників) БпАК передбачається застосування двох основних тестів:
багаторівневого опитувальника особистості (БОО-200) [12, додаток 1] та особистісного
опитувальника 16-ФОО (багатофакторна особистісна методика Р. Кеттелла (PF-105-С))
[12, додаток 3].
Для тестування групи професійно важливих здібностей і якостей, які є спільними і для
операторів-зовнішніх пілотів і для операторів-дешифрувальників передбачено застосування
таких методик:
 „Лічильно-оперативна” [13, с. 88];
 „Числові ряди” [13, с. 88];
 „Числово-літерні сполучення” [13, с. 83];
 „Шкали” [13, с. 84];
 „Куби” [13, с. 89];
 „Зорова короткочасна пам’ять” [13, с. 90];
 „Компаси” [13, с. 85].
Для тестування здібностей і навичок, які є професійно важливими для операторівдешифрувальників передбачено застосування таких методик:
 „Фігури” [12, додаток 2];
 „Візерунки” [12, додаток 2];
 „S-тест” [12, додаток 3].
Для тестування рівня розвитку сенсомоторних навичок у кандидатів для підготовки
зовнішніх пілотів розроблено програмно-апаратний комплекс, який складається з
комп’ютерної програми та пульту керування (джойстику) БпЛА. Програмно-апаратний
комплекс дозволяє дослідити швидкість реагування кандидата на навчання на зорові сигнали
(спалахи лампочок), що з’являються на екрані комп’ютера. Робота комплексу передбачає три
режими: вироблення базового навику (це інструктивно-ознайомлювальний режим);
реагування на спалахи при наявності випадкових завад; реагування у режимі перебудови
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навику (необхідно взаємно замінити рухи лівої і правої рук). Ведення протоколу тестування і
обробка результатів здійснюються комплексом в автоматичному режимі.
До складу проекту методичних вказівок включено сценарії тестувань, тексти
інструктажів для респондентів, пояснювальні плакати та наочні посібники щодо процедури
тестування, варіанти тестових завдань та бланки для відповідей на них, ключі до тестових
завдань, картки обліку результатів тестувань, методики обробки результатів тестувань,
загальні рекомендації щодо організації роботи групи професійного психологічного відбору.
Впровадження розробленого проекту Методичних рекомендації з проведення
професійного психологічного відбору операторів БпАК дозволить організувати ефективну
роботу груп професійного психологічного відбору щодо відбору кандидатів для навчання за
спеціальностями операторів (зовнішніх пілотів і дешифрувальників) БпАК та створити
необхідні передумови для забезпечення якісної підготовки фахівців з метою ефективної
експлуатації БпАК у ЗС України.
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МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ У ЗСУ
БРОНЬОВАНОГО КОНТЕЙНЕРА УНІВЕРСАЛЬНОГО НА АВТОМОБІЛЬНІЙ
ТРАНСПОРТНІЙ БАЗІ ТИПУ КРАЗ-63221 (ВИРІБ АППК2)
Особовим складом НДВ №13 Наукового центру зв’язку та інформатизації в середині
2015 року були розроблені, погоджені з Начальником військ зв’язку Збройних сил України
та затверджені вищим командуванням встановленим порядком „Технічні вимоги до
броньованого контейнеру універсального низькогабаритного (КУНГ)”.
На підставі зазначених Технічних вимог Черкаським підприємством (ТОВ)
„InterCargoTruck” (Україна) з використанням каркасних та безкаркасних технологій було
розроблено, виготовлено та представлено на випробування різні типи КУНГів для Збройних
сил України. Внаслідок проведення державних випробувань автомобіль підвищеної
прохідності КрАЗ-63221-0000059-02 з кузовом-фургоном (виріб АППК2) наказом Міністра
оборони України було прийнято на озброєння та наказом Начальника Генерального штабу
ЗС України від 22.03.2016 № 119 введено в експлуатацію. Особовим складом НДВ №13 були
проведені відповідні роботи щодо кодифікації та прийняття на постачання броньованих
контейнерів універсальних низькогабаритних типу КУНГ-2ПБ (повністю броньований),
КУНГ-2ЧБ (частково броньований), КУНГ-2С (сендвич) (ТУ У 30.9-37067207-001:2015).
Автомобіль підвищеної прохідності КрАЗ-63221-0000059-02 з кузовом-фургоном
призначений для розміщення, перевезення та експлуатації засобів зв’язку, автоматизації,
телекомунікаційного та іншого обладнання, а також їх захисту від засобів вогневого
ураження противника та негативних впливів навколишнього середовища.
КрАЗ-63221 працює в екстремальних природних, кліматичних та польових умовах в
діапазоні температур від -50 до +60 ºС на висоті 4,5 тис.м над рівнем моря, долає водні
перешкоди глибиною до 1,5 м, снігового покрову до 0,6 м. Обладнаний системою
централізованого підкачування шин, що забезпечує високу прохідність, а також лебідкою з
натугою до 12 т для самовитягання та витягання застряглих транспортних засобів.
До складу КУНГів входять сучасні засоби та системи життєзабезпечення: фургон
(захисний корпус), система кондиціонування (кондиціонер), система опалення (опалювач
типу ОВ-65 або аналог), система вентиляції (фільтро-вентиляційна установка), система
освітлення, система електроживлення, технологічне й допоміжне устаткування,
електроустаткування, інструмент і приладдя, комплект монтажних частин.
Система електроживлення забезпечує живлення КУНГу від зовнішніх джерел
електроживлення (промислової мережі 170-240 В 50-60 Гц) або дизельного електроагрегату
через блок перетворювача напруги та розподілу живлення або від акумуляторної батареї 24 В
при відключенні зовнішніх джерел електроживлення або дизельного електроагрегату.
Корпус КУНГу має броньований захист по периметру (бокові панелі, двері, кабельні
вводи, дах, аварійні люки, скоси та вікна) від куль автомату АК-74 (5,45 мм), куль автомату
АКМ (7,62 мм), куль гвинтівки СВД (7,62 мм), осколків від мін тощо.
КУНГ обладнаний засобами для забезпечення внутрішнього зв’язку між усіма
відсіками та кабіною водія. Корпус КУНГу обладнаний кабельними вводами для здійснення
підключення зовнішніх джерел електроживлення та виведення (введення) кабелів зв’язку, а
також має універсальні кріплення для антенно-щоглових пристроїв (не менше 2-х).
КУНГ-2ПБ, КУНГ-2ЧБ, КУНГ-2С в залежності від цільового призначення можуть
застосовуватися при веденні бойових дій в складних умовах. Характеристики КУНГу
дозволяють максимально зберегти особовий склад та виконувати поставленні завдання з
належною якістю. В залежності від оснащення та встановленого обладнання виріб АППК2
може використовуватися як комплексна апаратна зв’язку (КАЗ), штабна машина (ШМ) та як
апаратна технічного забезпечення (АТЗ) будь-якого типу.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ЗАВАДОСТІЙКИХ
СИГНАЛЬНО-КОДОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ
БЕЗПРОВОДОВИХ КАНАЛІВ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Якісна реалізація мультимедійних додатків є важливим завданням сучасних
безпроводових систем військового зв’язку. Досвід міжнародних конфліктів та проведення
Антитерористичної операції на Сході України показав, що забезпечення своєчасної та
достовірної передачі інформації великих об’ємів між високодинамічними наземними
об’єктами, безпілотними та іншими літальними апаратами є важливим для оперативного
управління військами та зброєю. Внаслідок особливостей дислокації, постійного
переміщення органів та пунктів військового управління, використання противником засобів
радіоелектронної боротьби безпроводові канали характеризуються високим рівнем
селективності та нестаціонарності, а також низькою енергетикою. У таких умовах внаслідок
швидких завмирань та значної фазової нестаціонарності сигналів високоефективне
використання реальних каналів зв’язку суттєво ускладнюється. Для забезпечення необхідної
завадостійкості сучасних безпроводових систем військового зв’язку найбільш
перспективною є технологія сумісного застосування багатоелементних антен MIMO та
ортогонального частотного мультиплексування OFDM характеризується підвищеною
стійкістю до багатопроменевого поширення сигналу, низьким рівнем міжсимвольної
інтерференції (intersymbol interference, ICI) та забезпечує високу спектральну ефективність
частотно-обмеженого каналу. MIMO, реалізуючи просторове рознесення сигналів, наближає
завадостійкість релеївського каналу до потенційної завадостійкості гаусівського каналу при
невеликій кількості передаючих та приймальних антен. У каналах з високою якістю MIMO
використовується в режимі мультиплексування, забезпечуючи багатократне підвищення
швидкості передачі інформації. Проте поряд із перевагами, OFDM має суттєвий недолік, що
полягає в чутливості до фазової нестаціонарності сигналу. Через порушення ортогональності
піднесучих виникає міжканальна інтерференція (interchannel interference, ICI). Мінімізація
впливів взаємозалежних міжканальної та міжсимвольної інтереференції вирішується
оптимальним вибором кількості піднесучих OFDM та просторово-блочним кодуванням.
Реальні безпроводові канали є одночасно нестаціонарними та частотно-селективними, тому
для удосконалення базової технології MIMO-OFDM необхідна розробка ефективних
сигнально-кодових конструкцій (СКК), їх структурної та параметричної оптимізації з
оцінкою параметрів каналу. Для комплексного вирішення цих задач СКК доцільно
синтезувати у вигляді каскадної структури: зовнішній завадостійкий код дає енергетичний
виграш від кодування, покращуючи дистанційні властивості конструкції; внутрішній код
узгоджує кодек з каналом і підвищує стійкість до нестаціонарності та селективності каналу.
Внаслідок складної неінваріантної в часі завадової обстановки в безпроводових каналах
зв’язку зовнішні завадостійкі коди повинні бути потужними та максимально адаптованими
до характеристик каналу. Крім того, важливо забезпечити їх адаптацію як до завадової
обстановки, так і до швидкості передачі інформації в транспортному каналі системи
передачі. Виконання вищезазначених функцій може бути досягнуто на базі потужних
завадостійких кодів, що використовуються у технологіях LTE, IEEE 802.11 та 802.16. Це
згорточні коди, каскадні коди з зовнішнім кодом Ріда-Соломона та внутрішнім згорточним
кодом, згорточні турбокоди, блочні турбокоди, коди з малою щільністю перевірок на
парність. Висока ефективність синтезованої таким чином СКК може бути досягнута шляхом
максимального узгодження згаданих зовнішніх завадостійких кодів з внутрішніми
просторовими ортогональними кодами. На теперішній час зазначена задача має лише
часткові рішення для релеївського каналу на базі згорточних завадостійких кодів та блочного
просторово-часового кодування. Для нестаціонарних частотно-селективних каналів такий
підхід не є ефективним і потребує удосконалення.
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АНАЛІЗ СИСТЕМ ВІДДАЛЕНОГО
ЗАХИЩЕНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ХОСТІВ IP-МЕРЕЖІ
В процесі обслуговування та експлуатації сучасних корпоративних IP-мереж роботу
системного адміністратора не можливо уявити без використання програмного забезпечення
віддаленого адміністрування (Remote Administration Tools, RAT), що застосовується для
віддаленого управління робочими станціями, серверним або мережевим обладнанням. При
чому важливим залишається питання захисту сеансів управління між робочою станцією
адміністратора мережі та хостом, який необхідно налаштувати віддалено. Так, як
перехоплення паролів доступу або отримання контролю навіть над комп’ютером рядового
користувача може привести до компрометації всієї системи безпеки організації. Тому
питання аналізу та вдосконалення систем віддаленого захищеного адміністрування є
актуальним.
На теперішній час існує багато програмних реалізацій, які забезпечують віддалене
адміністрування хостів комп’ютерної мережі. Було проведено порівняльний аналіз,
результати представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Назва
продукту

Протокол
віддаленого
робочого
столу

Протокол
шифрування

Кросплатформеність

Завантаження
ОС

Відкритість
коду

TeamViewer

Власний

AES-256

Так

Слабке

Закритий

LiteManager

Власний,
RPD

AES-256,
RSA-2048

Так

Слабке

Закритий

Ammyy
admin

Власний,
RPD

AES-256,
RSA

Ні

Слабке

Закритий

RAdmin

Власний

AES-256

Ні

Слабке

Закритий

TeamViewer – використовує симетричний алгоритм блочного шифрування (Advanced
Encryption Standard, AES) (256-бітне) сеанс шифрування. TeamViewer використовує
двофакторну автентифікацію, що забезпечує додатковий рівень захисту для захисту вашого
облікового запису. Щоб увійти до свого облікового запису, потрібно ввести: вашу
електронну адресу та пароль і код безпеки. TeamViewer має такі переваги: у програмі є кілька
основних режимів роботи; програма дозволяє налаштувати цілодобовий доступ до
комп’ютера; достатньо висока швидкість роботи; розроблені версії для всіх мобільних
платформ та різних операційних систем. До недоліків відносять: безкоштовна тільки версія
для некомерційного використання; обмежений час використання програмного забезпечення;
обмежена кількість хостів до яких можна здійснити підключення; висока вартість за
додаткові модулі програми.
LiteManager – використовує RSA приватний / відкритий ключ обміну (2048 біт) та AES
(256-бітне) сеанс шифрування. LiteManager використовує NTLM (NT LAN Manager) як
протокол для автентифікації користувача, а саме шляхом передачі між клієнтом і сервером
хеша пароля і мандата домену. LiteManager має наступні переваги: основні режими
віддаленого доступу; додаткові функції: інвентаризація, запис екрану, віддалена установка
програмного забезпечення; безкоштовна для використання на 30-ти комп’ютерах; відсутні
обмеження на час роботи без завантаження додаткових модулів; можливість налаштування
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свого власного ID сервера для налаштування корпоративної служби підтримки. До недоліків
відносять: відсутність клієнта під мобільні платформи; обмеження на 30 комп’ютерів в
безкоштовній версії (для адміністрування більшої кількості необхідно придбати ліцензію);
відсутні специфічні режими роботи, які доступні тільки в Pro версії.
Ammyy admin – використовує RSA приватний / відкритий ключ обміну (2048 біт) і AES
(256-бітне) сеанс шифрування. Ammyy admin використовує Kerberos протокол для
автентифікації, який пропонує механізм взаємної автентифікації клієнта і сервера перед
встановленням зв’язку між ними, причому в протоколі врахований той факт, що початковий
обмін інформацією між клієнтом і сервером відбувається в незахищеною середовищі, а
передані пакети можуть бути перехоплені і модифіковані. Ammyy admin для має такі
переваги: інтуїтивно зрозумілий інтерфейс; клієнт не вимагає великої кількості ресурсів
комп’ютера; можливість працювати як в Internet, так і в локальній мережі.
До недоліків відносять: мінімум функцій для віддаленого управління; обмежений час
адміністрування (не більше 15 годин на місяць); платна версія для комерційного
використання.
RAdmin – використовує AES (256-бітне) сеанс шифрування. RAdmin використовує
NTLM протокол для автентифікації користувача. RAdmin має такі переваги: достатньо висока
швидкість роботи (завдяки відео драйверу захоплення робочого столу з підвищеною
надійністю і безпекою); вбудована технологія Intel AMT, що дозволяє підключатися до BIOS
віддаленого комп’ютера і налаштовувати його. До недоліків відносять: немає можливості для
роботи без IP адреси, тобто не має можливості з’єднуватися по ID; відсутній клієнт для
мобільних платформ; період дії безкоштовної тестової версії 30 днів; для роботи з
програмним забезпеченням необхідні навички досвідченого користувача; при підключенні
відео драйвер може відключати графічну оболонку Aero (іноді блимає екран).
Так, як значну увагу в віддаленому доступу до хостів IP-мережі приділяють
протоколам шифрування та вони відповідають за безпеку передачі трафіку між додатками в
мережі, розглянемо особливості їх роботи. До основних протоколів шифрування, які можуть
бути використані при :
– протокол Secure Sockets Layer (SSL), складається з двох підпротоколів: протокол SSL
запису і рукостискання. SSL надає канал, що має три основні властивості: аутентифікація,
цілісність, конфіденційність. У протоколі SSL всі дані передаються у вигляді записівоб’єктів, що складаються із заголовка і переданих даних;
– протокол Secure SHell (SSH), дозволяє проводити віддалене управління комп’ютером і
тунелювання TCP-з’єднань. Для автентифікації сервера в SSH використовується протокол
автентифікації сторін на основі алгоритмів електронно-цифрового підпису RSA або DSA. Для
автентифікації клієнта також може використовуватися електронно-цифрового підпис RSA
або DSA, але допускається також автентифікація за допомогою пароля і навіть IP-адреси
хоста. RSA криптографічний алгоритм з відкритим ключем, що складається з 4 етапів:
генерації ключів, шифрування, розшифрування та розповсюдження ключів. Безпека
алгоритму RSA побудована на принципі складності факторизації цілих чисел.
Висновок. Всі існуючі програмні реалізації систем віддаленого захищеного
адміністрування в більшості випадків являються платними продуктами із закритим кодом,
що не уможливлюють змогу вільно користуватися ними та вносити зміни для оптимізації їх
роботи та розширення функціоналу.
Саме тому пропонується розробити програмний додаток на основі клієнт-серверної
архітектури для забезпечення віддаленого доступу до хостів ІР-мережі, який буде
відповідати таким вимогам, як безперервність, захищеність, своєчасність, адаптованість до
пропускної спроможності наявних каналів зв’язку.
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АНАЛІЗ СИСТЕМ ПРИХОВАНОГО КОНТРОЛЮ ДІЙ КОРИСТУВАЧІВ
КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ KEYLOGGER
На теперішній час питанням мережевої розвідки, створення системи збору
конфіденційної інформації військово-політичного характеру та протидії кібернетичним
системам супротивника приділяється багато уваги, як в нашій країні, так і за кордоном.
Особливо гостро це питання постає в сучасних умовах ведення інформаційних війн та
проведення кібернетичних атак на інформаційні системи держави.
Найбільш технологічним класом зловмисного програмного забезпечення (malware) – є
кейлогери (keylogger), основна задача яких перехоплювати натискання користувачем клавіш
на пристроях введення та зберігати цю інформацію в окремому log-файлі. Програмні
keyloggers поширені досить широко, вони є складовою частиною будь-якого вірусу,
наприклад трояна або іншого екземпляра шкідливого програмного забезпечення. Саме з
такими „сусідами” keylogger найчастіше потрапляє до комп’ютера-жертви, які відіграють
роль транспорту. Звичайно впровадження та зараження операційної системи може відбувати
як по мережі так і при фізичному доступі до комп’ютера або серверу. Ключове завдання у
роботі keylogger – перехоплення інформації, що вводиться з пристрів вводу (клавіатура,
мишка, тачпад та інші). Необхідно відмітити що процесі роботи користувача обов’язково
левова частка введеної інформації містить особисті дані, які можуть бути використані
зловмисником. При чому зібрана keylogger інформація, log-файл, завжди надходить до
третьої особи, наприклад, скидається на сторонній сервер або відсилається на
електронну пошту. Використання keylogger – це найбільш логічний і надійний спосіб
дістатися про листування користувача, його даних для авторизації на сайтах, фінансової
інформації і номерів кредитних карт. Також важливо розуміти, що термін „пристрій
введення” це не тільки клавіатура комп’ютера або ноутбука, це можуть бути кнопки
терміналу оплати або мобільного телефону, віртуальна клавіатура, сенсорні екрани
мобільних пристроїв і планшетних комп’ютерів. В свою чергу можна привести наступну
класифікацію keyloggers.
За типом: програмні keyloggers (здійснюють запис інформації про натискання клавіш
клавіатури в log-файл; перехоплення інформації: з вікон, перехоплення кліків миші,
перехоплення буфера обміну, „фотографування” знімків екрану і активних вікон, ведення
обліку всіх отриманих і відправлених e-mail, відстеження файлової активності і роботи з
системним реєстром, запис завдань, відправлених на принтер, перехоплення звуку з
мікрофона і зображення з веб-камери, підключених до комп’ютера); апаратні keyloggers
(мініатюрні пристрої, які реєструють всі натиснення клавіш, абсолютно невидимо для
кінцевого користувача. Однак, обсяги внутрішньої незалежної пам’яті даних пристроїв
дозволяють записувати до 20000000 натискань клавіш, причому з підтримкою Unicode);
акустичні keyloggers (апаратні пристрої, що спочатку записують звуки, які створюються
користувачем при натисканні на клавіші клавіатури комп’ютера, а потім аналізують ці звуки
та перетворюють їх в текстовий формат).
За місцем зберігання log-файлу: жорсткий диск; оперативна пам’ять; реєстр; локальна
мережа; віддалений сервер; За методом відправки log-файлу: засобами електронної пошти email, FTP або HTTP; будь-який варіант бездротового зв’язку (радіодіапазон: IrDA, Bluetooth,
WiFi і.т.п.). Як висновок, необхідно відмітити що використання keyloggers може бути
використано, і в мирних цілях, для контролю дій легітивних користувачів адміністратором
безпеки. Методами протидії та захисту від несанкціонованого встановлення даного виду
програм, варто використовувати актуальне антивірусне програмне забезпечення, мережеві
екрани, аналізатори протоколів та звичайно адміністративні міри щодо розмежування прав
доступу.
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Нетребко Р.В. (ЖВІ)
АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МЕТОДІВ
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Актуальність, постановка задачі. Розвиток інформаційних систем управління,
створення баз даних та знань в державі зумовлює сьогодні, насамперед, проведенням в
державі нової економічної політики, зростанням кількості техногенних катастроф,
загостренням військової агресії з боку інших держав. Зазначимо, що безпосередньо
інформаційна війна як соціально-технічний інструмент стала важливою частиною військовополітичного втручання інших держав у життєві процеси України.
Значну роль у протидії інформаційній війні слід приділяти захисту державних
інформаційних ресурсів, а саме розробці інформаційних систем з більш захищеним рівнем та
оцінці рівня захищеності вже розроблених систем. Низька швидкодія системи забезпечення
інформаційної безпеки держави, обумовлені недосконалістю, а подекуди й відсутністю
єдиних методологічних основ з питань побудови, створення, впровадження та
супроводження створюваних систем захисту інформації. Дані питання неможливо виконати
без попереднього аналізу розроблених методів оцінки рівня захищеності та нормативноправової бази України щодо захисту інформації.
Мета. Проведення аналізу нормативно-правової бази та методів визначення рівня
захищеності інформаційно-телекомунікаційної системи від несанкціонованого доступу.
Врахування усіх переваг та недоліків по кожному з методів. Формулювання вимог щодо
підвищення ефективності визначення рівня захищеності.
Основні положення. Розглядаючи нормативно-правову базу України в даній галузі,
слід відмітити наступні документи: НД ТЗІ 1.1-002-99 „Загальні положення щодо захисту
інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу”; НД ТЗІ 2.5-004-99
„Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого
доступу”; НД ТЗІ 2.5-005-99 „Класифікація автоматизованих систем і стандартні
функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого
доступу”. Саме вони стали основою для проведення аналізу та подальшого дослідження.
Взявши за основу дані документи постає необхідність провести аналіз методик
визначення стандартних функціональних профілів захищеності та рівнів гарантій
інформаційно-телекомунікаційної системи від несанкціонованого доступу та порівняти їх
між собою.
Проаналізувавши методи несуперечності та повноти профілю, побудови таксономії
функціональних послуг безпеки, парето-оптимальних функціональних профілів дає змогу
оцінювати систему тільки з боку нестандартних профілів захисту, а стандартні профілі
залишаються в стороні, що приводить до невиконання стандартів по критеріях оцінки
захисту системи. Також кожний з представлених методів має великі затрати часу та
матеріальних ресурсів для їх реалізації, що приводить до нераціонального використання
даних методів та потребують високих знань у сфері функціональних профілів захищеності.
Тому актуальним є удосконалення методу формування стандартних функціональних
профілів захищеності. Це полегшить роботу експертів щодо визначення профілю
захищеності та створення необхідного комплексу засобів захисту, а також зменшить
витрачений ресурс часу та матеріальних ресурсів.
Висновок. Проаналізовано методи визначення рівня захищеності. Висвітлено
необхідні нормативні документи. Визначено, що представлені методи є складними у
реалізації і вимагають у експерта значних знань. Запропоновані авторами теоретичні основи
та проведений аналіз методів дають можливість в подальшому розробити експертну систему,
яка визначатиме стандартні та нестандартні профілі захищеності та рівні гарантій.
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЗАХИЩЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Сучасні тенденції та потреби в наявності якісних даних для вирішення завдань
життєдіяльності структурних підрозділів Збройних сил України актуалізували необхідність
їх автоматизації для різних органів військового управління (ОВУ). Централізація управління
віддзеркалює наявність тих чи інших підрозділів (відділів, служб, управлінь) на відповідних
рівнях – тактичному, оперативному, стратегічному, а автоматизація діяльності, окрім
технічної реалізації має визначати організаційний порядок обробки інформації (в т.ч. і
інформації з обмеженим доступом) в кожній конкретній інформаційно-телекомунікаційній
системі (ІТС), що зазвичай, зв’язує всю вертикаль ОВУ.
Слід акцентувати увагу на те, що по-перше, враховуючи територіальний розподіл ОВУ,
а відповідно і ІТС, що створюються, відносяться до автоматизованих систем класу 3 (АС кл.
3). Інколи, в окремих ОВУ вже впроваджені ІТС (це можуть бути як окремі автоматизовані
робочі місця (АС кл. 1) так і локально-обчислювальні мережі (АС кл. 2) та потрібно
об’єднати їх транспортною мережею. У цьому випадку, для створюваної АС кл. 3 заново
розробляється комплексна система захисту інформації. Згідно вимог НД ТЗІ 3.7-005-00, такі
ІТС повинні проектуватись як інтегровані, а комплексні системи захисту інформації в них,
розроблятися за модульним принципом (для кожної складової та системи в цілому) та, крім
вимог до захисту інформації складових ІТС, також повинні містити вимоги до підсистеми
взаємодії та обміну інформації в ІТС. З досвіду, Виконавцями дуже часто не деталізуються
(описуються) всі кроки як самої функціональної взаємодії так відповідно, і не деталізується
взаємодія технологічних процесів складових ІТС та вимоги до неї.
По-друге, в залежності від функціонального призначення ІТС, виділяють два етапи
створення/формування даних (документів): на основі первинного введення даних, що
підлягають обліку та на основі статистичних даних/звітів, які формуються з облікових
(реалізація можлива як автоматична так і автоматизована, в залежності від потреб
Замовника). Звідси, обстеження середовищ функціонування ІТС на рівні складових, окрім
опису інформації, що обробляється, обов’язково має містити її класифікаційні ознаки та
особливості обміну в функціональних процесах й інформаційні потоки, що при цьому
виникають (в тому числі, і узагальнення сукупності даних, які можуть підпадати під дію
Переліку службової інформації або Зводу відомостей, що становлять державну таємницю). У
разі, необхідності захисту інформації з обмеженим доступом, що становить державну
таємницю, додатково потрібна реалізація вимог від витоку технічними каналами. Часто,
Замовником приймається рішення спочатку створити ІТС, для обробки відкритої чи
службової інформації, а з часом розширити до інформації з обмеженим доступом, що
становить державну таємницю. З самого початку, це шлях до невиправданих фінансових,
часових та інтелектуальних витрат, який не дасть бажаного результату. Оскільки, згідно
вимог законодавства, реалізація певних вимог із захисту інформації в ІТС повинна
забезпечуватися відповідними засобами. Відповідно, ІТС створюється/модернізується заново
з усіма наслідками, що випливають.
Найчастіше, обов’язковою вимогою в розподілених ІТС до формування чи/або зміни
електронних даних (документів) є засвідчення їх електронним цифровим підписом
(підтвердження цілісності чи/або юридичної значимості документа). Наприклад, паперова
облікова картка може не передбачати підпису особи, яка її заповнила, це розуміється само
собою оскільки належить до компетенції визначеної особи, тоді як для електронної облікової
картки виникає потреба засвідчення електронним цифровим підписом її формування,
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внесення відповідних змін з метою забезпечення цілісності. На даний час, в структурі
Збройних сил України повноцінно функціонує власний Акредитований центр сертифікації
ключів, який здатний формувати сертифікати відкритих ключів для процедур електронного
цифрового підпису, направленого шифрування інформації та посиленої автентифікації
користувачів.
На практиці, зазначене не в повній мірі усвідомлюється Замовниками/Споживачами та
Виконавцями на рівні виконання передпроектних робіт та є критичним на подальших етапах
робіт зі створення ІТС чи комплексної системи захисту інформації.
Крім цього, є ряд труднощів як організаційного так і технічного характеру. Зокрема, в
епоху змін, не рідкі юридичні/організаційні колізії (неповне усвідомлення), які втілюють ряд
нововведень щодо призначення та керування службами захисту інформації (СЗІ) в ІТС.
Наприклад, призначення зовнішніх представників, які керують режимно-секретною
діяльністю, адміністраторів безпеки ІТС, які не знаходяться в прямому підпорядкуванні
керівників структурних підрозділів, що експлуатують ІТС. Тоді, як низкою керівних
документів відповідальність за режим секретності та захист інформації, під час її обробки в
ІТС, покладається на керівника структурного підрозділу.
Повноваження та функції СЗІ, а також взаємодія із зовнішніми підрозділами, що
забезпечують експлуатацію кожної конкретної ІТС повинні визначатись Положенням про
СЗІ в ІТС, а забезпечення безпеки інформації під час її обробки в ІТС – відповідною
Інструкцією. Що важко буде втілити при відсутності прямої підпорядкованості.
В технічному аспекті, система взаємодії та обміну інформацією інтегрованих ІТС
військового призначення, в більшості випадків, використовує телекомунікаційну мережу
АСУ „Дніпро”, на базі якої розгортаються і захищені системи обміну інформацією. В свою
чергу, іншим ІТС, що створюються, доцільно її використовувати в якості транспортної
мережі, та за рахунок цього економити кошти, які потрібно було б витрачати на реалізацію
ряду послуг з безпеки для забезпечення відповідних вимог на рівні мережевої взаємодії,
таких як „автентифікація вузла”, „конфіденційність при обміні”, „цілісність при обміні”, та
ін. що реалізуються за допомогою криптографічних засобів захисту захищених систем.
В подальшому, на відомчому рівні, доречно було б направити зусилля на отримання
підтверджуючих документів (щодо реалізації послуг з безпеки) від Адміністрації
Держспецзв’язку України на захищену телекомунікаційну мережу, що надасть можливість
використовувати її в інтересах ІТС, які впроваджуються в Збройних силах та потребують
реалізації в них послуг безпеки “конфіденційність при обміні” та „цілісність при обміні”.
Доцільно пам’ятати, що з часом, окрім функціональної взаємодії на рівні складових ІТС
(ієрархічно рознесених чи рівнозначних) потрібно буде реалізовувати імпорт/експорт із/в
інші ІТС, як відомчого так і міжвідомчого рівня (міжсистемна та міжвідомча взаємодія).
Нарешті, починаючи з 2011 року, міжсистемна взаємодія упорядковується в технічному
плані, шляхом визначення вимог на законодавчому рівні до форматів даних (електронного
повідомлення, електронного документу, підписаних даних – відображення електронного
цифрового підпису, криптографічних повідомлень, тощо). Однак, різна структура
представлення даних вже відіграла свою негативну роль при створенні систем електронного
документообігу, е-урядування та ін.
Разом з тим, не внормований організаційний порядок інформаційної взаємодії між
центральними органами виконавчої влади України, який мав би передбачати і дозвіл на
імпорт/експорт із/в інші ІТС, лише у випадку забезпечення безпеки інформації (наприклад,
якщо в них впроваджені КСЗІ з підтвердженою відповідністю).
Загалом, Замовникам слід більш якісно формувати вихідні дані на розробку ІТС, з
врахуванням їх функціональності (причому, на етапі розробки передбачити порядок
модернізації системи, який дозволить розширити функціонал, без впливу на механізми
безпеки), до виконання робіт залучати Виконавців, які мають практичний досвід та позитивні
рекомендації на ринку послуг, а організаціям наукового супроводження дослідноконструкторських робіт, більш принципово підходити до поставлених завдань.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ПІДВОДНИХ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ
Актуальність, постановка задачі. Одним з основних напрямків розвитку водолазної
справи, була і залишається практика використання та забезпечення зв’язку між водолазами.
На сьогоднішній день існують такі основні способи зв’язку: за допомогою сигнального
кінця; звукова сигналізація; візуальний зв’язок та телефонний зв’язок.
Особливої актуальності набуває питання розвитку підводних засобів зв’язку з
можливістю застосування водолазних підрозділів та фахівців підводного розмінуванні під
час проведення антитерористичної операції, коли постає гостра необхідність організації та
забезпечення надійним зв’язком з метою координації діяльності водолазів.
Мета. Метою є моніторинг та аналіз основних напрямків розвитку засобів зв’язку під
водою та окреслення перспективних напрямків їхнього розвитку у відповідності з сучасними
тенденціями розвитку засобів зв’язку та урахуванням досвіду використання водолазів в
бойових діях, в тому числі за досвідом проведення антитерористичної операції.
Основні положення. Одним з найважливіших питань безпеки водолазних спусків і
успішного виконання технічних та бойових завдань під водою є забезпечення стійкого та
безперервного зв’язку між водолазом, який забезпечує спуск та водолазом, що спускається.
На сьогоднішній день на озброєнні водолазних підрозділів ЗС України знаходяться такі
засоби зв’язку як немагнітна водолазна телефонна станція НВТС-М та водолазна телефонна
уніфікована станція ВТУС-70-1/3 які призначені для забезпечення двобічного зв’язку
оператора (водолаза, що страхує) з одним, або двома водолазами, які знаходяться під водою.
Особливістю використання даних засобів зв’язку є сумісність їх із водолазним
спорядженням типу УВС-50, СВУ, та СЛВІ, які на сьогодні є застарілими зразками, адже
розробка та виготовлення їх відбувалось ще в минулому сторіччі.
До основних недоліків вищеперерахованих засобів зв’язку можна віднести незручність
їхнього застосування через наявність дротів, які тягнуться від телефонної станції до
телефонно-мікрофонної гарнітури, заплутуються і не дають водолазу бути „автономним” та
пересуватись скрито, що найбільш актуально під час виконання бойових та спеціальних
завдань. Крім того відсутня можливість комунікації між двома водолазами, які знаходяться
під водою.
Вищеперераховані незручності, постійна розробка та модернізація водолазного
спорядження спричинили новий виток у розвитку підводного зв’язку. Йдеться про
безпровідний гідроакустичний водолазний зв’язок, який оснований на принципі поширення
та прийому звукових хвиль в реальному водному середовищі, адже головною особливістю
підводних звуків є їх мале згасання внаслідок чого під водою звуки можуть поширюватись
на значно більші відстані, ніж наприклад, у повітрі.
Яскравим представником водолазного зв’язку в даному сегменті по праву можна
вважати бездротові гідроакустичні водолазні станції типу Ocean Technology Systems,
Aquacom, яка працює в симплексному режимі на несучих ультразвукових частотах 33 або 25
кГц. Дані системи забезпечують зв’язок між водолазом і водолазом або керівником спуску і
водолазом. Всі підводні і поверхневі станції даних систем абсолютно сумісні одна з одною
по прийому і передачі повідомлень та що немаловажливо можуть використовуватись з усіма
видами сучасного водолазного спорядження та орієнтована на професійне та військове
використання. Вони є апаратами багатостороннього зв’язку: чують всіх і передають всім
прийомо-передавачам, що працюють в межах свого радіусу дії на тих самих частотах.
В свою чергу існують ряд недоліків у використанні даних систем, а саме можливість
заглушення акустичного та радіосигналу та розсіювання його у просторі.
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У відповідь на дані виклики Агентство перспективних оборонних досліджень (DARPA)
Пентагону найближчим часом приступить до випробувань прототипів систем підводного
волоконно-оптичного зв’язку, який в перспективі має замінити звичайний гідроакустичний
зв’язок у разі, якщо той буде активно глушиться противником. Згідно з повідомленням
DARPA, частина компонентів перспективної системи вже пройшла лабораторні і морські
випробування.
Радіоелектронна боротьба є одним із основних елементів сучасної війни. Вона дозволяє
глушити і перехоплювати радіоповідомлення противника, порушуючи його оперативне
управління військами.
В умовах постановки перешкод відносно надійний радіообмін стає можливим тільки на
невеликій відстані між передавачем і приймачем. Система підводного волоконно-оптичного
зв’язку розробляється спеціально на той випадок, якщо противник заглушить радіозв’язок,
через що стане неможливим обмін даними між віддаленими один від одного кораблями і
літаками.
Проект нової системи отримав назву TUNA (Tactical Underwater Network Architecture),
він передбачає розробку автономних буїв з радіоприймачами і передавачами. Такі буї будуть
встановлюватися з кораблів в морі на деякій відстані один від одного. Між собою їх
планується зв’язати тонким волоконно-оптичним кабелем. З кораблями і літаками буї будуть
підтримувати радіозв’язок, який буде досить надійним завдяки скороченню відстані між
передавачем і приймачем. Буї будуть енергетично автономними. Кожен з них отримає власну
систему генерації електроенергії. Раніше в рамках проекту TUNA військові вже випробували
плавучі генератори, що виробляють електрику за рахунок хвиль. Вони являють собою
занурюваний корпус з генератором, пов’язаним тягами з двома поплавками. На хвилях
поплавці піднімаються і опускаються, приводячи генератор у дію.
Лабораторні випробування також вже пройшов і тонкий волоконно-оптичний кабель.
Розробники стверджують, що кабель має достатню міцність, щоб надійно працювати в воді
протягом 30 днів. Він здатний витримувати натяг і ривки, які можуть виникати при
хвилюванні моря і зміщення буїв один відносно одного.
Для радіозв’язку буїв з кораблями і літаками буде використовуватися стандарт Link 16.
Це радіозв’язок у частотному діапазоні 960-1215 мегагерц, який в нормальних умовах
підтримує обмін даними на швидкостях 31,6, 57,6 і 115,2 кілобіта на секунду. Дальність
обміну даними в мережі Link 16 в нормальних умовах становить до 480 кілометрів.
Раніше DARPA приступило до розробки компактних систем зв’язку, які дозволять
водолазам обмінюватися інформацією один з одним і підводними човнами. Для передачі
даних буде використовуватися радіозв’язок, який дозволить відправляти як текстові, так і
голосові повідомлення. Новий проект компактних систем зв’язку отримав назву AMEBA.
Нові системи будуть працювати в двох діапазонах – ультра низьких частот (300 герц - 3
кілогерцах) і дуже низьких частот (3-30 кілогерц). Для передачі сигналів планується
використовувати спеціальні механічні антени з магнітами.
Висновок. Одним із головних завдань ЗСУ було і залишається забезпечення
обороноздатності України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і
недоторканності. Виконання цього завдання передбачається, відповідно до Державної
програми розвитку ЗСУ, за рахунок підвищення якості підготовки особового складу до
виконання службових і бойових завдань, розвитку військового професіоналізму та розробки
озброєння та військової техніки, основаної на нових фізичних принципах. Особливої
значущості дане завдання набуває в умовах проведення антитерористичної операції на сході
України. Таким чином при вивчені питання спостерігається пряма залежність підводного
зв’язку від модернізації водолазного спорядження, що спричинило новий виток у розвитку
засобів водолазного зв’язку, з урахуванням світових тенденцій сучасної науки та практичної
необхідності, в тому числі з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції на
сході нашої країни.
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ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕННЯ КЕРІВНОГО СКЛАДУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК
Актуальність задачі обумовлена зростанням ролі інформаційних технологій в
досягненні мети військових конфліктів. Саме ця складова є найбільш впливовим фактором,
який змінює не тільки форми, способи та принципи бойового застосування військ (сил), але й
самі підходи до оцінювання ситуацій і прийняття рішень, що дає змогу підвищити
ефективність і скоротити цикл управління військами (силами) та засобами (системами) їх
забезпечення.
Для вирішення завдань контролю та прогнозування технічного стану зразків зенітного
ракетного озброєння (ЗРО), радіоелектронної техніки (РЕТ), автоматизованої системи
управління (АСУ) зенітних ракетних військ (ЗРВ) та отримання на їх підставі узагальнених
даних з метою планування експлуатації і прогнозування його показників на визначений
період фахівцями використовуються параметричні або непараметричні методи оцінки
показників надійності, але на практиці оцінка показників надійності відповідних зразків за
результатами експлуатаційних спостережень ускладнена через неможливість обліку умов і
режимів експлуатації певних комплектуючих виробів у складі ЗРО, РЕТ, АСУ ЗРВ
відсутність статистики моментів переходів наведених зразків озброєння та військової техніки
(ОВТ) ЗРВ до граничного стану та, як наслідок, відсутність вибірки значень ресурсів
(термінів служби) зразків ОВТ, що не дозволяє визначати закони розподілу цих випадкових
величин. Таким чином, ситуація, що склалася, вимагає підвищення ефективності та
надійності управління матеріально-технічним забезпеченням (МТЗ) ЗРВ для формування
обґрунтованих рішень щодо організації експлуатації та матеріально-технічного забезпечення
ОВТ на визначений період.
В доповіді в якості прототипу наведений варіант побудови системи підтримки
прийняття рішення (СППР) керівного складу МТЗ ЗРВ, яка містить в собі систему
автоматизованих робочих місць (АРМ), обмін інформацією між якими здійснюється за
допомогою телекомунікаційної мережі та дозволяє здійснювати аналітичну обробку вхідної
інформації та формування сигналів й команд управління для прийняття рішень з
використанням комплексу програмно-апаратних засобів, що забезпечать збір, обробку
відомостей про зразки ЗРО, РЕТ, АСУ ЗРВ та формування на їх підставі узагальнених даних
для забезпечення особи, яка приймає рішення, відповідної ланки управління інформацією з
метою планування виконання визначених завдань на вказаний період. В якості програмного
засобу запропоновано використовувати набір процедур та функцій побудови моделей і
прогнозів часових наборів даних, у якому реалізовані методи: експертних оцінок,
експоненційного згладжування, Бокса-Дженкінса, апроксимації функцій, ковзаючого
середнього, методу групового урахування аргументів та регресійні моделі – лінійна,
гіперболічна та поліноміальна регресії.
Таким чином, запропонований варіант СППР, практичне застосування якого дозволить
підвищити ефективність та надійність управління МТЗ ЗРВ шляхом забезпечення
формування особою, яка приймає рішення, відповідної ланки управління, обґрунтованих
рішень щодо організації експлуатації та МТЗ ОВТ на визначений період.
ЛІТЕРАТУРА
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МЕТОДИКА ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ВАРІАНТУ ПОБУДОВИ
СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ ВІДОМЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Методика вибору варіанту побудови мережі відомчого призначення дозволяє шляхом
перебору технологій, варіантів побудови безпроводової сенсорної мережі, розрахунку
техніко-експлуатаційних характеристик здійснити вибір раціонального варіанту побудови
сенсорної мережі.
Мета розробки та вибору раціонального варіанту побудови сенсорної мережі відомчого
призначення полягає в забезпеченні ефективного автоматизованого управління діяльністю
військ. Під ефективністю слід розуміти – одержання найкращого результату від
використання наявних ресурсів.
Постановка задачі:
Задано:
– перелік технологій для забезпечення побудови сенсорної мережі відомчого
призначення;
– характеристики та параметри сенсорної мережі і її структура;
– сума коштів виділених для купівлі обладнання та проведення побудови сенсорної
мережі відомчого призначення;
– перелік інфокомунікаційного обладнання.
Необхідно:
– розробити та вибрати раціональний варіант побудови сенсорної мережі відомчого
призначення;
– розрахувати основні техніко-експлуатаційні характеристики сенсорної мережі
відомчого призначення.
Обмеження:
– характеристики сенсорної мережі відомчого призначення розраховуються на основі
існуючого інфокомунікаційного обладнання відомих фірм виробників та згідно вимого
керівних документів;
– час на розробку та розрахунки техніко-експлуатаційних характеристик визначає
керівник установи.
Основні етапи реалізації методики (рис. 1).
1. Формування цілей БСМ відомчого призначення відповідних завдань
2. Визначення вихідних даних.
3. Аналіз існуючих технологій БСМ та вибір найбільш придатної технології.
4. Технологію вибрано. Процес вибору технології закінчується коли ухвалюється
найбільш раціональна технологія, яка здатна виконувати завдання згідно поставлених цілей.
5. Вибір частотного діапазону.
6. Перевірена електромагнітна сумісність. Процес перевірки
електромагнітної
сумісність (ЕМС) закінчується, коли визначається 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.
7. Формування структури БСМ відомчого призначення.
8. Вибір способу забезпечення інформаційної безпеки в БСМ.
9. Вибір топологій використовуваних в БСМ.
10. Вибір існуючих протоколів передачі даних.
11. Розрахунок параметрів, які впливають на мінімізацію енергоресурсів.
12. Розрахунок техніко-експлуатаційних характеристик n-го варіанту побудови БСМ.
13. Розрахунок часу на побудову БСМ відомчого призначення.
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14. Запис результатів n-го варіанту побудови БСМ в базу даних.
15. Усі варіанти побудови БСМ розглянуті.
16. Вибір раціонального варіанту побудови БСМ за k критерієм.
17. Вибрано раціональний варіант побудови БСМ.
18. Прийняття рішення на побудову БСМ по вибраному варіанту керівником установи.
19. Рішення на побудову БСМ по раціональному варіанту прийняте.
20. Розробка проектної документації на побудову БСМ.
21. Побудова БСМ.
Ефективність застосування даної методики полягає в чіткому формуванні цілей та
кроків, що допоможе переглянути можливі варіанти побудови мережі без зайвої затрати часу
та коштів, а також структурні та функціональні переваги сучасних мереж управління
військами, що є не мало важливим для нашої держави в умовах ведення бойових дій.
Висновок:
Алгоритм вибору варіанту побудови мережі відомчого призначення дозволяє шляхом
перебору технологій, варіантів побудови безпроводової сенсорної мережі, розрахунку
техніко-експлуатаційних характеристик здійснити вибір раціонального варіанту побудови
сенсорної мережі.
Виходячи з цього, розробка методик планерування сучасних безпроводових сенсорних
мереж відомчого призначення і відповідних інструментальних засобів можна рахувати за
важливе завдання для підрозділів зв’язку.
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ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ
ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Наявність великої кількості засобів цифрового транкінгового зв’язку в Збройних Силах
України на сьогоднішній день забезпечує управління структурними підрозділами як на
місцях їхнього постійного перебування так і на полі бою.
Обладнання MotoTRBO успішно справилось з покладеним на нього завданням з
забезпечення тактичної ланки управління, безпосередньо на полі бою захищеним
радіозв’язком на початковому етапі проведення антитерористичної операції (АТО).
В доповіді проаналізовано ефективність застосування локально розгорнутих
диспетчерських системи управління транкінговим зв’язком в деяких структурних
підрозділах починаючи з 2014 року.
Коротко описано: інтегровані системи моніторингу інфраструктури, можливість
динамічного об’єднання абонентів різних структурних підрозділів в спільні групи, систему
запису переговорів, відображення абонентів на карті, та деяких інших функцій від яких
зростає ефективність виконання як бойових завдань так і при відлагодженні навичків під час
навчань.
Визначено перспективу застосування обладнання транкінгового радіозв’язку DMR в
місцях проведення АТО на сході України та його планове переміщення в місця постійного
перебування структурних підрозділів.
Розглянуто доцільність об’єднання мереж транкінгового зв’язку, відповідно до
концепції реформування і розвитку Збройних сил України, в регіональні мережі для потреб
відповідних оперативних командувань.
Запропоновано застосування топології Capacity Max, що здатна забезпечити всі
висунуті вимоги до систем радіозв’язку для потреб оперативних об’єднань. Централізована
зміна ключів шифрування та швидка зміна налаштувань регіональної мережі і абонентського
обладнання під потреби конкретної екстренної ситуації значно підвищить управління
регіональними підрозділами ЗСУ.
Розглянуто складові компоненти системи, гнучкість при інтеграції та адаптації певних
складових топології під потреби конкретного підрозділу.
Окремо розглянуто систему резервування, що забезпечує надійність роботи
інфраструктури та можливість оперативного включення польових вузлів до регіональної
мережі.
Таким чином, визначено перспективу розвитку регіональних мереж транкінгового
зв’язку для потреб оперативних об’єднань та запропоновано топологію відкритого стандарту
ETSI DMR TierIII – Сapacity Max, яка здатна забезпечити надійний захищений радіозв’язок
для управління військами.
Таким чином, проведено аналіз топологій мереж транкінгового зв’язку тактичної ланки
управління. Визначено перспективи розвитку цифрових мереж радіозв’язку. Запропоновано
топологію для організації регіональних мереж оперативного радіозв’язку.
Подальшим напрямком досліження є формування послідовності робіт з плавного
маштабування інфраструктури мережі та абонентського обладнання структурних підрозділів
ЗСУ для роботи в регіональній мережі оперативного зв’язку – топології Capacity Max.
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ПРОГРАМНИЙ ТРЕНАЖЕР МАРШРУТИЗАТОРА
З АДАПТИВНОЮ ТРАЄКТОРІЄЮ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
Однією з найважливіших передумов якісної підготовки військовослужбовців у галузі
інформаційних технологій є створення відповідного програмно-апаратного забезпечення для
надання та перевірки знань щодо застосування сучасного телекомунікаційного обладнання
інформаційно-телекомунікаційних мереж, моделювання обладнання й надання можливості
нарощувати вміння та навички з його налаштування через імітацію реального пристрою. У
більшості існуючих програмних тренажерів для фахівців АСУ алгоритми роботи не
передбачають формування індивідуальних вправ з налаштування пристрою залежно від
успішності навчання слухача. У зв’язку з цим, пропонується розробити програмний
тренажер маршрутизатора з адаптивною траєкторією інтерактивного навчання, яка
відповідає особистим рисам слухача та залежить від інформації отриманої під час виконання
вправ з налаштування пристрою. Такий тренажер дозволить за скорочений термін
підготувати фахівця до налаштування та експлуатації маршрутизатора відповідно до
поставлених завдань з розгортання інформаційно-телекомунікаційних мереж.
Програмний тренажер маршрутизатора складається з підсистеми керування
тренажером, електронного підручника, підсистеми інтерактивного виконання вправ з
налаштування пристрою, підсистеми контролю знань. Функціональність тренажеру
передбачає:
– навчання слухача за допомогою електронного підручника;
– вхідний для підсистеми інтерактивного навчання контроль рівня знань;
– генерування подальшої траєкторії інтерактивного навчання для кожного слухача
залежно від його успішності;
– відпрацювання практичних вправ з налаштування маршрутизатора в інтерактивній
системі навчання;
– запам’ятовування результатів виконання вправ та рівня знань користувача з метою
продовження подальшого навчання;
– допуск до відпрацювання нормативів та навчальних завдань в інтерактивній системі
навчання.
У процесі генерування індивідуальної траєкторії інтерактивного навчання виділяють
три задачі:
перша – за результатам вхідного контролю знань та навичок сформувати індивідуальні
вправи з налаштування маршрутизатора;
друга – корегування складності вправ або кількості вправ в курсі навчання, що були
визначені на першому рівні;
третя – внесення змін у складність вправи безпосередньо під час її виконання вправ.
Підсистема інтерактивного навчання забезпечує кожному слухачу покрокове виведення
навчальних вправ з налаштування маршрутизатора; роботу з віртуальними пультами
управління; налаштування маршрутизатора в динаміці; отримання пояснень в текстовій та
візуальній формі; контроль правильності дій.
Програмну реалізацію підсистем тренажеру маршрутизатора з адаптивною траєкторією
навчання пропонується здійснити в інтегрованому середовищі швидкої розробки
програмного забезпечення Delphi 7.
Таким чином, програмний тренажер маршрутизатора з адаптивною траєкторією
інтерактивного навчання дозволить змінювати плин процесу навчання залежно від успіхів
слухача та скоротити час на формування та відновлення втрачених фахівцями АСУ
практичних навиків з налаштування маршрутизатора локальної обчислювальної мережі та
може застосовуватися, безпосередньо, у військових частинах та навчальних центрах.
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ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ СЕРВІСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Парадигмою розвитку сучасних Збройних сил є застосування мережецентричного
підходу до організації системи управління силами та засобами шляхом реалізації концепцій
автоматизації процесів управління військами в рамках єдиної технологічної архітектури.
Згідно з принципами мережецентричності, така архітектура 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.
Сервіси відрізняються від звичайних об’єктних компонентів (наприклад, Common
Object Request Broker Architecture (CORBA) та Enterprise Java Beans (EJB)) тим, що вони не
тільки орієнтовані на обслуговування запитів, а також включають великі та логічно
ізольовані блоки функціоналу. На відміну від звичайних об’єктних рішень, які складаються з
низки невеликих елементів, SOA будуються з малої кількості великих елементів. Таке
„збільшення” сприяє повторному використанню компонентів. Усі взаємозв’язки „невеликих”
компонентів відбудовуються всередині „великих” блоків.
Інтерфейс компонентів SOA-системи надає інкапсуляцію деталей реалізації
конкретного компонента (операційної системи, платформи, мови програмування тощо), що є
гнучким способом комбінування і багаторазового їх використання при побудові
інформаційних систем (ІС). В SOA потрібна функціональність збирається з мережевих
сервісів, які є слабко зв’язними та загальнодоступними і можуть бути розподіленими по
різних вузлах ІС. До основних класів сервісів відносять: сервіси управління базами даних;
сервіси відображення даних і управління системою; сервіси управління правами
користувачів; сервіси інформаційного обміну; сервіси функціонування.
Всі зазначені вище сервіси є сервісами забезпечення, що реалізуються за рахунок
сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій. Що ж до сервісів функціонування,
які забезпечують автоматизацію вирішення інформаційно-розрахункових завдань в
телекомунікаційних системах спеціального призначення, то від обґрунтованості їх
визначення залежить подальша ефективність функціонування системи в цілому.
З урахуванням зазначеного, в доповіді розглядається процедура визначення сервісів
функціонування телекомунікаційних систем спеціального призначення, які побудовані на
основі SOA-архітектури.
Практика проектування інформаційних систем на основі SOA свідчить про те, що
сервіси функціонування безпосередньо залежать від специфіки завдань управління.
Виходячи із цього, завдання визначення сервісів функціонування буде полягати у
знаходженні відображення : S  F , де S – множина завдань, а F – множина сервісів
функціонування. Під відображенням будемо розуміти механізм послідовного перетворення
предметної спрямованості обробки інформації при виконанні завдань у сервіси
функціонування за рахунок функціонального агрегування цих завдань.
В основу визначення функціональних сервісів покладемо принцип максимальної
функціональної зв’язності та мінімальної інформаційної залежності, що відповідає SOA.
Тобто функціональна зв’язність операцій обробки інформації, які формують функціональні
сервіси, повинна бути максимальна, а інформаційна залежність між такими сервісами –
мінімальна.
Для вирішення цього завдання пропонується використовувати методи розрізування
графів, які дають змогу врахувати особливості функціонування телекомунікаційних систем
спеціального призначення.
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КОГЕРЕНТНА ДЕМОДУЛЯЦІЇ ВЗАЄМНО НЕОРТОГОНАЛЬНИХ ЦИФРОВИХ
СИГНАЛІВ З МІНІМАЛЬНОЮ ЧАСТОТНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ
При розробці сучасних високоефективних радіозасобів нагальною 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.
В межах зазначеного актуальним є пошук шляхів повторного використання
радіочастотного ресурсу, прийом корисного сигналу в довільній сигнально-завадовій
обстановці. На її вирішення спрямована величезна кількість робіт.
Пропонується для підвищення завадозахищеності демодуляції корисного цифрового
сигналу (ЦС), що спостерігається на фоні потужної структурної завади з метою повторного
використання радіочастотного ресурсу застосовувати в приймальних пристроях
компенсаційні процедури із застосуванням когерентної (квазікогерентної) демодуляції
корисного сигналу та завади.
Для забезпечення передачі даних в обмеженій смузі частот широко застосовуються
цифрові сигнали 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]. Ширина основної пелюстки
спектра потужності сигналу при МЧМ дорівнює 1,5 / T і майже вся енергія такого сигналу
(  99,9% ) зосереджена в ньому.
Нехай сигнал з МЧМ має індекс маніпуляції, що дорівнює 0,5. На k -му тактовому
інтервалі такий сигнал (у загальному випадку сигналів може бути більше одного)
представляється наступним виразом [2]:
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З (1) видно, що сигнал з МЧМ залежить від значень інформаційного символу не тільки
на k -му тактовому інтервалі, але і від його значень на всіх попередніх інтервалах. За два
будь-яких сусідніх інтервали фаза сигналу змінюється на  π або не змінюється, Таким
чином, при обробці вхідного спостереження на одному тактовому інтервалі будемо мати
справу з демодуляцією ортогональних сигналів, а при обробці на інтервалі
2T – протилежних.
Модель вхідного спостереження для випадку, коли в каналі присутні два взаємно
синхронних по тактовим точкам МЧМ – сигнали має вигляд:
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(2)

де r1п , r2п – ДП на парних тактових інтервалах корисного сигналу та завади відповідно; r1н ,
r2н – ДП на непарних тактових інтервалах корисного сигналу та завади відповідно; S11  t  ,
S12  t  – квадратурні складові корисного МЧМ - сигналу, що відповідають значенням його

ДП на парних ( r̂1п ) та непарних ( r̂1н ) тактових інтервалах відповідно; S21  t  , S22  t  –
квадратурні складові заважаючого МЧМ – сигналу, що відповідають значенням його ДП на
парних ( r̂2п ) та непарних ( r̂2н ) тактових інтервалах відповідно; n  t  – адитивний білий
гаусівський шум.
В результаті розробки аналітичної моделі когерентної демодуляції синхронних по
тактовим точкам взаємнозаважаючих ЦС з МЧМ було отримано правило прийняття рішення
про переданий ДП на парних тактових інтервалах корисного сигналу з МЧМ:
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Відповідно, правило прийняття рішення про переданий ДП корисного сигналу з МЧМ
на непарних тактових інтервалах:













r1н*  rect b1н  Arth thb2н th2 Rн  Arth thb2п1th2 R1п  Arth thb2п2th2 R2п  ,



2
b1н 
N0

де

2
b2п1 
N0

2kT



2 k 1T

 2k 1T
 2k 1T

y  t  S21  t  dt ;

1
R1п 
N0

2kT





 2k 1T

y  t  S12  t  dt ;

2
b2п2 
N0

2
b2н 
N0

 2k 1T



 2k 1T

2 k 1T



y  t  S21  t  dt ;

2kT

S12  t  S 21  t  dt ;

1
R2п 
N0

(4)

y  t  S22  t  dt ;

1
Rн 
N0

 2k 1T



 2k 1T

S12  t  S22  t  dt ;

 2k 1T



S12  t  S21  t  dt .

2kT

Синтезована модель може знайти застосування при розробці модемних компенсаторів,
що забезпечать повторне використання частотного ресурсу при МЧМ, а також при розробці
перспективних завадозахищених засобів радіозв’язку, адаптивних до сигнально-завадової
обстановки.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАВАДОЗАХИЩЕНОСТІ МЕТОДІВ ОБРОБКИ
СИГНАЛІВ У СИСТЕМАХ МІМО БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ
КОМПЛЕКСІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Актуальність проведення дослідження
Одним з напрямків підвищення ефективності каналів безпілотних авіаційних
комплексів спеціального призначення (БпАК) є застосування методів просторової обробки
сигналів, зокрема технології „багато входів – багато виходів” (Multiple-Input Multiple-Output
Аналіз відомих методів просторово-часового кодування (space–time code – STC)
показує, що підвищення спектральної ефективності системи MIMO БпАК, як правило,
пов’язане з ускладненням демодулятора STC і зі зниженням завадостійкості системи. Тому
важливою задачею є вибір методу обробки сигналів на приймальному боці, який забезпечує
задану якість передачі інформації і характеризується помірною обчислювальною складністю.
Тому актуальним науковим завданням є проведення порівняльного аналізу методів
обробки сигналів у системі МІМО БпАК.
Основні положення
Для обробки сигналів в системі МІМО БпАК можуть використовуватися різні методи:
метод форсування нуля (ZF Zero Forcing), метод мінімуму середньоквадратичного
відхилення (МСКВ), метод послідовного виключення демодульованих компонент (SIC
Successive Interference Cancellation); максимальної правдоподібності (МП); сферичного
декодування (СД).
Авторами був проведений порівняльний аналіз методів обробки сигналів в системі
МІМО за допомогою програми MatCad 14.
При моделюванні були виконані наступні умови: 1) імпульсна характеристика каналу
відома на прийомній стороні; 2) тривалості всіх імпульсних характеристик однакові та
дорівнюють 4; 3) обробка 106 символів здійснювалася блоками по 50 символів.
За результатами моделювання можна зробити висновок, що алгоритм МП має
найбільшу завадозахищеність. Метод МСКВ дозволяє врахувати наявність шуму й
забезпечує більше високу завадостійкість у порівнянні з ZF. Істотно кращі характеристики в
порівнянні з методами ZF і МСКВ має алгоритм SIC, що зводиться до послідовного
виключення демодульованих компонент з прийнятого сигналу. На кожній ітерації цього
алгоритму за методом МСКВ обчислюється жорстка оцінка однієї з компонент, переданої iю антеною, репліка якої потім віднімається з прийнятого сигналу. Метод SIC має істотний
недолік ( ефект „розмноження помилок”.
У СД на відміну від алгоритму МП здійснюється скорочений перебір комбінацій
шляхом обмеження їх деякою підмножиною комбінацій. Недоліком цього алгоритму є
випадкова обчислювальна складність, від відношення сигнал/шум.
Завадозахищеність системи МІМО БпАК з використанням методу СД збігаються з
характеристиками методу МП при необмеженій кількості кроків.
Висновки
Таким чином, найкращу завадозахищеність серед відомих методів обробки сигналів в
системі МІМО має метод максимальної правдоподібності.
Перспективним напрямком подальших досліджень для підвищення спектральної та
енергетичної ефективності систем MIMO БпАК є розробка ефективних алгоритмів обробки
сигналів з характеристиками, що наближаються до характеристик методу максимальної
правдоподібності з прийнятною обчислювальною складністю.
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к.т.н. Піонтківський П.М. (ЖВІ)
Левківський О.В. (ЖВІ)
ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ІНФОРМАЦІЇ,
ОТРИМАНОЇ ВІД НИХ, У СИСТЕМАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Одним з ефективних зразків озброєння на даний час є безпілотні авіаційні комплекси
(БпАК). Сучасні військові експерти вважають, що БпАК у недалекому майбутньому можуть
повністю замінити пілотовану авіацію. Особливо це стосується локальних військових
конфліктів, повітряна обстановка яких характеризується складністю, технічними та
юридичними проблемами застосування традиційної авіації, роботою сучасних комплексів
протиповітряної оборони (ППО), постановкою перешкод засобам зв’язку та іншими
чинниками. Все це унеможливлює ефективне застосування традиційної авіації і приводить до
значних економічних витрат, безповоротних втрат як техніки, так і людей.
Саме тому застосування БпАК в умовах локальних військових конфліктів, особливо в
системах підтримки прийняття рішень спеціального призначення, більш ефективне.
Основними напрямками застосування БпАК та інформації отриманої від них в системах
спеціального призначення є наступні:
моніторинг (моніторинг місцевості за допомогою оптико-електронної, інфрачервоної і
радіолокаційної апаратури, у тому числі з передачею даних в режимі реального часу);
постановка активних і пасивних перешкод (придушення роботи систем ППО,
погіршення функціонування системи управління, перешкоджання роботі систем зв’язку);
ураження наземних цілей (ударні БпАК, маючи кращі можливості з подолання засобів
ППО противника, можуть наносити йому більші втрати);
цілевказівка, контроль та коригування (БпАК здатні визначати точні координати цілей,
підсвічувати об’єкти ураження лазерним променем, позначати їх різними датчиками,
контролювати результати ураження цілей та оперативно проводити коригування);
демонстративні і відволікаючі дії (БпАК здатні імітувати політ бойового літака);
ретрансляція (БпАК з ретранслятором на борту дозволяє суттєво збільшити дальність
дії засобів зв’язку);
ведення повітряного бою (маневрування з 12-кратними перевантаженнями, ведення
бою до повного використання палива, відсутня загибель льотчика).
БпАК здатні частково замінити, доповнити пілотовану авіацію, за рахунок чого
розширюються можливості різносторонньої підтримки дій військ (сил), підтримки прийняття
рішень та підвищується ефективність виконання бойових завдань в цілому.
Важливою умовою ефективного застосування БпАК та інформації отриманої від них в
системах спеціального призначення є фахова підготовка особового складу: операторів
безпілотних літальних апаратів, техніків з обслуговування компонентів БпАК, фахівців з
обробки спеціальної інформації, попередньої (оперативної) обробки (дешифрування) даних,
підготовки інформаційно-звітних документів, забезпечення зв’язку та передачі даних
органам військового управління, отримання (уточнення) картографічних (геоінформаційних)
даних на визначений район, тощо. Якісна підготовка можлива за умов наявності: потужної
матеріально-технічної бази, професійних викладачів та інструкторів, великої частки
практичних занять (на тренажерах та в умовах наближених до бойових). Навчальний
комплекс, який відповідає зазначеним вимогам успішно розгортається на базі
Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова.
Крім того, обов’язковою умовою є наявність діючих надійних систем зв’язку та
автоматизованих систем управління (АСУ). Інтеграція сучасних БпАК у роботу підрозділів,
що добувають інформацію, та АСУ Збройних сил України розширить спектр виконуваних
ними завдань та створить принципово нові оперативно-тактичні можливості, буде суттєво
сприяти інформаційній підтримці прийняття рішень органами військового управління та
ситуаційній обізнаності командирів щодо динаміки розвитку обстановки на полі бою.
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Погребняк Л.М. (ВІТІ)
ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ АДАПТИВНОГО ПРОСТОРОВОГО КОДУВАННЯ
ДЛЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНИХ КАНАЛІВ
Постійно зростаюча потреба в високих швидкостях передачі даних для якісної
реалізації різних мультимедійних додатків у нестаціонарних частотно-селективних каналах
мереж мобільного зв’язку та широкосмугового доступу потребує високоефективного
використання їх частотного, енергетичного та просторового ресурсу. В більшості випадків
підвищення ефективності зазначених систем відбувається за рахунок застосування
технологій ортогонального частотного мультиплексування (orthogonal frequency division
multiplex, OFDM) та багатоантенної системи (multiple input – multiple output, MIMO) з
забезпеченням необхідної завадостійкості. Однак, одночасний негативний вплив
багатопроменевого поширення сигналу та висока мобільність абонентських терміналів
погіршують завадостійкість безпроводових мереж.
Технологія OFDM забезпечує високу спектральну ефективність сигналів в умовах
частотної селективності каналу, але є досить чутливою до впливу ефекту Доплера, що порушує
ортогональність піднесучих та веде до виникнення помилок на прийомі. Сумісне застосування
MIMO-OFDM підвищує завадостійкість мереж мобільного зв’язку та широкополосного
доступу.
Базовими методами просторового рознесення сигналів в системі MIMO є просторовочасове блочне кодування (space-time block codes, STBC) та просторово-частотне блочне
кодування (space-frequency block codes, SFBC). Ефективність застосування цих методів
кодування, як і безпроводових мереж з MIMO-OFDM в цілому, залежить від рівнів
нестаціонарності та частотної селективності каналів.
В частотно-селективних каналах кращу завадостійкість мереж забезпечує застосування
методу STBC. Однак, він є критичним до нестаціонарності каналу. Метод SFBC ефективний
при високій нестаціонарності, проте чутливий до його частотної селективності.
Для підвищення стійкості методу STBC до нестаціонарності каналу застосовується
алгоритм спряженої компенсації (conjugate cancellation, СС) та його структурне
удосконалення шляхом попереднього перетворення Уолша-Адамара (Walsh-Hadamard
Transform, WHT) вхідних інформаційних символів кодера Аламоуті.
Ефективне використання методу SFBC в частотно-селективних каналах потребує
корекції їх частотної характеристики в частотній та часових областях. Однак, внаслідок
можливого посилення шуму, використання зазначених методів в більшості каналів є
обмеженим. Окремо слід відзначити метод SF , що реалізує процедуру просторовочастотного блочного кодування і є повністю або частково інваріантним до частотної
селективності каналу в залежності від об’єму ансамблю модульованих сигналів. Проте, його
ефективність стрімко знижується зі збільшенням ансамблю сигналу.
Відомі базові методи просторового кодування SFBC і STBC та їх удосконалені версії
WHSTBC-СС і SF є ефективними лише для окремих областей значень параметрів
нестаціонарності та частотної селективності. Однак, при одночасно високих рівнях
негативного впливу останніх на сигнал, що передається, ефективність мереж з MIMO-OFDM
залишається недостатньою.
Протиріччя між впливом часової та частотної селективності на структурно-параметричну
оптимізацію мереж з MIMO-OFDM об’єктивно ускладнює розробку універсального
ефективного методу просторового кодування.
Таким чином, виникає необхідність розробки методу адаптивного просторового
кодування, що реалізує ситуативне застосування SFBC, STBC, WHSTBC-СС і SF та
забезпечує ефективне використання нестаціонарних частотно-селективних каналів.
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Подольский О.Ю. (ВІТІ)
Шугалій О.О. (ВІТІ)
ПЕРСПЕКТИВА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ “ТОДОС” – ІТ
ПЛАТФОРМИ ОНТОЛОГІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ
ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Впровадження системи підтримки прийняття рішень або інтелектуальної системи
підтримки прийняття рішень (далі – ІСППР) у Збройних силах України (далі – ЗСУ) в
сучасних умовах має надзвичайно важливий характер. ІСППР – це комп’ютерна система, що
дозволяє особі, що приймає рішення, поєднувати власні суб’єктивні переваги з
комп’ютерним аналізом ситуацій при виробленні рекомендацій в процесі прийняття рішень.
ІСППР дасть можливість у найкоротші терміни приймати складні рішення під час
управління військами (силами).
Фахівцями Національної академії наук України розроблено ІТ платформу онтологічних
інформаційно-аналітичних експертних систем – „ТОДОС”, яка за своїми характеристиками
та принципами має певні ознаки ІСППР.
„ТОДОС” – інноваційний комплекс програмно-інформаційних та методичних засобів
управління знаннями з використанням підходів онтологічного управління корпоративними
інформаційними ресурсами, де людина розглядається як джерело народження нових знань
для передачі їх у формі власного знання через інструментарій ТОДОС, який є єдиною
інтегрованою точкою доступу – „єдиним вікном” – до інформації і додатків системи для
забезпечення інтерактивної взаємодії з користувачами. [1]
Комплекс „ТОДОС” реалізує:
формування бази даних, бази знань та робота з ними;
обробка та візуалізація даної інформації у геоінформаційних системах для прийняття
управлінських рішень тощо.
Принципом роботи „ТОДОС” є „ситуаційна поінформованість” за рахунок надання
користувачам необхідної інформації, що стосується напрямів їх діяльності.
Слід зазначити, що в комплексі „ТОДОС” реалізовані схожі принципи та концепція з
уже існуючими АСУ (ІС) ЗСУ.
Разом з цим, частина механізмів, способів, прийомів, які наявні в „ТОДОС” можуть
бути використані як додаткові рішення у системах, що розробляються в межах створення
ЄАСУ ЗСУ, а саме:
механізми бінарних взаємозв’язків між символами можливо застосувати для крипто
аналізу захищеності систем вірогідного противника з цілю вскриття кодів та шифрів;
механізм оцінки взаємозв’язків між об’єктами може бути використаним для проведення
заходів антитерористичної діяльності з метою визначення взаємозв’язків між визначеними
групами осіб для виявлення їх контактів.
Реалізація комплексу в якості експертних систем, може бути використана при побудові
таких систем як:
система оцінки ефективності системи зв’язку;
система оцінки ефективності планування застосування військ (сил);
експертна оцінка при проведені різноманітних порівняльних випробувань.
Висновок: на даний час, застосування комплексу „ТОДОС” у ЗСУ в цілому потребує
додаткових теоретичних та практичних досліджень. Проте складові системи можливо
застосовувати як додаткове програмне забезпечення у складі АСУ (ІС), що розробляються в
інтересах ЗСУ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Величко В.Ю. ТОДОС – IT-платформа формування трансдисциплінарних
інформаційних середовищ [Текст]. В.Ю. Величко, М.А. Попова, В.В. Приходнюк, О.Є.
Стрижак. – Системи озброєння і військова техніка, 2017, № 1(49), сторінка 10 – 19.
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Полуяненко М.О. (ХНУ ім. В.Н. Каразіна)
д.т.н. Потій О.В. (ХНУ ім. В.Н. Каразіна)
ДОСЛІДЖЕННЯ КРИПТОГРАФІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕГІСТРІВ ЗСУВУ З
НЕЛІНІЙНИМИ ЗВОРОТНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ В ЯКОСТІ
ФІЛЬТРУЮЧИХ АБО КОМБІНУЮЧИХ ФУНКЦІЙ
Криптографічна стійкість потокового шифру визначається, крім іншого, спроможністю
згенерованої псевдовипадкової послідовності (ПВП) протистояти аналітичним атакам.
Одним з основних складових алгоритму формування ПВП потокового шифру є комбінуючи
та фільтруючи булеві функції f : GF2L  GF2 . Розглянемо можливість застосування регістрів
зсуву з нелінійними зворотними зв’язками другого порядку (РЗНЗЗ) в якості функції f .
РЗНЗЗ від L змінних можливо представити у вигляді многочлену (полінома Жегалкіна) над
полем GF 2 :
L

L1 L

f ( x1 , x2 , , xL )  a0   ai xi    aij xi x j .
i 1

i 1 j i 1

В якості f визначимо лише ті РЗНЗЗ, що генерують послідовність з максимальними
періодом, тобто М-РЗНЗЗ. Зауважимо, що регістри зсуву з лінійними зворотними зв’язками
(РЗЛЗЗ) є окремим випадком РЗНЗЗ при aij  0 для всіх i, j  1,, L .
Розглянемо деякі з основних, у даному випадку, показників оцінки криптографічної
стійкості: збалансованість; наявність заборон; кореляційна імунність; нелінійність. Практика
показує, що в якості компонент шифру необхідно вибирати «хороші з усіх боків» функції, що
є насправді дуже непростим завданням, оскільки багато властивостей суперечать один
одному. Обмежимося розглядом лише перелічених показників, які на наш погляд, є найбільш
доцільними. У роботі було досліджено повну множину М-РЗНЗЗ розмірністю L  4,,9 .
Збалансованість. Булева функція f від L змінних називається збалансованою якщо
функція приймає значення 0 та 1 однаково часто. Це дозволяє послабити статистичні
залежності між входом функції та її виходом. В іншому випадку у криптоаналітика є
можливість, використовуючи розподіл усіх співвідношень, провести криптоаналіз шифру.
М-РЗНЗЗ генерують модифіковану послідовність де Брейна і якщо додати до розгляду стан
заповнення усіх комірок нульовими значенням, то отримана функція буде збалансованою.
Наявність заборон. В разі аналізу ПВП, що генерується за допомогою фільтруючого
генератору, аналізується заборона булевої функції, тобто наявність комбінацій вихідної
послідовності, яка не може мати місце не за яких комбінацій вхідної послідовності.
Інтуїтивно зрозуміло, що наявність заборони у фільтруючої функції генератора робить
її „слабкіше”, ця заборона ніколи не з’явитися у вихідній послідовності генератора, що
погіршує його статистичні властивості.
М-РЗНЗЗ є функціями які не мають заборон. Це випливає з того, що РЗНЗЗ формують
послідовність де Брейна, яка за визначенням має всі можливі комбінації послідовності.
Кореляційна імунність. Вимога кореляційної імунної функції пов’язана з
протистоянням кореляційній атаці. Якщо функція f має кореляцію з своїми змінними, то
задача пошуку ключа шифру становить набагато меншу складність ніж атака грубою силою.
Наявність кореляційно імунної функції степеня m означає, що значення функції f
статистично незалежні від будь-якого набору з не більше ніж m компонентів.
Збалансована
кореляційно-імунна
функція
порядку
називається
m
m -стійкою функцією. Формально, будь-яку збалансовану булеву функцію можна
розглядати як 0-стійку. Позначимо через sut ( f ) максимальний порядок стійкості. Якщо
функція f є збалансована, а також sut( f )  m  L  2 та def ( f )  L  m  1 , то f називається
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m -оптимальною. Результати дослідження кореляційної імунності РЗНЗЗ наведені у

таблиці 1.
Таблиця 1
Розподіл кількості регістрів від sut ( f ) для М-РЗЛЗЗ та М-РЗНЗЗ
sut ( f )

Усього

L
М-РЗЛЗЗ
М-РЗНЗЗ
М-РЗЛЗЗ
М-РЗНЗЗ
М-РЗЛЗЗ
М-РЗНЗЗ
М-РЗЛЗЗ
М-РЗНЗЗ
М-РЗЛЗЗ
М-РЗНЗЗ
М-РЗЛЗЗ
М-РЗНЗЗ

4
5
6
7
8
9
1)

2
14
6
122
6
1 946
18
64 038
16
4 017 982
48
519239746

m0

m 1

0
4
0
64
0
788
0
33 988
0
1 686 218
0
284956836

2
10 1)
2
52
2
1 044
4
25 578
0
2 120 124
2
208843948

m2

m3 m4 m5 m6 m7

0
–
–
–
0
4 1)
6 1)
–
0
4
76
38 1)
0
10
4 090
378
0
12
194 798
16 612
0
16
24325344 1091568

–
–
–
–
0
–
0
4 1)
0
188
0
21192

–
–
–
–
–
–
4 1)
–
4
42 1)
28
848

–
–
–
–
–
–
–
–
0
–
0
10 1)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 1)
–

– m -оптимальні функцій

Нелінійність ( N f ). Криптографічні перетворення, які мають властивості близькими до
властивостей лінійних функцій, в багатьох випадках призводять до істотного зниження
стійкості шифрів. У блокових та потокових шифрах функція з високою нелінійністю сприяє
підвищенню стійкості шифру к лінійному та диференціальному методу криптоаналізу.
Якщо функція f з GF (2) L збалансована, sut( f )  m  L  2 і N f  2 L 1  2m 1 , то f є
функцією з максимально можливою нелінійністю, тобто m -насиченою. У таблиці 2 зведено
отриманий розподіл М-РЗНЗЗ за нелінійністю в залежності від L та кореляційної імунності.
Таблиця 2
Розподіл кількості М-РЗНЗЗ (не враховуючи РЗЛЗЗ) від N f та sut ( f )

L

Nf

4

4
12
8
24
16
56
48
32
112
96
64
240
224
192
128

5
6
7

8

9

sut ( f )

m0
4 1)
56 1)
8
740
48
26 324 1)
7 624
40
1 620 992
65 078
148
216 743 896
67 714 544
498 196
200

m 1
10 2)
0
52
856 1)
188
0
24 862
716
1 737 690
380 856
1 578
0
203 967 024
4 872 526
4398

m2

m3
–
–

6 2)
0
76
0
3 596
494
0
192 572
2 226
0
19 364 756
4 953 980
6 608

m4
–
–
–
–

38 2)
–
0
378
0
14 270
2 342
0
0
1 079 370
12 198

m5
–
–
–
–
–
–
–

4 2)
–
0
188
–
0
18 642
2 550

m6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

42 2)
–
–
0
848

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10 2)

2)
– значення N f є максимальними для даних m , L .
– m – насичені функції.
Як бачимо з наведених результатів, М-РЗНЗЗ другого порядку є збалансованими, не
мають заборон та спроможні одночасно досягати максимально можливу стійкість та
максимальну нелінійність. Причому, всі m – оптимальні функції також є і m -насиченими.
Крім того, багато М-РЗНЗЗ які не є m – насиченими функціями за визначенням, досягають
максимально можливе значення. Всі М-РЗНЗЗ, що досліджувались, мають N f  2 L  2 .
1)
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к.т.н. Пулеко І.В. (ЖВІ)
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ГРУПОЮ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МАЛИХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
Актуальність. На сьогоднішній день широкого застосування у військових цілях
набули безпілотні літальні апарати (БПЛА) різних класів, особливо малі БПЛА. У той же час
зрозуміло, що одиночні малі безпілотні літальні апарати (МБЛА) через свої обмеження не
можуть бути використаними для вирішення великомасштабних завдань, оскільки мають
порівняно невеликі можливості. Найбільш простим розв’язанням зазначеної проблеми є
застосування при рішенні складних завдань відразу декількох МБЛА, тобто створення груп
(роїв, зграй, строїв) МБЛА. Одним із найважливіших завдань забезпечення групового
застосування літальних апаратів є завдання групового управління. При його рішенні виникає
ряд істотних технічних проблем, пошук вирішення яких в даний час проводяться як в
Україні, так і за кордоном. Тому тема доповіді є актуальною.
Постановка задачі. Управління в складних технічних системах, до яких повною мірою
можна віднести і управління групою МБЛА з великим труднощами піддається формалізації й
кількісному обчисленню. Для груп МБЛА побудову математичних моделей автоматизованих
систем управління (АСУ) доцільно починати з розробки більш простих і легко
формалізуємих (ідеалізованих) моделей, а потім поступово їх ускладнювати. Такий підхід
«від простого до складного», тобто побудова моделі для сильно ідеалізованої ситуації й
подальше її вдосконалення, є типовим (а найчастіше і єдино можливим) при математичному
моделюванні складних технічних об’єктів.
Метою роботи є розробка загальної структури АСУ групою МБЛА та формалізація
процесів управління, які вона повинна забезпечити.
Основні положення. З точки зору теорії управління у групі МБЛА об’єктом
управління виступає малий динамічний апарат, який функціонує у певному середовищі і як
правило знаходиться на відстані від системи управління. Характерними рисами таких МБЛА
є: досить жорсткі ресурсні обмеження, що обмежують масу, габарити, енергоресурси та
впливають на надійність (мале резервування) і живучість апаратів; віддаленість від системи
управління, що потребує високої автономності та інтелектуалізації бортового комплексу
управління. Розвиток адаптивного та інтелектуального управління МБЛА привів до
можливості децентралізації процесів управління за рахунок розподілу між окремими
підсистемами МБЛА або окремими МБЛА групи завдань обробки сенсорної інформації,
формування моделей середовища, бази знань тощо. Тобто намітилася тенденція застосування
методів розподілених обчислень і розподіленого управління.
Враховуючи вищевикладене у доповіді запропоновано структуру АСУ групою
інтелектуальних МБЛА, що повинна включати: модель об’єкта управління, модель системи
управління, модель обміну інформацією та модель середовища де функціонує група.
Процес управління груповим польотом МБЛА подано як ієрархічний, що умовно
можна розбити на три рівні: стратегічний (рівень планування загальної мети); тактичний
(рівень планування мети окремого МБЛА); виконавчий (управління польотом та обмін з
середовищем).
Особливу увагу приділено питанню формалізації процесів управління з розподілом
функцій, рівнів та задач управління і обміну різними видами інформації між елементами
системи.
Висновок. Найбільш складною проблемою, що потребує свого вирішення, є групове
управління МБЛА. Для її вирішення розроблено структуру АСУ групою МБЛА та здійснено
формалізацію процесів управління.
Оскільки МБЛА мають масогабаритні й енергетичні обмеження, що знижує їх
обчислювальні ресурси, то повне вирішення оптимізаційних задач на борту поки що
неможливе. Однак часткове вирішення можливе вже сьогодні.
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Равлюк В.В. (НАДПСУ)
Ваврічен О.А. (НАДПСУ)
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ПІД ЧАС УПРАВЛІННЯ
ВІЙСЬКАМИ ТА ОЗБРОЄННЯМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ
Реалізація завдань Мирного плану Президента України, посилення рівня
захищеності державного кордону з урахуванням нової безпекової сфери, а також базових
підходів щодо реформування системи державного управління, сектору безпеки та
оборони України вимагає ефективної взаємодії Державної прикордонної служби України
з іншими силовими відомствами з питань національної безпеки України.
Чітка та налагоджена взаємодія повинна відповідати вимогам, які ставляться до
військового управління щодо стійкості, безперервності, оперативності та прихованості. А
такі вимоги не можуть виконуватись без належної побудови інформаційного простору
всіх відомств, які виконують безпекові та військові функції. Інформаційний простір
будується на основі систем зв’язку відомств, до яких ставляться вимоги випереджуючої
готовності по відношенню до інших сил, мобільності, необхідної пропускної здатності на
основі новітніх інформаційних технологій та систем, стійкості та безпеки.
З метою організації стійкої, безперервної, оперативної та прихованої взаємодії
різних силових та правоохоронних органів які виконують бойові завдання зокрема в зоні
проведення антитерористичної операції на східній ділянці України, необхідно
використовувати аналогічні створеним в Державній прикордонній службі України для
різних рівнів управління спеціальні комплексні інформаційно-телекомунікаційні апаратні
(СКІТА), які забезпечують обмін відкритою інформацією засобами радіо (КХ та УКХ –
діапазонах у всіх радіомережах для зв’язку із авіацією, кораблями (катерами), КШМ),
супутникового зв’язку, наземними засобами бездротового (WI-FI) зв’язку, а також обмін
службовою, конфіденційною та секретною інформацією зашифровану засобами
криптографічного захисту інформації.
Забезпечення високого рівня інформаційної безпеки під час організації взаємодії на
державному, міжвідомчому, відомчому рівні від витоку будь-яких службових,
конфіденційних і секретних даних може гарантувати тільки використання апаратно програмних засобів (засобами криптографічного захисту інформації), розроблених і
вироблених під спеціальним контролем безпосередньо в середині країни, де вони будуть
використовуватись.
У даній роботі розглянуто шляхи побудови відомчого інформаційного простору
таким чином щоб організувати стійку, надійну та приховану взаємодію різних силових та
правоохоронних відомств та адаптувати відомчі автоматизовані системи та мережі в
єдиний „силовий інформаційний простір”.
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ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЕХНІКИ ЗВ’ЯЗКУ З ВРАХУВАННЯМ
ІМОВІРНОСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСУ ПЕРЕВІРКИ БОЙОВОЇ
ГОТОВНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ ЗВ’ЯЗКУ
Оцінка ефективності системи військового зв’язку – багатокритеріальна задача
визначення реального стану різноманітних складових якості її функціонування.
Підвищення ефективності функціонування систем спеціального зв’язку (ССЗ) Збройних сил
України, Державної системи урядового зв’язку України та інших силових структур в
сучасних умовах їх розвитку є однією з актуальних науково-практичних проблем. Особлива
увага у вирішенні цієї проблеми приділяється питанням кількісного оцінювання
ефективності функціонування зазначених систем, причому не за окремими показниками, а
комплексно з врахуванням впливу всіх показників якості на результат використання
системи за призначенням в конкретних умовах її застосування. Аналіз досліджень,
присвячених методам оцінювання ефективності ССЗ показує, що далеко не всі вони знаходять
широке практичне застосування, не завжди є оптимальними, не враховують специфіку
експлуатації військової техніки зв’язку (ВТЗ) у реальних умовах. Тому постає проблема
формалізувати процес комплексної оцінки ефективності ССЗ в сучасних умовах та показати
на прикладі основної вимоги, такої, як бойова готовність – можливість упорядкування дій
щодо її оцінки з розрахунком імовірнісних показників якості. Система зв’язку і
автоматизації – сукупність взаємопов’язаних, сумісних та узгоджених за завданнями систем
військового зв’язку і автоматизації всіх ланок управління, що задовольняє вимогам високої
бойової готовності, стійкості, мобільності, пропускної спроможності, безпеки та
функціональної сумісності.
У дійсний час достеменно не відомо наявність єдиної методики комплексної оцінки
задоволення всіх вказаних вимог до ССЗ, що затрудняє можливість оцінити ефективність
існуючих та обґрунтувати вибір раціонального варіанту їх подальшого розвитку.
Найбільш доступно кількісно оцінити відповідність ССЗ вимогам щодо надійності,
мобільності і пропускної спроможності при наявності встановлених керівними
документами критеріїв, але по мірі розвитку систем зв’язку також необхідно їх наукове
обґрунтування. Рішення задачі комплексної оцінки ефективності ССЗ доцільно виконувати
в наступній послідовності:
в результаті збору та аналізу вихідних даних визначити фактори, що впливають на
показники якості систем зв’язку та установити функціональні залежності значення цих
показників від керованих змінних для отримання нормованих значень кількісної оцінки
дотримання вимог (  i );
експертним опитуванням провідних фахівців з організації зв’язку кількісно оцінити
вагові коефіцієнти всіх показників якості системи зв’язку ( K i );
6

виконати комплексну оцінку ефективності систем зв’язку у вигляді E   Ki  i  1 , де
i 1

6

0   i  1; 0  Ki  1;  Ki  1;
i 1

в результаті ранжування за ступенем зменшення значення Е визначити найбільш
перспективні варіанти розвитку системи зв’язку.
Запропонований показник ефективності ССЗ має фізичний сенс ймовірності
відповідності всім вимогам до неї. При однаковій важності всіх показників якості ССЗ
6

розрахунок показника ефективності буде визначено наступним чином: E  0,166  i  1 .
i 1
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Враховуючи вищесказане, рішення цієї задачі проведено на прикладі формалізації
кількісної оцінки значення основної вимоги до системи зв’язку – бойової готовності, яка
залежить від професійної підготовки особового складу, технічного стану ВТЗ, технічного,
діагностичного та метрологічного забезпечення. Це можливо кількісно оцінити під час
контролю технічного забезпечення зв’язку з метою глибокого і всебічного вивчення стану
ВТЗ та організації роботи особового складу по її експлуатації згідно рекомендації
Керівництва з технічного забезпечення зв’язку та АУВ Збройних сил України (КТЗЗ).
Послідовність дій першого етапу формалізовано у вигляді граф-схеми процесу оцінки
стану ВТЗ, а перелік відповідних операцій приведено в таблиці 1, де враховано фактори, що
впливають на бойову готовність окремих зразків ВТЗ.
Таблиця 1
Перелік операцій оцінки технічного стану зразків засобів спеціального зв’язку
Ум
овний
номер, і
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Зміст і-тої операції
Зразок справний, ЗІП-0 укомплектований, документація ведеться правильно, засоби
електробезпеки справні.
Зразок працездатний, укомплектований складовими частинами, готовий до використання.
Своєчасно і якісно в повному обсязі проведено чергове технічне обслуговування.
Комплектність ЗІП-0 не менше 50% кожної номенклатури і інструменту не менше 85%.
Комплектність ЗІП-0 не менше 50% кожної номенклатури і інструменту не менше 75%.
Значення параметрів доведенні до норм екіпажем за допомогою регулювання в процесі
перевірки зразка.
Виявлені недоліки усунені екіпажем із залученням фахівців ремонтного органу і
використанням ЗІП-0 не пізніше 4 годин.
Виявлені недоліки усунені екіпажем з використанням ЗІП-0 не пізніше 1 години.
Несправно до 20% абонентських трактів або однотипних виробів, відсутній
внутрішньовузловий зв’язок, не повірені засоби вимірювання.

Комплексна оцінка бойової готовності ССЗ полягає в послідовності виконання
наступних заходів:
в кількісній оцінці технічного стану окремих зразків ВТЗ;
отриманні кількісної оцінки технічного стану апаратних зв’язку (АЗ), яка враховує
фактори, що впливають на якість бойової готовності;
оцінці технічного стану і готовності до використання за призначенням групи
однотипної техніки підрозділу зв’язку;
завершальний етап – отримання комплексної оцінки бойової готовності підрозділу
зв’язку залежно від його призначення.
Граф-схема представлення процесу оцінки стану ВТЗ дозволяє з використанням
математичного апарату алгебри логіки розглянути можливі варіанти оцінки технічного
стану X i i  2, 5 :





5

X  X5  X4  X3  X2   Xi
i 2

на основі отримання позитивних ( хi ) та негативних ( xi ) оцінок i -тих операцій
таблиці 1. Це необхідно для кількісної оцінки показників якості процесу визначення стану
ВТЗ. Розглянуто можливість кількісної оцінки математичного сподівання (МС) відхилення
оцінки технічного стану зразку ВТЗ від дійсного при наявності однієї помилки у визначенні
результату виконання операції таблиці 1 на прикладі оцінки „добре”, знаючи, що МС
дискретної величини дорівнює сумі добутку значення випадкової величини на ймовірність
її появи. В такому разі визначено: помилка на першому кроці не впливає на
результат;помилка на другому кроці дає найбільше відхилення оцінки стану ВТЗ, яке
дорівнює 21  p  p ; помилки на інших кроках приводять до відхилення оцінки стану ВТЗ
на 1  p  p5 ;
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де p – імовірність правильної оцінки результату виконання операції таблиці 1.
Аналогічно розраховується МС відхилення оцінки для всіх можливих випадків за умови,
що ймовірності правильної оцінки результатів виконання всіх операцій однакові та
дорівнюють p :





2  21  p  p 2  21  p  p5  21  p  p 2 1  p3 ;

3  1  p  p5  1  p  p5  1  p  p5  1  p  p5  1  p  p5  51  p  p5 ;





4  21  p  p  1  p  p5  1  p  p5  1  p  p5  2  3 p 4 1  p  p;





5  1  p  p  1  p  p  1  p  p  p  p  1  1 1  p  p 2 .
Мінімальне значення імовірності правильної оцінки стану ВТЗ визначається при
максимальній кількості перевірок:
P5  p3 ; P4  p6 ; P3  P2  p7 .
Вимоги до значення p з умов P  0,9 і   0,5 :
 4  2  3 p 4 1  p  p  0,5 – рішення існує при p  0,8;
5

4

2

2

P3  p7  0,9 – рішення існує при p  0,988.
Виконання операцій таблиці 1 потребує одночасного оцінювання кількох логічних умов.
Відомо, що ймовірність прийняття правильного рішення при декількох логічних умовах
дорівнює:
одне, два
p  0,995;
три, чотири
p  0,950;
п’ять і більше
p  0,900;
що відповідає отриманим результатам.
Використання отриманих результатів щодо оцінки технічного стану окремих зразків ВТЗ,
підготовки особового складу, технічного і метрологічного забезпечення їх експлуатації
дозволяє з урахуванням рекомендацій КТЗЗ формалізувати процес оцінки технічного стану АЗ.
Оцінка технічного стану окремих АЗ дозволяє в подальшому оцінити технічний стан
групи однотипної техніки. Згідно КТЗЗ вся ВТЗ підрозділяється на 15 груп (станції
супутникового зв’язку, радіостанції великої та середньої потужності і т.д.) оцінка стану
яких виконується після проведення аналізу результатів попереднього етапу перевірки.
На завершальному етапі оцінки бойової готовності підрозділу зв’язку враховують
кількість справної та працездатної ВТЗ, що отримала позитивні оцінки ( Z  2 ) за типами
(групами). Згідно керівних документів з’єднання та частини зв’язку є боєздатними, якщо
відношення справної та працездатної ВТЗ до їх штатної кількості для основних груп о  0,75
і для нe основних груп н  0,5 . При оцінці бойової готовності ССЗ доцільно їх порівняти за
отриманими значеннями о , яке в подальшому дорівнює 1 , а нерівність н  0,5
використовують як обмеження. Таким чином, приведений в роботі підхід дозволяє
об’єктивно і комплексно оцінити ступінь бойової готовності частин зв’язку під час
перевірки. На прикладі кількісної оцінки бойової готовності розглянуто можливість
реалізації запропонованих етапів оцінки з визначенням ймовірнісних показників отриманих
результатів, в чому і полягає відмінність від відомих робіт.
Запропоновано формалізацію оцінки стану техніки зв’язку з урахуванням впливу на її
значення імовірнісних показників якості. Подальшими завданнями дослідження є
визначення факторів, що впливають на інші показники якості ССЗ, та встановлення
функціональних залежностей значення цих показників від керованих змінних, а також
проведення експертного опитування провідних фахівців в галузі організації зв’язку та
кількісна оцінка значень вагових коефіцієнтів окремих показників якості систем зв’язку.
Реалізація вказаних завдань дозволяє удосконалити комплексну оцінку ефективності ССЗ.
Отримані результати доцільно використовувати як під час оцінки ефективності існуючих так і
при обґрунтованому виборі варіанту розвитку перспективних систем військового зв’язку.
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к.т.н. Радзівілов Г.Д. (ВІТІ)
Фесенко О.Д. (ВІТІ)
КОМПЛЕКСУВАННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ БПЛА
При побудові системи автоматичного керування БПЛА важливою задачею є
забезпечення стабільності польоту за умов зовнішніх збурень та похибок у вхідних даних і
забезпечення живучості системи управління при заданих показниках відмови. Навігаційна
система та сенсори БПЛА мають забезпечувати адекватну точність пілотування, надавати
достовірну інформацію про положення БПЛА у просторі, рух та стан роботи апарату. Крім
керування траєкторію польоту система здійснює керування кутовим положенням БПЛА та
кутову стабілізацію і забезпечую високу точність підтримки висоти [1 – 3].
Робота системи автоматичного керування БПЛА базується на інтегрованій системі
орієнтації налаштування коефіцієнтів автопілота, що передбачає сценарії виходу з критичного
режиму польоту. Об’єднання систем орієнтації і навігації (комплексування) на рівні окремих
датчиків дозволяє у значній мірі підвищити точність визначення параметрів орієнтації БПЛА.
На рис. 1 показана схема комплексування магнітометра, піродатчиків і модуля супутникової
системи навігації (слід зауважити, абревіатура „GPS” у даній схемі позначає будь яку систему
глобального позиціонування, а не лише систему „GPS NavStar”, що у літературі, зазвичай,
позначається як „GPS”).

Рис. 1 Блок-схема комплексування систем орієнтації і навігації БПЛА

Як показано на схемі магнітометр видає показання по кожній з трьох координат,
піродатчики визначають кути тангажа, а модуль системи глобального позиціонування передає
географічні координати φ і λ, кут рискання ψ, а також кути магнітного схилу і нахилу. Ці
данні є вхідним сигналом блоку розрахунку, що обчислює кут курсу, а фільтр Калмана
використовується для оцінки величини систематичної похибки (фільтрація Калмана визначає
параметри стохастичних збурень і похибок вимірювань). На практиці, для підвищення
точності позиціонування разом з фільтрацією Калмана використовують алгоритми штучних
нейронних мереж, що адаптуються до роботи на результатах попередніх даних отриманих
датчиками системою керування БПЛА.
Це спосіб надає можливість для створення принципово нових структурнофункціональних схем комплексування інформаційно-вимірювальних систем безпілотних
авіаційних комплексів та демонструє перспективи у галузі розробки засобів інтелектуальної
авіоніки.
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ВАРІАНТ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНОГО
ШИФРУВАННЯ В МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ ЗС УКРАЇНИ
Аналіз досвіду застосування Збройних сил України в Антитерористичній операції на
сході України показує, що збільшення інтенсивності бойових дій призводить до значного
збільшення обсягів обміну інформацією. Відповідно до Закону України „Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, захист інформації в системі
забезпечує власник системи, а інформація з обмеженим доступом, вимогу до захисту якої
встановлено законом, має оброблятись у системі із застосуванням комплексної системи
захисту інформації.
Інформація є ресурсом, який подібно іншим важливим бізнес-ресурсам, є суттєвим для
організації і тому потребує відповідного захисту. Це суттєво важливо у все більш
взаємопов’язаному діловому середовищі. Внаслідок цієї зростаючої взаємопов’язаності
інформація тепер наражається на зростаючу кількість і більшу різноманітність загроз та
вразливостей. Розвиток інформаційних технологій, глобальної мережі Інтернет, а також
стрімке зростання обчислювальних можливостей комп’ютерних систем, швидке зростання
обсягів оброблюваних даних у сучасних системах електронних платежів (далі – СЕП)
комерційного банку, поява нових форм електронних послуг, запропонованих СЕП,
висувають нові вимоги до надійності і забезпеченню безпеки у внутрішньоплатіжних
банківських системах (далі – ВПБС).
Для забезпечення захисту банківської інформації в ВПБС на різних рівнях
використовуються криптографічні механізми. Є дві великі групи загальних
криптоалгоритмів: симетричні і асиметричні. До симетричних криптографічних алгоритмів
належать такі алгоритми, для яких шифрування і розшифрування виконується однаковим
ключем, тобто і відправник, і отримувач повідомлення мають користуватися тим самим
ключем. Такі алгоритми мають досить велику швидкість обробки як для апаратної, так і для
програмної реалізації. Основним їх недоліком є труднощі, пов’язані з дотриманням
безпечного розподілу ключів між абонентами системи. Для асиметричних криптоалгоритмів
шифрування і розшифрування виконують за допомогою відкритого і закритого ключів,
тобто, маючи один із ключів, не можна визначити парний для нього ключ. Такі алгоритми
часто потребують значно довшого часу для обчислення, але не створюють труднощів під час
розподілу ключів, оскільки відкритий розподіл одного з ключів не зменшує криптостійкості
алгоритму і не дає можливості відновлення парного йому ключа.
Комплекси із застосуванням комбінованого шифрування інформації вже
використовуються у процесі казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійсненні
операцій у системі електронних платежів Національного банку України та внутрішній
платіжній системі Державної казначейської служби.
Типовий склад подібного комплексу наведений нижче:
термінал спеціальний (далі – ТС) – програмно-апаратний засіб який виконує функції
Web-клієнта та призначений для обробки та обміну даними з сервером додатків;
пристрій розмежування доступу (далі – ПД) – програмно-апаратний засіб призначений
для генерації та розподілу ключових даних та даних аутентифікації, а також розмежування
доступу до ресурсів серверу додатків;
криптошлюз (далі – КШ) – програмно-апаратний засіб призначений для створення
шифрованого каналу між терміналом спеціальним та сервером додатків;
сервер додатків (далі – СД) – програмно-апаратний засіб, який виконує функції серверу
даних на базі Web-технологій і призначений для збереження, обробки та обміну даними між
терміналами спеціальними;
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носій даних автентифікації (далі – НДА) – засіб, який призначений для здійснення
процедури автентифікації користувача в системі.
Принцип обміну інформацією наведений на Рис.1. Користувач із зареєстрованим НДА
авторизується у системі на своєму робочому місці (з використанням асиметричного
шифрування), входить через свій „особистий кабінет” на СД та відпрацьовує на ньому
електронний документ, отримує візування (корегування) відповідного начальника із
застосуванням процедури, яка відповідає вимогам цифрового підпису. В цьому процесі
обмін інформацією між ТС та СД здійснюється в зашифрованому вигляді. Спеціальне
програмне забезпечення дозволяє створити файл в якості електронного документу для
збереження його на сервері додатків та відправки його адресату. Адресат (отримувач) на
своєму робочому місці отримує повідомлення, за допомогою цифрового підпису візує,
розподіляє його серед виконавців, відправляє безпосередньому виконавцю на робоче місце.
Обмін повідомленнями відбувається за допомогою симетричного шифрування.
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Рис. 1 Принцип обміну інформацією в мережах зв’язку з використанням
комплексу з комбінованим шифруванням

Перевагами застосування комплексу є:
захист від нав’язування хибної інформації, несанкціонованої модифікації,
несанкціонованого доступу протягом життєвого циклу документу (шляхом двохфакторної
авторизації користувачів та застосуванням комбінованого шифрування при обміні
інформацією між користувачами);
розмежування доступу користувачів до інформаційних ресурсів і неможливість їх
відмови від виконаних дій в системі;
можливе зменшення обсягу друкованих матеріальних носіїв секретної інформації
шляхом переведення їх в електронний вид;
відсутність необхідності залучення операторів автоматизованих робочих місць мереж в
процесі передачі (отримання) електронних документів.
Таким чином, весь процес обміну інформацією (службовими повідомленнями) від
початку створення електронного документу до його отримання адресатом відбувається в
шифрованому вигляді, без залучення персоналу, якому ця інформація не призначається.
Застосування такого комплексу в інтересах ЗС України значно підвищить рівень
захищеності інформації в мережах зв’язку за всіма критеріями.
Впровадження в мережах зв’язку ЗС України зазначеного комплексу обумовлює
подальші зміни до існуючих керівних документів МО України, які регламентують обіг
інформації з обмеженим доступом.
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РОЗРАХУНОК ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ НА ОСНОВІ ЧАСТОТНОЇ ВИБІРКИ З
УРАХУВАННЯМ РОЗРЯДНОСТІ СИГНАЛЬНИХ ПРОЦЕСОРІВ
Розробка та удосконалення бойових алгоритмів управління зброєю в сучасних умовах
ведення бойових дій вкрай актуальні. Одним з найважливіших блоків в алгоритмі є вузол
цифрової обробки сигналів, який здійснює фільтрацію широкосмугового вхідного сигналу.
Цифрова фільтрація відбувається в реальному масштабі часу і вимагає високої
обчислювальної ефективності. В результаті фільтрації проводиться виявлення цілі, виділення
інформативних ознак та параметрів цілі (кутової швидкості, азимута, типу цілі, інш.), які
необхідні для вибору та наведення зброї. Від точності обчислених параметрів залежить
ймовірність ураження цілі.
Фільтри на основі частотної вибірки (ФОЧВ) – це ефективні (з мінімальним обсягом
обчислень) фільтри з кінцевою імпульсною характеристикою (КІХ) [1, 2], які
використовуються при реалізації вузькосмугових фільтрів і гребінок цифрових фільтрів
(ЦФ). У доступній літературі інформації щодо методу частотної вибірки небагато, він мало
вивчений [1], щоб активно застосовуватися на практиці.
Завдання синтезу ЦФ складається з двох основних етапів: перший – рішення задачі
апроксимації; другий – рішення задачі реалізації. В результаті виконання першого етапу
проектування, який виконують на універсальній ЕОМ, отримують передаточну функцію ЦФ.
Її коефіцієнти при точному вираженні в двійковому коді потребують великого числа
розрядів. З огляду на те, що ЦФ реалізують на спеціалізованому обчислювачі (сигнальному
процесорі – СП), значення коефіцієнтів квантуються, тому що обчислювач має меншу в
порівнянні з універсальною ЕОМ розрядну сітку. Квантування коефіцієнтів ЦФ призводить
до спотворення його частотних характеристик (ЧХ).
Пропонується на етапі апроксимації врахувати вплив обмеження розрядної сітки СП на
результуючу амплітудно-частотну характеристику (АЧХ) фільтра з метою визначення
достатньої розмірності розрядної сітки, коригування параметрів передаточної функції ЦФ і в
кінцевому підсумку – виконання заданих вимог до його ЧХ, наприклад, характеристики
загасання (ХЗ). Модифікована передаточна функція цифрового ФОЧВ має вигляд [1, 2]:
𝑛
1
𝐴𝑘 × (−1)𝑘
−𝑚
−2
𝐻(𝑧) = (1 ± 𝑡 × 𝑧 ) × × (1 − 𝑧 ) × ∑
.
(1 + 𝑏1𝑘 𝑧 −1 + 𝑏2 𝑧 −2 )
𝑚
𝑘=1

𝑎
− 𝑘

Тут: 𝐴𝑘 = 10 20 ; 𝑎𝑘 – значення ХЗ, що апроксимується, у вузлах інтерполяції (дБ);
𝑏1𝑘 = −2𝑟 cos( 𝑥𝑘 ), де 𝑥𝑘 – фіксовані значення нормованої цифрової частоти у
особливих точках на інтервалі 𝑥 ∈ [0; 𝜋]; 𝑏2 = 1 − 2−𝑑д ; 𝑑д – розрядність регістрів для запису
кодів дробової частини; m – порядок гребінчастого фільтра; n – число и порядковий номер
𝑚

ланок цифрових резонаторів; 𝑡 = 𝑟 𝑚 = (√1 − 2−𝑑д ) .
На рис. 1 зображена ХЗ фільтра з оптимізованими ваговими коефіцієнтами.

Рис. 1. ХЗ ФОЧВ з оптимізованими коефіцієнтами
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В результаті оптимізації досягнутий Чебишевський альтернанс. Оптимізовані
коефіцієнти ФОЧВ при m =120 мають наступні значення:
𝐴27 = 0.3087219; 𝐴28 = 0.9518838; 𝐴29 = 0.9965412; 𝐴30 = 1.0146074; 𝐴31 = 1.0050653;
𝐴32 = 0.9991189; 𝐴33 = 1.0202318; 𝐴34 = 0.9909259; 𝐴35 = 0.9670579; 𝐴36 = 0.3258511.
При заданих значеннях 𝑑д и m легко обчислюються коефіцієнти 𝑏2 , t, 𝑏1𝑘 .
При реалізації ЦФ за допомогою СП, як правило, використовується представлення
чисел у форматі з фіксованою точкою. Тому для запису кодів цілої частини, які
відображають коефіцієнти ЦФ, виділяють 𝑑ц двійкових розрядів, а дробової – 𝑑д розрядів і
один розряд для представлення знака коефіцієнта. Число розрядів 𝑑 для подання
квантованих коефіцієнтів ЦФ дорівнюватиме: 𝑑 = 1 + 𝑑ц + 𝑑д . Враховуючи, що 𝑑ц = 1 ,
маємо: 𝑑 = 2 + 𝑑д . З огляду на те, що розрядна сітка СП з фіксованою комою має заздалегідь
відоме значення, є можливість визначити на етапі апроксимації оптимальні значення
квантованих коефіцієнтів, застосовуючи які вдається досягти найкращої ЧХ цифрового
ФОЧВ при обмеженні розрядної сітки.
При проведенні квантування коефіцієнтів передаточної функції ЦФ шляхом усічення
необхідно враховувати величину різниці початкового десяткового значення і перетвореного з
двійкового назад в десяткове. Це дозволить зменшити помилки квантування коефіцієнтів.
Розроблено методику найкращого вибору значення молодшого розряду. Вона заснована на
аналізі помилки квантування, яка не повинна перевищувати половину кроку між рівнями
квантування. Проаналізовані АЧХ ЦФ після квантування коефіцієнтів для різної розрядності
𝑑д . Їх залежності від нормованої частоти представлені на рис.2 та рис.3.

Рис. 2. АЧХ ФОЧВ при 𝑑д = 12

Рис. 3. АЧХ ФОЧВ при 𝑑д = 18

Аналізуючи величини відхилень значень АЧХ у смузі пропускання (рис. 2, 3), де
спостерігаються спотворення, визначається достатнє значення 𝑑д . Збільшення розрядності 𝑑д
дозволяє зменшити відхилення АЧХ від ідеальної.
Таким чином, розроблена алгоритмічна схема автоматизованого розрахунку достатньої
розмірності розрядної сітки СП для реалізації коефіцієнтів цифрових ФОЧВ. На основі
отриманих результатів можна констатувати, що ключові процеси етапу реалізації доцільно
враховувати на етапі апроксимації з метою мінімізації помилок квантування коефіцієнтів при
синтезі ЦФ методом частотної вибірки.
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д.т.н. Романенко І.О. (ЦНДІ ОВТ ЗС України)
Волошин О.О. (ЦНДІ ОВТ ЗС України)
Мельник А.В. (НУОУ імені Івана Черняховського)
АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
Актуальність проведення дослідження
Інтенсивне ускладнення і збільшення масштабів бойових дій, впровадження
електронно-обчислювальної техніки в усі сфери управління військами, стало основою для
розробки автоматизованих систем управління військами (АСУВ), які якісно змінили
формулу управління військами та значно підвищили його ефективність.
На відміну від автоматичних систем, де людина повністю виключена з циклу
управління, АСУВ передбачає активну участь людини в циклі управління, який забезпечує
необхідну гнучкість і адаптивність АСУ.
На сьогоднішній час існує велика кількість різнотипних автоматизованих систем
управління військами (АСУВ), проте в існуючих джерелах не наведено узагальнення і
систематизації принципів побудови сучасних АСУВ.
Метою зазначеної доповіді є проведення аналізу існуючих принципів побудови
сучасних автоматизованих систем управління військами для їх систематизації та
узагальнення.
Основні положення
Основні оперативно-тактичні принципи створення (побудови) АСУВ:
1. Відповідність можливостей АСУВ організаційній структурі і бойовими
можливостями військ, озброєння і бойової техніки, а також складу та структури системи
управління військами.
Цей принцип відображає еволюційний характер розвитку систем управління і зберігає
свою актуальність з огляду на те, що сучасні АСУВ ще не досягли високого ступеню
досконалості.
Слід мати на увазі, що впровадження автоматизованого управління, в свою чергу,
робить зворотній вплив на організаційну структуру військ, органів і пунктів управління.
2. Збереження провідної ролі командира (начальника) в процесі управління військами,
правильне поєднання творчої діяльності людини і роботи на технічних засобах
автоматизації, створення зручності для роботи посадових осіб органів і пунктів управління.
Цей принцип відображає необхідність створіння не автоматичних, а автоматизованих систем
управління військами, навмисне обмеження ступеню автоматизації управління, збереження
головної ролі людини в складному процесі управління.
Ухвалення рішення, вибір оптимального варіанту з набору можливих рішень в тій чи
іншій ситуації завжди повинні здійснюватися людиною, тобто командиром.
3. Збереження основних алгоритмів роботи командирів і штабів при впровадженні
засобів автоматизованого управління військами.
Забезпечення спадковості методів роботи посадових осіб штабів і пунктів управління
при використанні засобів автоматизації і при неавтоматизованому управлінні військами.
4. Раціональне поєднання централізованого та децентралізованого управління,
можливість швидкого переходу від автоматизованого управління до неавтоматизованому і
навпаки.
Цей принцип відображає, по-перше, кінцеву надійність технічних засобів
автоматизації, а по-друге, неможливість (чи недоцільність) одномоментної автоматизації
управлінської діяльності всіх посадових осіб у всіх ланках управління.
5. Автоматизація найбільш трудомістких і швидкоплинних процесів управління,
відповідність кількості і якості застосовуваних комплексів і засобів автоматизації обсягом і
значущістю завдань управління.
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6. Створення та комплексне, узгоджене застосування основний, дублюючих і резервних
систем автоматизованого управління військами.
7. Забезпечення можливості управління через інстанцію, а в деяких випадках і через дві
інстанції.
8. Можливість передачі функцій управління між пунктами управління в одній ланці
управління, а в деяких випадках на пункти управління підлеглих військ.
Цей принцип відображає прагнення до підвищення живучості та стійкості
автоматизованого управління військами.
Реалізація цього принципу передбачає забезпечення можливості виконання посадовою
особою своїх функціональних обов’язків з будь-якого автоматизованого робочого місця, що
належить даній АСУВ.
Іншими словами, принцип спрямований на зняття обмежень у виборі робочих місць
оперативного складу органів і пунктів управління і підтримує практику передачі управління
між пунктами управління.
9. Можливість реконфігурації АСУВ при перепідпорядкування військ, посилення
угруповання військ.
10. Технічна, інформаційна та лінгвістична сумісність всіх підсистем, що входять в
АСУВ.
11. Технічна, інформаційна та лінгвістична сумісність АСУВ з АСУВ вищої ланки
управління і АСУВ інших видів Збройних Сил.
12. Забезпечення високої бойової готовності, мобільності, стійкості функціонування,
необхідної пропускної здатності і безпеки АСУВ, виконання вимог щодо оперативності,
безперервності, стійкості, скритності і якості управління військами.
13. Можливість зміни (розвитку) структури системи, можливість нарощування
спеціального програмного забезпечення засобів автоматизації.
14. Системний підхід при розробці та впровадженні АСУВ, створення системи
підготовки посадових осіб оперативного складу і обслуговуючого персоналу, створення
системи технічного ремонту та обслуговування засобів автоматизації.
Висновки
В роботі проведено узагальнення існуючих принципів побудови сучасних
автоматизованих систем управління військами.
У загальному випадку, загальносистемні принципи формулюються на основі
експертних суджень, досвіду створення подібних систем, сформованих поглядів на
гіпотетичну (майбутню) АСУВ.
Кількість загальносистемних принципів визначається ступенем деталізації, з якою
розглядається та чи інша система.
Напрямком подальших досліджень слід вважати розробку методики вибору
раціонального складу автоматизованої системи управління оперативного угрупування військ.
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д.т.н. Романов О.І. (НТУУ „КПІ” ім. Ігоря Сікорського)
Фесьоха Н.О. (ВІТІ)
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ
Сучасний стан розвитку сфери інформаційних технологій (ІТ) все більше спонукає до
перенесення процесів безпеки ресурсів, складних наукових обчислень, зберігання великих
об’ємів пам’яті, з класичних апаратних, серверних платформ на технології віртуалізації
(англ. Virtualizatio) – створення віртуального, тобто штучного, об’єкта чи середовища. Це
зумовлено складністю фізичного розміщення та обслуговування „необмежних” ресурсів для
повноцінного функціонування компонентів сучасної ІТ-інфраструктури великих підприємств
(організацій).
В результаті розвитку технологій, з’являються шести-, восьми-, шістнадцяти- ядерні
процесори (і це ще не межа). Зростає пропускна здатність інтерфейсів комп’ютерів, а також
ємність і чуйність систем зберігання даних, в результаті такого прогресу перед ІТ-службами
виникають одна за одною проблеми:
1. Як уніфікувати безліч серверів і робочих станцій;
2. Як забезпечити сумісність додатків, операційних систем і апаратного забезпечення;
3. Як ізолювати одні сервіси і додатки від інших для зниження числа конфліктів;
4. Як оптимально завантажити нові потужні сервера.
Одним з підходів до вирішення цих проблем, який сьогодні набув широкого резонансу
в ІТ-індустрії, є віртуалізація.
Корпорація Microsoft виділяє в своїй стратегії такі рівні перспектив розвитку
віртуалізації ІТ:

Рис. 1 Рівні перспектив розвитку віртуалізації ІТ

Серед безлічі запропонованих рішень по віртуалізації, найбільший розвиток в
комерційному застосуванні знайшли:
віртуалізація представлень;
віртуалізація операційної системи;
віртуалізація додатків.
Як показує досвід, технологія віртуалізації представлень є доцільною для додатків, чия
архітектура має серйозні обмеження на роботу в мережі, і в свою чергу може вирішувати
наступні завдання:
ізоляція користувача від фізичного комп’ютера шляхом надання на екран зображення і
забезпечення засобами введення / виводу (миша, клавіатура, смарт-карти, USB-пристрої,
принтери);
розміщення на одному фізичному комп’ютері декількох робочих місць;
підвищення безпеки інформації за рахунок обмеження фізичного доступу до серверів і
робочих станцій;
зниження витрат на обслуговування за рахунок ряду факторів: зниження енергопотреб,
використання бездискових терміналів, уніфікація устаткування і програмного забезпечення.
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Рис. 2 Віртуалізація рівня серверів

Також не менш популярною є віртуалізація серверів (операційних систем) – це
напрямок який найбільш активно розвивається і сьогодні, і є основною рушійною силою
віртуалізації. Його суть полягає в заміщенні апаратних ресурсів комп’ютера програмними
для виконуваних на ньому операційних систем. Це досягається за рахунок – гіпервізора. При
цьому забезпечується суміщення декількох віртуальних середовищ (машин) на одному
фізичному сервері, а останні досягнення в архітектурі процесорів значно підвищують
продуктивність такого рішення.

Рис. 3 Віртуалізація робочих станцій

Розвиток концепцій віртуалізації представлення і віртуалізації серверів, а також
нарощування можливостей апаратних платформ у вигляді безлічі ядер процесорів, великих
обсягів пам’яті, дискових масивів і пропускної здатності системної шини, призвело до
реалізації можливості віртуалізації робочих станцій. Тепер можливо віртуалізувати кожен
окремий комп’ютер, а до користувача довести тільки термінальну частину: монітор,
клавіатуру, мишу, USB-інтерфейси, засоби апаратної аутентифікації.

Рис. 4 Віртуалізація додатків

Віртуалізація додатків дозволяє запускати додатки на комп’ютерах, не встановлюючи
їх безпосередньо на комп’ютер. Це досягається за рахунок створення віртуального
середовища для виконуваних додатків (реєстру, файлової системи, API операційної системи),
в якій додатки можуть самостійно виконуватися, не порушуючи роботу операційної системи
та інших програм. Ввесь вплив програми на віртуальне середовище залишається в
локальному кеші середовища для цього додатка і може повторно використовуватися при
наступному запуску.
Таким чином, за останнє десятиліття технології віртуалізації зробили значний ривок
вперед, завдяки чому стали масово використовуватися при вирішенні різних завдань.
Використання різних технологій віртуалізації дасть змогу оперативно розгортати сервера,
робочі станції і додатки, забезпечить відмовостійкість і знизить час відновлення після збоїв.
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Романюк А.В. (НТУУ „КПІ” ім. Ігоря Сікорського)
МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЧАСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ
БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ
Бездротова сенсорна мережу (БСМ) являє собою розподілену, самоорганізуючу
систему мініатюрних автономних вузлів, які здійснюють моніторинг параметрів зовнішнього
середовища на певних площах і передачу повідомлень моніторингу до базової станції по
бездротових каналах зв’язку. Процес функціонування системи управління БСМ на відміну
від традиційних мереж включає в себе функціонування наступних основних підсистем:
покриття, моніторингу, телекомунікацій та енергозбереження. Так як вузли мережі мають
автономні джерела живлення, то однією з основних задач управління мережею при
забезпеченні заданої якості процесів покриття, моніторингу та передачі даних є збільшення
тривалості життя (функціонування) мережі на основі реалізації різних методів управління,
націлених на мінімізацію витрат енергоресурсу кожного вузла і мережі в цілому.
На відміну від існуючих підходів оцінки часу життя мережі, орієнтованих на оцінці
часу життя тільки окремих вузлів, пропонується функціональний підхід – враховувати час
життя Тж основних підсистем: покриття Тж(αП), моніторингу Тж (МОН) і телекомунікацій
Тж(ТКМ). Кожна з підсистем може виконувати свої функції тільки з критично достатньою
кількістю працездатних вузлів покриття nп, моніторингу nмон, передачі та ретрансляції даних
nткм; ( nп≥nмон). В загальному випадку один вузол може виконувати всі ці функції.
Тоді час життя БСМ визначається
Тж = min {Тж (αП), Тж (MОН), Тж (ТКМ}.
Час життя мережі залежить від мінімального часу життя критичних вузлів, що
забезпечують задане α-покриття, моніторинг та передачу даних (дозволяють формувати
зв’язну топологію і маршрути передачі).
Мережа якісно може виконувати свої функції покриття поки α відсотків зони покрито
сенсорами, тобто
𝑇ж (П(𝛼З)) =

min

𝑖 покривають 𝛼З

𝑡ж𝑖 , i ∊ nп.

Мережа може здійснювати моніторинг поки
𝑇ж (МОН) =

min

𝑖 мониторять 𝛼З

𝑡ж𝑖 , i ∊ nмон.

Передача даних моніторингу можлива до тих пір, поки існує зв’язна топологія і
маршрути M = {mv}, v = 1...V доставки інформації від всіх (або частки) кінцевих вузлів j до
базової станції – BS. Необхідно відзначити, що потенційні маршрути передачі залежать від
попередньо побудованої системою управління топології мережі.
𝑇ж (ТКМ) = min 𝑡ж𝑖 , де 𝑖– ретранслятор в маршруті 𝑚𝑗−𝐵𝑆 , 𝑗 − вузол моніторингу.
𝑖,𝑗∈𝑚𝑣

Якість маршрутів визначається вимогами трафіка моніторингу (дані, відео).
Таким чином, запропонована модель дозволяє врахувати функціональність підсистем
управління БСС і може бути використана:
на етапі проектування – для оцінки передбачуваного часу життя мережі при заданих
характеристиках апаратних засобів, алгоритмах її роботи, умовах функціонування мережі;
на етапі оперативного управління – для збільшення часу життя мережі за рахунок
застосування сукупності методів і алгоритмів управління її функціонуванням.
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НАГАЛЬНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Проблема якості освіти стала надзвичайно актуальною для вищої освіти України. За
оцінками експертів, проблему якості освіти нині пов’язують з розвитком нової
інформаційної цивілізації ХХІ століття.
Оскільки реформування освітньої галузі в Україні здійснюється надзвичайно
інтенсивно, багатовекторна проблема якості вищої світи на сучасному етапі вимагає не лише
створення умов для здійснення якісного освітнього процесу та забезпечення результату
освітньої діяльності здобувача вищої освіти освітнім закладом, але і систематизації поняття
„якість освіти”. Це поняття трактується різними дослідниками досить неоднозначно.
Науковці виділяють три основних підходи до оцінки якості освіти: теоретичний (теоретикометодологічні дослідження); практичний підхід (створення засобів для оцінки підготовки
тих, кого навчають) та поєднання теоретико-методологічної і практичної складової.
Водночас результативним виміром якості є рівень сформованості компетенцій та
компетентностей здобувачів вищої освіти..
Актуальність. Прийняття законів України „Про вищу освіту” (2014) та „Про освіту”
(2017) передбачає значне посилення уваги до зазначеного питання. Перед керівниками
вищих навчальних закладів постає питання забезпечення якісного викладання навчальних
дисциплін, компетентності і професійності кожного викладача, підвищення рівня освітнього
процесу, активізації засобів внутрішнього контролю якості освіти тощо.
Постановка задачі. Якість вищої освіти є головним питанням стратегії розвитку освіти
держави та вищого навчального закладу зокрема.
Мета нашої доповіді у визначенні пріоритетних напрямів вдосконалення підготовки
військових фахівців у контексті підвищення якості освіти в цілому і під час викладання
іноземної мови зокрема.
Основні положення. Загальновідомо, що процес викладання має відповідати
завданням освітнього закладу, державним та міжнародним стандартам, сучасним потребам
забезпечення майбутніх військових фахівців доступу до ефективних засобів вивчення
навчальної дисципліни. Відповідно до сучасних міжнародних освітніх вимог щодо рівня
оволодіння іноземною мовою, майбутній офіцер має вільно володіти мовленнєвою
компетенцією без суттєвої втрати часу на пошук адекватних мовних засобів.
На основі досліджених наукових джерел надамо визначення якості освіти як поняття: це
комплексна характеристика професійної свідомості і компетентності військового фахівця;
якість змісту освіти, результату освіти і якість освітніх технологій; якість забезпечується
організаційною структурою освітнього процесу, системою управління якістю, кадровим
складом науково-педагогічних працівників, фінансовим забезпеченням, науковоматеріальною базою, системним аналізом науково-методичної документації і науковометодичних комплексів і моніторингом результатів освітньої діяльністю. Стратегія
забезпечення якості освіти має бути не лише динамічною, багатовимірною та
багаторівневою, а й передбачати зміст моделі освіти, цілі, завдання і місію вищого
навчального закладу, внутрішню систему управління якістю освітнього процесу
(планування, контроль, оцінювання, удосконалення методик та методів викладання,
запровадження ефективних механізмів визначення якості вищої освіти, та визначення
стратегічних шляхів підвищення результативності освітнього процесу) як показника оцінки
якості освітнього процесу у діяльності освітнього закладу.
Нагальна потреба використання іноземної мови здобувачем вищої освіти на
сучасному етапі вимагає від науково-педагогічних працівників не лише усвідомлення своєї
відповідальності за якість знань майбутнього військового фахівця (сформованість
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комунікативної
компетенції:
лінгвістичної,
соціолінгвістичної,
дискурсивної,
соціокультурної, стратегічної), але і постійного пошуку ефективних освітніх методик та
шляхів їх запровадження під час здійснення освітнього процесу на основі принципів
раціонального поєднання аудиторного навчання із самостійною роботою курсантів,
раціонального поєднання змісту освітньої діяльності із структурою іншомовної
комунікативної компетенції; діяльнісний характер мовлення; особистісно-орієнтований
підхід із врахуванням майбутньої сфери діяльності військових фахівців (відбір професійно
орієнтованого матеріалу та моделювання ситуативних мовних потреб військових з метою
стимулювання
якісного
опанування
іноземною
мовою
та
прагнення
до
постійного оновлення).
Окрім запровадження сучасних освітніх технологій, викладач має забезпечити
системний моніторинг якості результату взаємодії із здобувачем вищої освіти. А це
можливе за умови вирішення комплексу завдань: створення єдиних критеріїв ефективності
освітньої взаємодії учасників освітнього процесу (практика застосування здобутих
комунікативних вмінь у професійній діяльності); оптимального підбору змісту навчального
матеріалу із постійним використанням автентичних текстів та мовленнєвих конструкцій,
що відповідають мовним професійним потребам майбутніх військових фахівців; інтенсивне
використання комп’ютерних технологій з метою забезпечення якості освітнього результату
на основі застосування ефективних форм викладення навчального матеріалу, самостійної
роботи, видів контролю, корегування помилок тощо. Доцільне запровадження
комунікативно-орієнтованих концепцій (комунікативних, проектних, інтенсивних,
діяльнісних); системне врахування психологічних аспектів мотиваційної складової
військових фахівців, вимог держави до виконання військовими посадових інструкцій у
майбутній діяльності; формування потреби у системному вивченні іноземної мови через
зміст фахових дисциплін; розуміння ролі довготривалої пам’яті та механізмів осмислення
почутого індивідом під час сприйняття аудіювання, ролі аналізаторів нервової системи:
рукомоторний, мовленневомоторного, слухового. Cистемний аналіз результату освітнього
процесу для відбору найбільш ефективних форм роботи та подальшого врахування у
новому циклі своєї освітньої діяльності.
Викладач має працювати над формуванням усіх складових комунікативної
компетентності: аудіювання, мовлення, читання, письмо. Доцільними є завдання на
написання анотацій та рефератів, оскільки вони стимулюють ґрунтовне продумування
письмового висловлювання, яке в подальшому стане основою грамотного усного мовлення
у відповідній комунікативній ситуації під час професійної діяльності.
Отже, оптимізація комунікативної компетентності в процесі викладання іноземної мови
професійного спрямування є ключовою умовою якості сформованості мовленнєвих вмінь.
Важливим фактором у системі вищої освіти має бути зовнішня оцінка якості,
орієнтована на стандарти і показники ефективності. Основними елементами якої є
стандартизація, ліцензування, атестація, акредитація, комплексне оцінювання освітніх
установ і окремих спеціальностей на основі рейтингової системи тощо.
На сучасному етапі Україна активно здійснює модернізацію освітньої діяльності у
контексті європейських вимог, тому оцінка якості освіти повинна охоплювати всі основні
функції та напрями діяльності в цій галузі відповідно до законодавчих норм.
Важливою умовою здійснення освітніх реформ є визначення критеріїв оцінювання
надання якісних освітніх послуг і оцінювання кожного освітнього закладу, як гаранта
надання якісних освітніх послуг із врахуванням широкомасштабних інтеграційних процесів,
що стрімко розвертаються в Україні, в Європі і в усьому світі в цілому.
Роль якісної вищої освіти в державі і відповідальність кожного вищого навчального
закладу зокрема, дії учасників освітнього процесу (керівників, науково-педагогічних
працівників і курсантів) мають бути не тільки проголошені, але і відповідно забезпечені на
усіх інституціональних рівнях.
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ПОДАННЯ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
При розробці та запровадженні Інтелектуальної системи управління знаннями в системі
підготовки кадрів у сфері захисту інформації на основі відповідної інформаційної технології
одним із критично важливих завдань є подання знань [1]. У відповідності до змісту
запропонованої технології актуальним є представлення знань про такі об’єкти.
Єдиний навчальний простір (ЄНП) – сукупність реалізованих в організації засобів
формування компетентностей. До таких засобів можуть бути віднесені: навчальні модулі;
інші заходи навчальних планів; теми та окремі заняття професійної підготовки; окремі види
професійної діяльності (наприклад, стажування); зовнішні навчальні ресурси (курси,
тренінги, семінари) тощо.
Паспорт посади – формалізоване подання переліку компетенцій, які забезпечують
якісне виконання обов’язків за посадою. У загальному випадку компетенції можуть
відрізнятися ступенем необхідності для конкретної посади.
Індивідуальний профіль – формалізоване подання переліку компетентностей, набутих
фахівцем під час: навчання; перепідготовки та підвищення кваліфікації; служби (роботи).
Лакуна підготовки – різниця між декларативним, у відповідності до паспорту посади,
рівнем реалізації компетенції та значенням відповідної компетентності з індивідуального
профілю кандидата на посаду.
Серед окремих завдань щодо реалізації запропонованої інформаційної технології
управління знаннями в системі підготовки кадрів у сфері захисту інформації критично
важливими є розробка математичної моделі простору компетенцій та методики визначення
ступеня відповідності кандидата посаді, що передбачає, у свою чергу, завдання метрики
(набору метрик) на просторі компетенцій та критерію відповідності [1].
Таким чином, метою роботи є визначення методів завдання таксономії на просторі
компетенцій та механізмів визначення близькості об’єктів на цьому просторі.
Серед багатьох відомих на теперішній час методів подання знань, найбільш
перспективним, в контексті завдання, є метод онтологій, який одержав широке застосування
при розв’язанні різноманітних задач інженерії знань. Серед іншого, цей метод з успіхом
застосовувався щодо окремих задач керування процесом навчання [2, 3].
З використанням методу онтологій ЄНП, може бути описаний наступним чином [4]:
1. В якості системи координат використовувати онтологію предметної області.
2. Опис об’єктів, що містять знання, задавати вигляді їх метаописів, складених з
основних понять онтології
3. В якості міри близькості об’єктів (метрики) використовувати семантичну близькість
їх метаописів.
Схема Єдиного навчального простору, побудована на основі метод онтологій наведена
на рис. 1.
Формалізоване подання онтологій, а також метоописів об’єктів, надає можливості для
вимірювання близькості (подібності) об’єктів в ЄНП, що, у свою чергу, дозволяє визначати
ступень відповідності кандидата посаді через близькість індивідуального профілю кандидата
до паспорта посади.
Зазвичай визначають такі складові вимірювання подібності двох примірників понять Ii
та Ij, які входять до метаописів, що порівнюються. [4]:
1) таксономічна (по близькості в ієрархії онтології, TS(Ii,Ij));
2) реляційна (по схожості відношень примірників, RS(Ii,Ij));
3) атрибутивна (по близькості значень атрибутів, AS(Ii,Ij)).
Таксономічна подібність між примірниками Ii та Ij такими, що Сi(Ii) та Сj(Ij),
обчислюються з врахуванням положення понять Сi та Сj в таксономії HC, що їм відповідають.
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Рис. 1 Схема Єдиного навчального простору

Обчислення реляційної подібності базується на гіпотезі про те, що якщо два
примірники мають ті самі відношення з третім примірником, то вони з більшою ймовірністю
подібні, чим два примірники, які мають відношення з цілком різними примірниками. Тому
подібність двох примірників залежить від подібності примірників, з якими вони мають
відношення. Подібність примірників, з яким є відношення розраховується за допомогою
таксономічної подібності.
Атрибутивна подібність базується на подібності значень атрибутів для визначення
подібності між примірниками. Так як атрибути дуже подібні до відношень, то до обчислення
може бути застосований підхід, який застосовується для реляційної подібності.
Підсумовуючи наведене, слід зазначити, що запровадження подання знань про
предметну область підготовки кадрів для системи захисту інформації на основі онтологій
надає інструментарій для розв’язання двох ключових задач розробки Інтелектуальної
системи управління знаннями на основі компетентностного підходу:
побудови математичної моделі простору компетенцій;
розробки методики визначення ступеня відповідності кандидата посаді на основі
визначення близькості індивідуального профілю кандидата паспорту посади.
Практична реалізація запропонованих теоретичних підходів потребує проведення
додаткових досліджень із залученням фахівців у різних предметних областях: управління
кадрами; організації освітньої діяльності; сучасних знання орієнтованих інформаційних
технологій.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ ДЛЯ
РОЗПОДІЛЬЧИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ
Однією із перспективних сфер застосування терагерцових технологій є системи
телекомунікацій шляхом створення принципово нових за габаритами, завадозахищеності та
енергоефективності пристроїв суб- та терагерцового діапазону для транспортних мереж
мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G), для високошвидкісної передачі відеосигналів, для
радіорелейних систем прямої видимості, для транспортних мереж мобільного зв’язку п’ятого
покоління та радарів для високоточного виявлення і розпізнавання малорозмірних
швидкісних цілей і сенсорів для отримання більш точної та детальної оперативної інформації
про стан контрольованого об’єкта або місцевості.
Одним з рішень для побудови мереж мобільного зв’язку 5G є використання
телекомунікаційних систем фіксованого радіозв’язку терагерцового діапазону та перехід на
малі стільники (мікростільники, пікосоти і фемтосоти), які являють собою базові станції з
обмеженим діапазоном дії.
Найбільш затребуваним на сьогодні напрямком розвитку послуг з використанням
систем фіксованого радіозв’язку в даний час є застосування систем фіксованого радіозв’язку
в транспортних розподільчих мережах в інфраструктурі рухомого зв’язку. Актуальність
мереж 5G базується на вирішенні сучасних проблем підвищеної потреби в радіолініях з
високою пропускною здатністю за рахунок використання радіорелейної системи
терагерцового діапазону в гетерогенній транспортній мережі мобільного зв’язку, які
працюють переважно на малих відстанях.
Автори планують доповідати результати дослідження можливостей використання
інноваційних рішень в телекомунікаційних системах фіксованого радіозв’язку терагерцового
діапазону в рамках побудови мереж мобільного зв’язку 5G (Mobile backhaul).
Приймальний та передавальний тракти такої вітчизняної розробки радіорелейної
системи були побудовані на базі спеціально розроблених функціональних вузлів, модульне
виконання яких з максимальним використанням монолітних мікросхем забезпечило
компактність конструкції трактів [1, 2].
Отримано наступні результати: пропускна канальна здатністю до 1200 Мбіт/с при
значенні ймовірних бітових помилок BER не більше ніж 10-6, дальність зв’язку в нормальних
умовах в межах 1 км, коефіцієнт підсилення системи на рівні 50 дБ.
Таким чином, в практичному плані проведено експериментальні дослідження
можливості використання інноваційних технологій в телекомунікаційних системах
фіксованого радіозв’язку терагерцового діапазону в рамках побудови мереж мобільного
зв’язку 5G шляхом створення лабораторного експериментального зразка цифрової
симплексної радіорелейної системи терагерцового діапазону 130 – 134 ГГц.
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МОДЕЛЬ ДІАГНОСТИКИ КОМП’ЮТЕРНИХ
МЕРЕЖ НА БАЗІ НЕЧІТКИХ ВІДНОШЕНЬ
Сучасні комп’ютерні мережі є складними апаратно-програмними комплексами, що
постійно вдосконалюються, розвиваються та модернізуються. Використання цих комплексів
у провідних високотехнологічних сферах (зв’язок, системи управління, телекомунікації,
тощо) вимагає забезпечення високого рівня надійності їх функціонування. Одним із засобів
підвищення надійності є розроблення і впровадження ефективних засобів діагностування
комп’ютерних мереж. Однією з центральних задач діагностики є встановлення причин
виникнення несправностей та їх усунення. Велика кількість різних факторів, вплив яких
необхідно враховувати при встановленні цих причин, значно ускладнюють задачу
діагностики. Звичайно, кваліфіковані адміністратори мереж в змозі успішно вирішувати
задачі діагностики, однак кількість таких компетентних експертів відносно мала, і їм важко
передати досвід та інтуїцію молодим адміністраторам. В зв’язку з цим виникає необхідність
в розробці систем, які б забезпечували інтелектуальну підтримку прийняття діагностичних
рішень адміністраторами середньої кваліфікації [1, 2].
Особливості комп’ютерних мереж як об’єктів контролю та діагностування (відсутність
або надзвичайно висока вартість спеціалізованих діагностичних апаратних засобів та
програм діагностування; неоднозначність діагностичної інформації; залежність прояву
несправностей від щільності мережного трафіка і кількості підключених абонентів;
успішність етапу експлуатації фактично повністю залежить від рівня кваліфікації
спеціалістів, що використовують техніку тощо) не дають можливості в повній мірі
використовувати існуючі методи діагностування. Тому виникає інтерес до застосування
методів та засобів штучного інтелекту, які дозволяють формалізовувати і використовувати
доступну лінгвістичну інформацію, яка відображає розуміння експертом причиннонаслідкових зв’язків. Одним з перспективних шляхів формалізації експертної інформації при
моделюванні причинно-наслідкових зв’язків в задачах діагностики є теорія нечітких множин
[3]. Розв’язання задачі діагностики передбачає ідентифікацію залежності входи (причини) –
виходи (наслідки) [4]. Особливість моделювання полягає у визначенні характеру цієї
залежності в умовах невизначеності. Невизначеність виникає через те, що різні люди
розуміють слова (терми) по-різному, а також через неточність вхідних даних [5]. Оперувати
даними типами невизначеності можливо засобами нечіткої логіки. Моделювання і
мінімізація наслідків невизначеності здійснюється шляхом побудови нечітких систем ІІ типу,
які спроможні оперувати з усіма типами невизначеності [4]. Для побудови таких систем
використовуються функції належності ІІ типу, серед яких найбільш поширеними є функції
належності інтервального типу. Носієм моделі діагностики є експертні висловлювання типу
„Причина-наслідок”.
В роботах [4, 5] розглядались моделі діагностики, де міри значимості причин і
наслідків задавались числами в діапазоні [0, 1]. Пропонується узагальнення цих робіт для
випадку, коли причини та наслідки розглядаються як нечіткі терми, якими описуються
причини та наслідки.
Нехай відомо: множина вхідних змінних X = (x1, x2, … , xn); x i [x i , x i ], i  1, n ;
множина вихідних змінних Y = (y1, y2, … , ym); y j [ y j , y j ], j  1, m ; множина причин D =
(d1, d2, … ,dn), де причина dі, i  1, n , інтерпретується як нечіткий терм, що описує змінну x i;
множина наслідків S = (s1, s2, … , sm), де наслідок sj, j  1, m , інтерпретується як нечіткий
терм, що описує змінну yj; відношення між причинами і наслідками R  D S.
Задача діагностики може формулюватись у формі прямого і оберненого логічного
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виведення. При прямому логічному виведенні необхідно визначити наслідки S * для заданого
вектору вхідних змінних X*. При оберненому логічному виведенні необхідно відновити
причини D* для заданого вектору вихідних змінних Y*. Розв’язання останньої задачі вимагає
побудови моделі діагностики на базі нечітких відношень.
На рисунку представлена структура нечіткої моделі діагностики ІІ типу, яка містить
п’ять блоків. Блок фазифікації перетворює значення вхідних змінних в міру значимості
причин. Композиційне правило виведення Заде зв’язує міри значимості причин і наслідків за
допомогою нечітких відношень. Блок пониження типу перетворює вихідні нечіткі множини
ІІ типу в нечіткі множини І типу. Блок дефазифікації перетворює міри значимості наслідків у
значення вихідних змінних.
Нечіткі
відношення

Y

Дефазифікація
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Співвідношення, яке визначає модель діагностики представляється у вигляді:
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вектори параметрів функцій належності вихідних змінних; fRIІ – оператор зв’язку „входивиходи” для нечіткої системи ІІ типу.
Таким чином запропонована модель діагностики на базі нечітких відношень дозволяє
враховувати лінгвістичну невизначеністю шляхом використання інтервальних функції
належності нечітких термів причин і наслідків. Нечіткі терми причин і наслідків
формалізуються інтервальними функціями належності ІІ типу, в результаті чого міри
значимості причин і наслідків визначаються інтервалами. Нечітка модель ІІ типу будується
на основі розширеного композиційного правила виведення Заде, з якого випливають дві
системи рівнянь нечітких відношень. Ці системи пов’язують нижні (верхні) границі нечітких
відношень і нижні (верхні) границі мір значимості причин і наслідків. Визначення значення
вихідної змінної здійснюється шляхом операцій пониження типу і дефазифікації.
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ОЦІНКА ОСНОВНИХ СТЕГАНОГРАФІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ
Актуальність. У зв’язку із стрімким розвитком і впровадженням інформаційних
технологій, які дозволяють за допомогою комп’ютера інтегрувати, обробляти та синхронно
відтворювати різні типи сигналів (так звані мультимедійні технології), захисні заходи в
галузі телекомунікацій набувають першорядного значення не тільки для забезпечення роботи
військових систем, але також урядових і цивільних структур, що підтримують нормальне
функціонування всіх компонентів життєдіяльності держави.
Мета роботи. Дослідження основних стеганографічних характеристик та сучасних
методів розрахунку коефіцієнтів важливості для визначення найбільш доцільного для
подальшого використання у дослідженнях методів вбудовування інформації.
Основні положення. Для досягнення поставленої мети виконувались наступні
завдання: визначення стеганографічних характеристик і критеріїв оцінки стеганографічних
систем, дослідження основних сучасних підходів до розрахунку коефіцієнтів важливості,
здійснення експертного оцінювання важливості стеганографічних характеристик та
розрахунок коефіцієнта кореляції оцінок експертів.
Стеганографія – тайнопис, при якому повідомлення, закодоване таким чином, що не
виглядає як повідомлення, на відміну від криптографії. Таким чином непосвячена людина
принципово не може розшифрувати повідомлення, бо не знає про факт його існування.
Завдання виявлення інформації при цьому відступає на другий план і вирішується в
більшості випадків стандартними криптографічними методами.
Приховання ж самого факту існування секретних даних при їх передачі, зберіганні або
обробці є завданням стеганографії – науки, що вивчає способи та методи приховання
конфіденційних відомостей.
Сьогодні запропонована дуже велика кількість різних стеганографічних методів, деякі з
них є універсальними, інші призначені для широкого кола завдань. Для порівняльного
оцінювання якості стеганографічних засобів можна використовувати загальновідомі
показники, що дають кількісні та якісні оцінки.
В експертній оцінці приймало участь 5 експертів, які визначали важливість факторів
при виборі методу стеганографії. В якості факторів були обрані 6 критеріїв оцінки
стеганосистем: пропускна спроможність, стійкість, невидимість, захищеність та складність
вбудовування і вилучення. Нажаль, вони є взаємно конкуруючими і не можуть бути
оптимальними одночасно. Для розрахунку вагових коефіцієнтів використовувалися різні
підходи, у рамках яких розроблено безліч різноманітних методів. Із усіх методів визначення
коефіцієнтів важливості, було проаналізовано такі основні підходи:
– пряма розстановка;
– ранжування факторів;
– метод аналізу ієрархій.
Зв’язок між ваговими коефіцієнтами, знайденими різними методами, було отримано
через розрахунок коефіцієнта кореляції. Коефіцієнт кореляції між результатами двох методів
оцінювання розраховується за формулою:
r

n  c  ( a  b)
 n  d  (a)2    n  f  (b)2 

,

(1)

де n – кількість факторів; a – сума оцінок експерта першим методом; b –сума оцінок експерта
другим методом; c – сума перемножених між собою оцінок двох методів; d – квадрат суми
оцінок експерта першим методом; f – квадрат суми оцінок експерта другим методом.
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Розрахунок коефіцієнтів кореляції виконувався для кожного експерта окремо. Всього
можливо три комбінації: МАІ – ранжування; МАІ – пряма розстановка; ранжування – пряма
розстановка.
Знайдені результати покажемо у вигляді графіка (рис 1), де x – номера експертів; y –
коефіцієнти кореляції. Оскільки графіки вагових коефіцієнтів частково пересікаються, то
ступінь близькості методів визначався за середнім коефіцієнтом кореляції для кожного
порівнюваного випадку.

Рис. 1 Результати розрахунків коефіцієнтів кореляції

Найменше розходження виявилося у МАІ та прямої розстановки: середній коефіцієнт
кореляції дуже високий і дорівнює 0,96. Це насамперед пов’язане з високою кваліфікацією
експертів, а також фактом того, що експерти порівнювали фактори на протязі одного
опитування та мали можливість корегувати свої результати, порівнюючи переваги одних
факторів над іншими і їхню відповідність присвоєним відсоткам.
Висновки. У даній роботі досліджені питання визначення коефіцієнтів важливості для
експертного оцінювання стеганографічних методів. Було визначено, що до найважливіших
якісних характеристик стеганографічних систем, утворених з використанням різних методів,
відносяться: пропускна спроможність, стійкість, невидимість, захищеність, складність
вбудовування та вилучення. Після визначення коефіцієнтів кореляції оцінок експертів,
можна зробити висновок, що тенденція корельованості результатів практично у всіх
експертів однакова. Слід відзначити, що квазіпаралельний характер графіків кореляційних
кривих дає підставу вважати, що логіка мислення експертів достатньо стійка і отримані в
ході цього експерименту результати цілком можливо використовувати для майбутніх
досліджень методів передачі прихованої інформації.
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ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКТІВ
КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ТАКТИЧНОЇ, ОПЕРАТИВНОЇ, СТРАТЕГІЧНОЇ
ЛАНОК УПРАВЛІННЯ НА ПРИКЛАДІ ВВІДНИХ, ПЕРЕХІДНИХ ЩИТКІВ
ТА КАБЕЛЮ КРМ-4Х2
Перспективним розвитком системи зв’язку Збройних сил України є підвищення
ефективності управління ЗС України, а також координації їх спільних дій з взаємодіючими
силами і засобами єдиної державної системи зв’язку на основі уніфікованого підходу до
впровадження сучасних цифрових інформаційно-телекомунікаційних технологій. Нажаль, на
теперішній час гостро стоїть проблема з’єднання кабельною продукцією старого зразку
сучасного телекомунікаційного обладнання між собою та апаратними, станціями, що в свою
чергу призводить до втрати оперативності, мобільності та надійності функціонування ПУ.
Для вирішення поставлених завдань та з метою підвищення оперативності, мобільності та
надійності функціонування ПУ мобільної компоненти, відповідно до технічних вимог,
підприємствами України були виготовлені дослідні зразки елементів комплектів польових
внутрішньовузлових кабельних мереж тактичної, оперативної та стратегічної ланок
управління, у складі:
розетка приладова з квадратним фланцем та вилка кабельна – для монтажу на
кінцях кабелю, кабельної арматури, кабельних вводах апаратних (станцій) забезпечуючи
надійний захист контактної системи та внутрішнього монтажу від впливу навколишнього
середовища без застосування додаткових пристосувань і герметизуючих ущільнень;
затискачі пружинного типу – для фіксації польового кабелю типу П-274 до кабельної
арматури або кабельного вводу апаратних (станцій);
мідний симетричний кабель з захищеними роз’ємами RJ-45 КРМ 4х2х0,51 – для
організації локально-обчислювальних та абонентських мереж з можливістю прокладання по
поверхні ґрунту, в ґрунт на глибину до 1,5 метрів, через водні перешкоди глибиною до 10
метрів та підвішування на опорах;
ввідний щиток ВЩ-1 – для підключення чотирьох абонентів ПУ до телефонної мережі
з роз’ємом під КРМ 4х2х0,51 з однієї сторони та затискачів пружинного типу або роз’ємів
типу RJ - 12 з іншої сторони;
перехідний щиток ПЩ-1 – для з’єднання кабелю КРМ 4х2х0,51 з кабелем ПТРК 5х2 з
можливістю підключенням телефонного апарату системи ЦБ АТС через затискачі
пружинного типу по кабелю П-274;
перехідний щиток ПЩ-2 – для з’єднання будівельних довжин кабелю КРМ 4х2 між
собою або з патч-кордом кабелю кручена пара Cat5e з роз’ємами RJ-45;
перехідний щиток ПЩ-3 – для з’єднання будівельних довжин кабелю КРМ 4х2 з
кабелем П-296;
перехідний щиток ПЩ-4 – для з’єднання двох кабелів КРМ 4х2х0,51 з кабелем
ПТРК 10х2 з можливістю підключенням телефонних апаратів системи ЦБ АТС через
затискачі пружинного типу по кабелю П-274;
перехідний щиток ПЩ-5 – для переходу з кабелю П-274 на роз’єм типу RJ-12 із
застосуванням підключеного телефонного апарату системи ЦБ АТС або МБ.
За результатами визначально відомчих випробувань встановлено, що елементи
комплектів внутрішньовузлових кабельних мереж тактичної, оперативної та стратегічної
ланок управління в повній мірі забезпечують розгортання та функціонування на належному
рівні абонентської мережі телефонного зв’язку та передачі даних. Висновок. Подальше
впровадження, модернізація таких комплектів польових кабельних мереж значно підвищить
оперативність, мобільність, злагодженість, взаємодію та надійність функціонування пунктів
управління мобільної компоненти ЗС України та інших військових формувань.
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ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТАКТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ МІСЦЕВОСТІ
У теперішній час безпілотні літальні апарати (БПЛА) визнаються одним з
найважливіших засобів підвищення бойових можливостей з’єднань, частин і підрозділів
різних видів і родів військ. В інтересах сухопутних військ, наприклад, БПЛА можуть вести
повітряну розвідку для виявлення й визначення координат стаціонарних і рухомих об'єктів
ураження, включаючи танкові й механізовані колони, вогневі позиції артилерії, реактивних
систем залпового вогню й оперативно-тактичних ракет, командні пункти, склади, засоби
ППО, польові аеродроми і т.д.
Уже сьогодні такі завдання, як виявлення мін, ретрансляція зв’язку, цілевказання,
радіорозвідка, діагностування трубопроводів і залізничних колій, БПЛА вирішують набагато
успішніше пілотованої авіації. Крім того, БПЛА здатні проводити підсвічування цілей
променем лазера для управління артилерійськими снарядами з лазерною системою
наведення типу „Копперхед” або „Краснополь”, сприяти точній оцінці нанесеного раніше
збитку, здійснювати пошук і знищення окремих цілей.
Крім ураження важливих військових і промислових об'єктів, БПЛА можуть вести
радіотехнічну розвідку поля бою й фронтової смуги, шляхом перехоплення сигналів і
повідомлень здійснювати збір секретної інформації, а потім розподіляти її по заданих
„діючих одиницях”. БПЛА, призначені для дальньої або ближньої розвідки, спостереження й
цілевказання, пристосовані для польоту через радіаційно, хімічно або бактеріологічно
заражені зони.
Моніторинг тактичної обстановки місцевості ведеться в інтересах командування
з’єднань і частин видів Збройних сил і родів військ з метою забезпечення їх розвідувальними
даними, необхідними для організації і ведення бою. Основні зусилля тактичної повітряної
розвідки зосереджуються на об’єктах, що знаходяться на полі бою і в тактичній глибині.
Основними способами моніторингу тактичної обстановки з використанням БПЛА є:
відеоспостереження у режимі реального часу,
аерофоторозвідка,
розвідка за допомогою радіоелектронних засобів.
Відеоспостереження здійснюється за допомогою відеокамер, інформація з яких
передається на наземний пункт управління в режимі реального часу і аналізується
оператором, або програмно. Воно дозволяє швидко обстежити великі райони, отримати
загальні дані про угруповання і дії противника, про об’єкти, вивчити місцевість і погоду,
негайно узагальнити і передати здобуті розвідувальні дані командуванню.
Аерофоторозвідка виконується за допомогою денних і нічних аерофотоапаратів
(планових, перспективних, панорамних). Вона забезпечує отримання найбільш повних,
достовірних і точних даних про війська противника, об’єкти і місцевість.
Повітряна розвідка за допомогою радіоелектронних засобів ділиться на
радіо-,
радіотехнічну,
радіолокаційну.
Використання БПЛА для моніторингу тактичної обстановки місцевості широко
застосовується у ході сучасних збройних конфліктів, у тому числі і під час ведення АТО.
Вибір способу ведення моніторингу тактичної обстановки залежить від виконуваного
завдання, типу БПЛА і його розвідувального обладнання, протидії супротивника, часу доби і
метеорологічних умов.
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БАЗОВІ СТАНЦІЇ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
ЯК ДЖЕРЕЛО МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Однією з проблем метеорологічного прогнозування є недостатня точність прогнозів
стосовно окремо взятих районів населених пунктів і територіальних утворень. Як відомо,
досить розповсюдженою ситуацією у великих мегаполісах, а також у просторово-рознесених
адміністративних одиницях є фактична локалізація опадів на площах лише у кілька
квадратних кілометрів і менше. Пророкування випадання опадів з точністю до конкретно
взятої ділянки місцевості таких малих масштабів є надзвичайно складним завданням і не
може бути успішно вирішене в рамках існуючого технічного забезпечення підрозділів
метеорологічної служби.
Для розв’язку даної проблеми автором пропонується використовувати розвинену
мережу базових станцій стільниковому зв’язка як джерело оперативної інформації про
напрямок і швидкість вітру. З цією метою в алгоритми обробки сигналів зв’язку базової
станції необхідно інтегрувати розв’язок радіолокаційного завдання стосовно зондування
атмосфери з допплерівською селекцією відбитих сигналів.
Якщо позначити вектор оцінок радіальної швидкості вітру по виходах частотних
фільтрів як V, то система рівнянь для визначення вектору W невідомих проекцій просторової
швидкості вітру у декартовій системі координат може бути записана з використанням
матричного проектору P як V=PW. Скориставшись методом найменших квадратів, оцінку
вектору W невідомих проекцій просторової швидкості вітру можна записати у вигляді:
W=(PTP)-1 PT V,
де „T” – символ операції транспонування.
Найбільше доречно ставити таке завдання для перспективних систем стільникового
зв’язку, що базуються на використанні технології цифрових антенних решіток у варіанті
Massive MIMO і сигналів OFDM (N-OFDM [1]), а також міліметрового діапазону хвиль, який
розглядається в якості одного з можливих спектральних діапазонів для стільникового зв’язку
5G. Однак в інтересах радіолокаційного режиму можуть використовуватися й імпульсні
сигнали, а також традиційні для систем 4G робочі частоти.
При цьому для розв’язку метеорологічних завдань з виміру параметрів вітру доцільно
застосовувати спеціально сформовані промені цифрової діаграми спрямованості антенної
решітки Massive MIMO, спрямовані паралельно або вище лінії обрію. У результаті можливо
забезпечити одночасний розв’язок радіолокаційних й телекомунікаційних завдань із
просторовим рознесенням областей їх локалізації.
Зазначена багатопозиційна система метеорадарів на основі базових станція зв’язку
дозволить забезпечити всеракурсне визначення напрямків вітрових потоків, оцінку
просторової орієнтації їх векторів швидкості, передбачити динаміку їх зміни у часі,
візуалізувати вітрову обстановку у 3D форматі та ідентифікувати й спрогнозувати поведінку
турбулентних потоків. Опираючись на ці дані, в подальшому можливо здійснювати
просторово локалізовані метеопрогнози й оперативно коректувати їхній зміст. Крім того,
така інформація буде вкрай важлива для визначення турбулентних зон, заборонених для
польотів міні- та мікро-БПЛА, встановлення фактів зародження смерчів, а також планування
місій БПЛА й контролю їх виконання в умовах міської забудови.
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ LІNK-16
Аналіз специфікації тактичної системи передачі даних Link-16, детально описаної в
STANAG 5516 Ed.4 [1], дозволяє зробити висновок про істотне відставання її можливостей
від сучасних вимог до швидкості передачі даних. Зазначена проблема властива й усім
подальшим редакціям зазначеного стандарту. Мова йде, зокрема, про необхідність
забезпечення передачі відеозображень високої чіткості, не говорячи вже про 4 K, інтеграцію
протоколу LINK-16 з тактичними системами доповненої реальності хоча б для трансляції
анотацій, розширення використання протоколу цілевказівки JREAP-C до рівня окремо взятих
солдат, що виконують завдання боротьби з безпілотними літальними апаратами,
коректування вогню артилерії тощо.
З цієї причини автором у червні 2017 року на засіданні Групи НАТО з озброєнь
сухопутних військ (АС/225, NAAG) Конференції національних директорів озброєння
(CNAD) було запропоновано оновити специфікацію Link-16 на основі переходу до нових
форм сигналів та інформаційних технологій (COFDM, FBMC, MIMO, Multiuser-MIMO
та ін.).
Традиційно питання використання нових типів сигналів були прерогативою
промисловості, однак, на думку експертів НАТО, що підтримали ідею автора, резерву часу
для очікування відповідних пропозицій від промислових компаній уже не залишилося.
Військовим фахівцям необхідно в найкоротший термін сформулювати свої вимоги й жорстко
ставити завдання щодо їх реалізації.
У цьому зв’язку у доповіді пропонується варіант удосконаленого способу передачі
даних на фізичному рівні протоколу Lіnk-16 на основі комбінації технологій
псевдовипадкової перебудови робочої частоти (ППРЧ) і ортогонального дискретного
мультиплексування (OFDM). Відповідні ідеї описані автором у заявці на видачу патенту
України на корисну модель №u201707800 від 25.07.2017 [2]. При цьому на відміну від
методу [3, 4] стрибок за частотою здійснюється одночасно для всього ансамблю піднесучих
на довільний інтервал, який у загальному випадку не відповідає ортогональній сітці частот.
Рознесення ж піднесучих усередині ансамблю зберігають ортогональним. Для цього
параметри частотного рознесення сигналів та тривалість багаточастотного пакету у часі
адаптивно змінюють при передачі таким чином, щоб при усіх стрибках центральної робочої
частоти багаточастотного пакету виконувалися умови ортогональності його піднесучих
за частотою.
Як відомо, згідно з стандартом НАТО STANAG 5516 Ed.4, швидкість псевдовипадкової
перебудови частоти в Lіnk-16 становить 77800 раз за секунду. Така швидкість обумовлює
період стаціонарності сигналу 13 мкс, якого цілком достатньо для демодуляції OFDM-пакету
мінімум з 16 піднесучих. Оберемо, приміром, за інтервал стаціонарності символу в OFDMсигналі 12,5 мкс, а інші 0,5 мкс із зазначених 13 мкс відведемо під захисні інтервали й
перехідні процеси, пов’язані зі зміною несучої частоти. Якщо на прийомній стороні за
допомогою швидкого перетворення Фур’є (ШПФ) сформувати частотні фільтри шляхом
накопичення сигналу на інтервалі 12,5 мкс, то ширина головної пелюстки амплітудночастотної характеристики (АЧХ) окремо взятого синтезованого частотного фільтра буде
становити 80000 Гц. Для ортогонального рознесення 16 піднесучих необхідно задіяти смугу
частот 80000х16=1,28 МГц, що порівняно небагато. При 32 піднесучих зазначена смуга
розшириться до 2,56 МГц. Як результат це дозволить підвищити швидкість передачі даних
мінімум у 32 рази у порівнянні з традиційним використанням способу ППРЧ в Lіnk-16.
Відносно вузькі смуги частот сигналів дозволяють використовувати пропонований метод у
КХ/УКХ діапазонах частот і вище.
При необхідності досягнення додаткової завадозахищеності сумарний OFDM-пакет на
кожній робочій частоті може бути підданий додатковому кодуванню, наприклад, шляхом
223

стрибкоподібної зміни фази. Якщо припустимо розширити смугу сигналу до 800 кГц, то при
зазначених вище параметрах OFDM сигналів тривалість елементарного інтервалу кодованої
послідовності буде становити 1,25 мкс, що дозволить застосувати 10-позиційний
фазовий код.
Подальше ускладнення сигнально-кодової конструкції слід здійснювати на основі
комбінації ППРЧ і неортогонального частотного дискретного мультиплексування сигналів
(N-OFDM), що одержав у низці закордонних публікацій також найменування SEFDM
(Spectrally Efficient FDM) [5]. Однак пріоритет у розробці відповідного методу N-OFDM
належить все ж таки авторові даної доповіді [6]. Порівняно невелика кількість піднесучих (16
– 32) дозволяє досягти на цій основі додаткового 20-відсоткового підвищення спектральної
ефективності за рахунок звуження займаної сигналами спектральної смуги. При цьому для
демодуляції N-OFDM сигналів може бути використаний метод, описаний в [6].
Перевагою використання N-OFDM є спрощення процедури формування сигналів на
передавальній стороні, оскільки при стрибках частоти відпадає необхідність контролювати
дотримання умови ортогональності піднесучих в ансамблі. Така умова може виконуватися
лише на одній або декількох несучих із усієї множини отримуваних при стрибках частоти їх
номіналів. Іншими словами, параметри частотного рознесення сигналів та тривалість
багаточастотного пакету у часі при усіх стрибках центральної робочої частоти
багаточастотного пакету можуть зберігати незмінними, відповідно до умови ортогональності
піднесучих за частотою, лише для центральної робочої частоти, що найбільш близька або
співпадає з центральною частотою діапазону перебудови робочих частот.
Як варіант замість сигналів N-OFDM може використовуватися технологія FBMC.
Таким чином, технічний результат від застосування зазначеного способу полягає в
підвищенні швидкості передачі даних, ємності та енергетичної ефективності тактичних
мереж радіозв’язку на основі Link-16 і, як наслідок, – підвищенні стійкості їх
функціонування. Це забезпечить можливість реалізації якісно нових функцій інформаційного
забезпечення військ на основі запровадження мультимедійних шлюзів та засобів доповненої
реальності.
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ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ВУЗЛА-КООРДИНАТОРА В МОБІЛЬНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ КЛАСУ MANET
Для системи управління мобільними радіомережами (МР) класу MANET (Mobile AdHoc Networks) центральне місце серед функцій управління займає координаційна діяльність,
а саме координація цільових функцій (ЦФ) управління як системи управління в цілому, так і
цільових функцій вузлових систем управління.
В процесі координації найважливішим етапом є вибір головного вузла зони (чи
мобільної базової станції), який буде реалізовувати функції координатора ЦФ вузлових СУ.
Від правильності вибору вузла-координатора залежить ефективність функціонування МР.
Головний вузол (вузол-координатор) обирається (виділяється) серед інших за певною
ознакою (апаратні характеристики, місцезнаходження в топології радіомережі, кількість
сусідів тощо). Крім функцій, притаманних звичайному вузлу (прийом, передача та
ретрансляція інформації в МР), на вузол-координатор покладається завдання створення
оптимальних умов для досягнення цілей управління всіма вузлами МР. Ще однією з
головних задач вузла-координатора є формування бази знань, де повинні зберігатися дані
про параметри підлеглих вузлів та їх цільові функції, шляхом об’єднання інформації,
отриманої від вузлів.
Приймаючи до уваги особливості функціонування МР (динамічну топологію вузлів
мережі, нестабільність каналів радіозв’язку, обмежені енергетичні можливості), у загальному
випадку функції вузла-координатора можуть бути покладені на вузол, який ініціює
створення мережі (головний вузол мережі чи її зони). Але в процесі функціонування МР
можливі випадки, коли зазначений вузол не може залишатися координатором протягом
всього часу роботи мережі (часу існування створеної мережі). Причинами появи таких
ситуацій можуть бути:
– вихід з ладу обладнання вузла, що виконує функцію координатора (розрядження
батареї, фізичне знищення тощо);
– втрата зв’язності з іншими вузлами, що може бути викликано діями засобів РЕБ
супротивника, географічними властивостями рельєфу місцевості, збільшенням допустимої
відстані радіозв’язності між вузлами та ін.
Таким чином, постає актуальна задача розробки методів визначення вузла, який буде
виконувати роль координатора на різних етапах функціонування МР (ініціалізація, її
функціонування).
Для здійснення вибору вузла-координатора в класичних мережах для початку необхідно
знати наступну інформацію: структуру мережі, характеристики кожного вузла мережі, а
також ознаки (критерії), значення яких є пріоритетними при подальшому виборі вузлакоординатора. Іншими словами, треба класифікувати вузли за певними, характерними їм,
ознаками. Однак, враховуючи динамічний характер мобільних радіомереж класу MANET та
непередбачувану природу їх функціонування, застосування методів класифікації неможливе,
у зв’язку з тим, що заздалегідь невідомі вихідні дані вузлів, за якими їх можна
класифікувати. Для вирішення схожих задач доцільно використати алгоритми кластеризації
(або кластерний аналіз), основною відмінністю яких від методів класифікації є те, що перелік
груп (класів), на які можна поділити вузли, чітко не заданий та виявляється в процесі роботи
алгоритму.
В цілому, задачу визначення вузла-координатора МР або її зони за допомогою
кластерного аналізу можна поділити на два етапи:
1. Поділ мережі (зони) на оптимальну кількість кластерів.
2. Вибір вузла-координатора з-поміж інших вузлів в обраному кластері.
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На першому етапі вирішення задачі кластерного аналізу зводиться до наступних кроків:
1. Визначення вибірки вузлів для кластеризації.
2. Визначення множини змінних, за якими будуть оцінюватися вузли у вибірці. При
необхідності – нормалізація значень змінних.
3. Обчислення значень міри подібності між вузлами.
4. Застосування методу кластерного аналізу для створення груп схожих об’єктів
(кластерів).
5. Представлення результатів аналізу.
Методи кластерного аналізу можна поділити на дві основні групи: ієрархічні та
неієрархічні. Кожна з груп включає багато алгоритмів та підходів.
Ієрархічні методи кластерізації розрізняються правилами побудови кластерів. В якості
умов правил виступають критерії, які використовуються при вирішенні питання „подібності”
об’єктів. При ієрархічній кластеризації виконується послідовне об’єднання менших кластерів
у великі (агломеративні методи AGNES (Agglomerative Nesting)) або розбиття (розділення)
великих кластерів на менші (дівізімні методи DIANA (Divisive Analysis)).
Застосування неієрархічних методів кластеризації (алгоритм k-середніх, алгоритм PAM,
CLOPE) полягає в розділенні набору даних на визначену кількість окремих кластерів. Існує
два підходи застосування даних методів. Перший полягає у визначенні меж кластерів як
найбільш щільних ділянок в багатомірному просторі вихідних даних, тобто визначення
кластера там, де є велике „згущення точок”. Іншій підхід полягає в мінімізації міри
різниці вузлів.
Утворення ієрархії всередині кластеру обумовлене такими особливостями мобільної
радіомережі як: змінна топологія мережі, неоднорідність вузлів, змінна кількість ресурсів.
Тому, для виконання першого етапу задачі визначення вузла-координатора МР або її зони
доцільно застосовувати ієрархічні дівізімні методи кластеризації, розглядаючи на
початковому етапі ініційовану мережу як один кластер, з подальшим утворенням ієрархії
всередині нього. Переваги ієрархічних методів кластеризації в тому, що вони є наочними та
дають детальне уявлення про структуру вузлів.
Недоліком ієрархічних методів кластеризації є те, що вони не розраховані для роботи з
великою кількістю даних.
Застосування неієрархічних методів кластеризації для радіомереж класу MANET на
першому етапі є нераціональним у зв’язку з тим, що вони потребують чіткого знання
кількості кластерів.
На другому етапі вирішення задачі визначення вузла-координатора необхідно
застосувати алгоритми (методи) вибору головного вузла кластеру. Вибір алгоритму повинен
бути обумовлений властивостями мережі (зони), а саме: територіальним розподілом вузлів
мережі (зони), їх характеристиками та взаємним розташуванням, параметрами тощо.
Алгоритми вибору головного вузла кластеру поділяються на централізовані та
децентралізовані. Централізовані алгоритми вибору головного вузла (CNS) передбачають,
що керуючий елемент мережі наділений високими обчислювальними характеристиками та не
має жорстких обмежень по споживанню енергії. Децентралізовані алгоритми вибору
головного вузла (LEACH, PEGASIS, HD) передбачають, що процедура призначення
головного вузла відбувається всередині мережі (зони, кластеру) без зовнішнього втручання.
При цьому децентралізовані алгоритми повинні мінімально використовувати і без того
обмежені ресурси МР.
В ході подальших досліджень буде проведений аналіз переваг та недоліків,
можливостей синтезу методів кластеризації щодо доцільності (можливості) їх застосування
на етапах поділу МР (зони МР) на кластери та подальшому визначенні вузла-координатора в
обраному кластері.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ У ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ
Актуальність. У сучасний період, у зв’язку із складною ситуацією на Сході Україні
необхідно використовувати ефективні системи військового управління, які б сприяли
швидшій передачі інформації від центрального офісу до місць дислокації вітчизняних
військових підрозділів.
Постановка задачі. В Україні використовують різні електронні системи, бази даних,
реєстри, архіви, аналітичні системи, системи моніторингу, однак цілісної автоматизованої
системи управління (АСУ) військами, яка була б побудована відповідно до сучасних вимог
немає. Окрім цього, існують й інші проблеми, зокрема: недостатньо розроблена методологія
автоматизації управління військами та відсутність вихідних даних для її створення; застарілі
державні і галузеві стандарти. Це зумовлює необхідність дослідження цієї проблематики для
виявлення проблемних питань та формування пропозицій щодо їх розв’язання.
Мета проаналізувати інформаційні технології та АСУ, які використовуються
військовими в Україні та визначити їх ефективність.
Основні положення. Стрімкий розвиток АСУ та інформаційних технологій
зумовлюють необхідність удосконалювати моделі і методи управління у військовій справі.
Інформаційні технології – сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних
засобів, які інтегровані для збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження і
використання інформації в інтересах її користувачів. Варто зазначити, що стан і розвиток
управління військами вважають одним із найважливіших показників бойової готовності
Збройних сил України та інших військових формувань. В зв’язку з цим автоматизацію
процесів управління необхідно віднести до національних стратегій.
Для ефективного, прихованого і оперативного управління діями військових підрозділів
у мирний час та у особливий період, на основі сучасних інформаційних технологій та систем
зв’язку, НАТО використовує стандартну систему С4ІSR, що охоплює та пов’язує між собою
такі функції: командування й управління; контроль; зв’язок; комп’ютери; стратегічна
розвідка; тактична розвідка; спостереження.
Система управління військами має такі особливості: велика кількість різноманітних
багатофункціональних об’єктів управління; інтенсивні потоки неоднорідної інформації;
швидка зміна подій; швидке прийняття рішень в умовах недостатнього обсягу інформації
про ситуацію. Усе це зумовлює особливі вимоги до АСУ: безперервність управління;
функціонування в реальному часу; випереджаюча готовність системи управління порівняно з
військовими підрозділами; адаптованість системи до різного типу завдань.
Варто зазначити, що в України використовують аналогові технічні засоби, що
сповільнює введення сучасних інформаційних технологій у сфері управління та підтримки
прийняття рішень, а це відповідно знижує захищеність мереж передачі даних. Наше
дослідження показало, що вітчизняні АСУ не забезпечують: швидкої передачі інформації
щодо військового управління; міжвидову інформаційно-технічну взаємодію військ; обмін
даними між системами у реальному часі; повноцінного використання бойових потенціалів
військових частин при їх спільному застосуванні.
Висновок. Отже, для кращого управління у військовій справі необхідно створити
інформаційну інфраструктуру, яка повинна забезпечувати усі військові потреби єдиним і
високонадійним обчислювальним ресурсом з централізованими сервісами доступу,
збереження, обробки і обміну даними та засобами передачі інформації між окремими
системами і віддаленими військовими підрозділами.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ТРИВАЛОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ
Безпроводові сенсорні мережі (Wireless Sensor Network) – розподілені мережі, що
складаються з маленьких вузлів (сенсорів), з інтегрованими функціями моніторингу
навколишнього середовища, обробки і передачі даних. Основними елементами сенсорних
вузлів є: датчики контролю зовнішнього середовища, мікрокомп’ютер, батарея живлення,
прийомопередавач.
Перспективність і актуальність використання технології безпроводових сенсорних
мереж (БСМ) для вирішення широкого кола завдань моніторингу та управління в різних
областях, таких як автоматизація підприємств, безпека, екологія, надзвичайні ситуації
залучили до досліджень провідні наукові центри та лабораторії світу. До основних переваг
технології БСМ відноситься можливість створення самоорганізованих мереж, які
використовують дешеві мініатюрні автономні обчислювальні пристрої [1].
Сенсорні радіомережі спеціального призначення повинні відповідати наступним
вимогам: децентралізоване функціонування, енергозбереження, великий час функціонування
мережі, достатня пропускна здатність, малий час затримки передачі, мобільність,
масштабування, адаптування до зміни щільності та кількості вузлів, протидія засобам
радіоелектронної боротьбі (РЕБ), передача неоднорідного и пріоритетного трафіку тощо.
Через те, що досить складно знайти баланс між ефективністю тривалого
функціонування та продуктивністю передачі інформаційних потоків виникає необхідність в
розробці ряду методів збільшення тривалості функціонування вузлів сенсорної радіомережі
(СР). Для визначення напрямків подальших досліджень проведемо загальну класифікацію
існуючих методів збільшення тривалості життя мережі. З точки зору програмних алгоритмів
обробки даних на вузлах мережі можливі такі варіанти:
– стиснення даних,
– накопичення інформації і її подальша передача великими блоками та інші.
До програмних методів відносять :
– використання протоколів маршрутизації, заснованих на метриці залишкової енергії
вузлів або віртуальних координатах,
– позиціонування вузлів, а також кластеризацію, тощо.
Відомо, що в протоколах маршрутизації традиційних мереж використовуються
метрики, спрямовані на збільшення пропускної здатності мережі або зменшення затримок
переданих даних. У сенсорних мережах часто застосовується метрика залишкової енергії
вузлів на шляху до головного вузла. В цьому випадку з безлічі альтернативних маршрутів
вибирається той, на якому вузли мають велику залишкову енергію.
До найбільш простих методів належать методи поліпшення апаратних характеристик
пристроїв:
– зменшення енергоспоживання окремих компонентів вузла,
– оптимізація їх розміщення на кристалі або друкованій платі та збільшення ємності
батарей.
Останні дослідження в області мініатюрних перетворювачів альтернативної енергії
(MEH, Micro-Energy Harvesters) відкрили ряд можливостей для створення повністю
автономних вузлів сенсорної мережі при збереженні їх невеликих розмірів. Відомий ряд
готових рішень для підключення сенсорних вузлів до мініатюрних сонячних батарей,
перетворювачах вібраційної енергії і термогенератора на основі елемента Пелетьє. Однак на
сьогоднішній день жодне з рішень по збору та перетворення альтернативної енергії ще не
знайшло масового застосування в реальних мережах через високу вартість, що включає в
себе витрати на регулярне обслуговування. Проте, в перспективі даний підхід може стати
одним з провідних [2].
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Слід зазначити, що у способів є як фізичні так і вартісні обмеження. Крім того,
використання великих по ємності батарей неминуче призводить до збільшення розміру
пристроїв, в той час як сама концепція сенсорних мереж передбачає їх мініатюрність. Тому,
варто звернути увагу на методи енергозбереження вузлів СР як одних з головних способів
збільшення тривалості функціонування мережі.
Загальна класифікація енергозберігаючих методів в СР представлена на рис. 3.

Рис. 3 Класифікація методів енергозбереження

Розглянуті вище методи енергозбереження дозволяють зменшити використання
енергетичного ресурсу вузлів СР. Умови функціонування СР спеціального призначення
накладають додаткові обмеження на застосування окремих методів енергозберігання. Тому
для ефективного енергозбереження необхідно застосовувати сукупність методів
енергозберігання в залежності від умов функціонування СР. Доцільність застосування
окремих методів необхідно оцінювати з застосуванням імітаційного моделювання [3].
Аналіз методів збільшення тривалості функціонування СР показав, що єдиного
універсального методу на даний час не існує. Крім того, для комплексів та засобів зв’язку і
автоматизації тактичної ланки управління висуваються особливі вимоги зі стійкості, безпеки
та прихованості. Більшість розглянутих методів не в повній мірі відповідають цим вимогам і
не можуть використовуватись для побудови СР спеціального призначення. Тому актуальною
є задача розробки нових методів маршрутизації, моніторингу, проектування топології та
методик їх застосування в сенсорних радіомережах спеціального призначення, які повинні
забезпечувати зберігання енергетичних ресурсів вузлів при забезпеченні заданої якості
(QoS), передачі інформаційних потоків та адаптуватись до умов функціонування мережі.
Дані методи пропонується розробляти з організацією взаємодії між вузлами СР на різних
рівнях моделі OSI.
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ПІДСИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ОПЕРАТОРОМ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НА БАЗІ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ
ВТОРГНЕННЯМ SURICATA
На сьогоднішній день системи запобігання вторгнень (СЗВ) являють собою програмні
та/або апаратно-програмні рішення, головним завданням яких є автоматизація процесу
контролю подій безпеки, що відбуваються в комп’ютерній системі або мережі, а також
аналізу цих подій на предмет пошуку в них ознак компрометації. Оскільки кількість типів і
способів організації вторгнень у комп’ютери та комп’ютерні мережі за останні роки значно
збільшилася, СЗВ стали необхідним компонентом інфраструктури безпеки більшості
організацій. Тому наукові дослідження в даному напрямку є актуальними.
Однією з СЗВ, що є поширеними на основі загальнодоступних ліцензій та набули
високої популярності серед подібних є „Suricata” – система виявлення та запобігання
вторгненням (СВЗВ), що є альтернативою до раніше відомого проекту „Snort”. Вона, по
замовчуванню працює в багатопотоковому режимі, що дозволяє оптимально
використовувати кілька процесорів. Як і „Snort”, складається з декількох модулів
(захоплення, збору, декодування, виявлення і виведення).
Аналіз літератури та досвід практичного застосування СВЗВ „Suricata” показує, що
основним її недоліком є використання сигнатурного методу виявлення вторгнень. У зв’язку з
цим, система „Suricata” не спроможна виявляти нові модифікації комп’ютерних атак,
оскільки передбачається чітка синтаксична відповідність між правилом у базі сигнатур та
атакою, що відбувається.
Тому постає актуальна наукова задача щодо виявлення нових атак, що в свою чергу
приведе до збільшення ефективності роботи СВЗВ.
Для вирішення даної задачі існує велика кількість підходів, суть яких полягає у
параметричній реєстрації змін, застосуванні апарату нечіткої логіки, евристичного і
статистичного аналізу, штучних нейронних мереж, методів розпізнавання образів та аналізу
поведінки об’єктів, впровадження систем підтримки прийняття рішень. Кожен з
вищеперерахованих способів має свої переваги та недоліки.
У доповіді пропонується застосувати математичний апарат теорії нечітких множин та
нечіткого логічного виводу, який покладено в основу розроблених математичних моделей
виявлення аномалій в роботі інформаційно-телекомунікаційної мережі та практичної
реалізації їх у складі підсистеми підтримки прийняття рішень оператором інформаційної
безпеки на базі системи запобігання вторгненням „Suricata”. Це дозволяє „розмити” чіткі
межі правил, та дозволити СВЗВ в певній мірі виявляти більшу кількість загроз.
Так, після конвертування бази сигнатур атак „Suricata” з чіткої в нечітку етап аналізу
телеметрії трафіка залишився традиційним, а прийняття рішення щодо виявлення атаки
відбувається наступним чином: підсистема підтримки прийняття рішень, опираючись на
нечітку базу сигнатур атак, множині вхідних досліджуваних параметрів визначає ступінь
відповідності кожному описаному рішенню про атаку. Максимальне значення ступеню
відповідності свідчить про наявність тієї чи іншої відповідної йому атаки.
Таким чином, запропонований підхід, що полягає у застосуванні математичного
апарату нечіткої логіки до правил СВЗВ „Suricata”, дозволяє розширити діапазон виявлення
модифікованих загроз та сприяє не тільки підвищенню ефективності СВЗВ „Suricata” в
забезпеченні захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах, а й
збільшенню ефективності діяльності адміністратора з безпеки щодо прийняття
обґрунтованих рішень для своєчасного виявлення та запобігання кібернетичним
вторгненням.
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Фесьоха В.В. (ВІТІ)
УДОСКОНАЛЕНА НЕЧІТКА МОДЕЛЬ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ В
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ТА МЕРЕЖАХ
ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ
Ефективний захист інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж (ІТСМ) від
кібернетичних вторгнень (КВ) можливий у випадку застосування механізмів їх ідентифікації,
що ґрунтуються на підході виявлення аномалій, оскільки дозволяють виявляти КВ нульового
дня. Саме тому наукові дослідження в напрямку удосконалення цього підходу є
актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав ефективність (точність виявлення КВ
близько 0.9) та доцільність застосування до ідентифікації аномалій в ІТСМ моделей, які
одночасно відповідають вимогам верифікації, стійкості та адаптації: гібридизація підходів
математичного апарату теорії нечітких множин та нечіткого логічного виводу і експертних
систем.
Проте, ефективність нечіткої моделі виявлення аномалій в ІТСМ залежить від певних
цільових властивостей, таких як її адекватність предметній області та достовірність, які, в
свою чергу, залежать від кваліфікації експертів з кібернетичної безпеки, оскільки саме
експерти визначають тип і якість налаштування функцій приналежності усіх досліджуваних
лінгвістичних змінних.
На етапі формулювання експертом лінгвістичних правил, які утворюють нечітку базу
знань (БЗ) про аномалії у ІТСМ, його впевненість в тому чи іншому правилі може бути
різною. Якщо одне правило, на його думку, може служити в якості безперечної істини, то
інше правило у того ж експерта може викликати деяку неоднозначність висновку.
У зв’язку з цим, виникає задача удосконалення нечіткої моделі виявлення аномалій
шляхом відображення ступенів важливості (значимості) правил у БЗ з суб’єктивної точки
зору експерта.
У доповіді запропоновано удосконалену нечітку модель виявлення аномалій в ІТСМ, в
основу якої покладено існуючу модель виявлення аномалій на основі нечітких множин та
нечіткого логічного виводу. Суть удосконалення полягає у введенні вагових коефіцієнтів для
нечітких правил у БЗ – чисел з інтервалу [0, 1], які характеризують їх важливість в системі
нечіткого логічного виводу, що ґрунтуються на впевненості експерта в кожному обраному
для прийняття рішення правилі. Так, після введення вагових коефіцієнтів задача нечіткої
ідентифікації аномалій в ІТСМ зводиться до знаходження рішення аналітичного виразу з
урахуванням поправочних коефіцієнтів – ваг правил – w:
jk j

X *  ( x1* , x2* ,..., xn* )  y  d j (a1

jk

jk

, a2 j ,..., an j )  D  (d1 , d 2 ,..., d m ), i  1, n, j  1, m ,
w jk

j

Відповідно, система нечітких логічних висловлювань досліджуваної моделі про
прийняте рішення на основі максимінного підходу приводиться до наступного вигляду:



dj




 jp ( xi )   , j  1, m
 x1, x2 ,..., xn   pmax
w jp min i
i 1,n 1
1,k
n




Експериментальні дослідження удосконаленої моделі підтверджують отримання більш
достовірних та точних результатів нечітких заключень про наявність аномалій в ІТСМ у
порівнянні із застосуванням раніше відомої нечіткої моделі виявлення аномалій.
Таким чином, розглянуте удосконалення нечіткої моделі виявлення аномалій у ІТСМ,
яке отримане за рахунок введення вагових коефіцієнтів для нечітких логічних правил БЗ,
дозволяє підвищити адекватність та достовірність моделей, що використовуються для
ідентифікації КВ у роботу ІТСМ органів військового управління.
j
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д.т.н. Субач І.Ю. (ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Чаузов О.М. (ДССЗЗІ України)
МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ В АСУ НА ОСНОВІ
ІНФОРМАЦІЙНИХ БЛОКІВ РІВНОГО ОБ’ЄМУ З ОДНАКОВОЮ ЙМОВІРНІСТЮ
ЗВЕРТАННЯМ ДО ДЕЯКИХ З НИХ
Система планування розміщення інформаційного ресурсу у розподіленому середовищі
інформаційно-телекомунікаційної мережі (ІТМ) АСУ спеціального призначення (СП)
повинна забезпечувати оптимальне значення обраної цільової функції шляхом складання
плану розподілу ресурсів між запитами із вхідного нестаціонарного потоку, враховуючи при
цьому особливості завдань, котрі вирішуються системою.
У ряді літературних джерел наведено порядок планування інформаційного ресурсу для
АСУ, як розподіленої гетерогенної системи, однак без врахування нестаціонарності потоку
запитів, та напроти, у деяких роботах при розподілі інформаційного ресурсу враховується
нестаціонарність потоків, але тільки для негетерогенних систем.
Метою роботи є розробка математичної моделі, яка враховує вплив часу обробки
кожного запиту на функціонування системи за допомогою функції корисності.
Процес планування ресурсів в ІТМ АСУ СП починає виконуватися при настанні
декількох подій, які змінюють її стан: надходження запиту у мережу; завершення обробки
запиту; одержання оцінки зміни стану; настання прогнозного моменту часу корекції
керування.
Планування здійснюється на основі методу обслуговування FMT (fіrst most tіmelіness),
що визначає прийняття на обробку того запиту, який забезпечить максимальний ймовірний
приріст ефективності системи. У цьому випадку залежність цінності результату обробки
запиту від часу представляється як добуток функції щільності розподілу ймовірності
виконання запиту (t ) на функцію корисності (t ) .
Безпосередньо у вузлі планування запити, що надходять, упорядковуються з
урахуванням часу виконання, котрий співвіднесено з вимогами по результативності.
Аналіз функціонування інформаційних підсистем (ІП) АСУ СП показує, що метод
розподілу інформаційного ресурсу базової ІТМ для забезпечення функціонування складових
частин системи у значній мірі визначає її продуктивність.
Для організації функціонування ІП створюється модель ієрархічного виділення
інформаційного ресурсу, в якій кожний наступний рівень характеризується збільшенням
часу доступу до інформації та зниженням вартості зберігання одиниці даних.
Зміна характеристик ресурсу кожного рівня безпосередньо впливає на продуктивність і
ефективність роботи системи в цілому. Велика кількість параметрів, що впливають на
розподіл інформаційного ресурсу, а також розмаїтість показників якості при визначенні
характеристик розподілу і труднощі їх приведення до єдиного критерію ускладнюють
методи розв’язання задачі розподілу інформаційного ресурсу. Тому доцільно розглядати
процес розподілу інформаційного ресурсу у вигляді ряду часткових моделей, безпосередньо
пов’язаних з характеристиками збережених даних.
Однією з таких моделей є модель, що побудована на основі інформаційних блоків (ІБ)
рівного об’єму, причому ймовірності звертання до деяких з них можуть бути однаковими.
У ній -й запит із множини запитів, що складається з L елементів, формується на
основі інформації, обираної з М ІБ обсягу W, причому ймовірність звертання до s-го
інформаційного блоку ( s  1, М ) дорівнює рs,, причому

М

 ps

 1.

s 1

Оскільки ймовірності звертання до деяких ІБ однакові, то можна згрупувати ІБ з
однаковою ймовірністю звертань й ввести позначення: gі – кількість ІБ із імовірністю
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звертання рі, i  1, m , m – кількість отриманих груп; m  M:  pi gi  1 .

Вочевидь, що

i 1

gi  1, M , а також M 

m

 gi .
i 1

Для розміщення ІБ розподіленої ІП може бути надано N різних типів реалізацій





апаратно-програмних засобів (АПЗ) із набором характеристик j-го типу j  1, N :
tj – середній час доступу до даних для АПЗ j-го типу; Vj – обсяг стандартного блоку
даних АПЗ типу j (причому Vj  W j  1, N ); nj – максимально можлива кількість блоків
даних, наданих для запиту на АПЗ типу j; fj – зведені середні витрати на один блок даних
АПЗ типу j.
Кожному з наявних блоків даних надається порядковий номер, незалежний від типу
АПЗ. При цьому заповнені блоки даних виключаються з розгляду.
Позначимо через k час доступу до блоку даних АПЗ с номером k. З урахуванням
нумерації блоків уведемо змінні розподілу ІБ, що обробляються АПЗ: xijk – кількість ІБ із
імовірністю звертання до них pi, що обробляються k-м блоком даних АПЗ j-го типу, i  1, m ,
j  1, N , k  1, n j .

Позначимо через yj кількість задіяних блоків даних АПЗ типу j,

j  1, N , та

впорядкуємо типи АПЗ за убуванням часу доступу, тобто tj  tj+1,
j  1, N  1 , а
інформаційні блоки – за убуванням ймовірності звертання до них, тобто pi  pi+1,
i  1, М  1 . У даних позначеннях сумарний час доступу до ІБ буде складати:
T 

m

N

nj

i 1

j 1

k=1

  

блоці даних:
даних

pi  xijk  k ., при обмеженнях: кожний ІБ обробляється тільки в одному

N

nj

j 1

k 1

  xijk

АПЗ

j-го

 gi , i = 1,m ; сумарний об’єм ІБ, що оброблюються в k-му блоці

типу,

не

повинен

перевищувати

обсяг

блоку

даних:

m

W   xijk  V j , j = 1,N , k  1, n j ; сумарні витрати на необхідну кількість блоків даних
i 1

N

АПЗ не повинні перевищувати максимально припустимого розміру витрат F:

 fjyj

 F.

j 1

Крім того, значення змінних xіjk (xijk  0) однозначно визначаються набором значень yj:
nj
m



1
y j  V j  W    xijk  .


i=1 k=1


Тоді вимога мінімізації часу доступу до ІБ з врахуванням функції корисності кожного
запиту, задається цільовою функцією:
T 

L

m

N

nj

j 1

k=1

      pi  xijk  k   min
1 i 1

при умові обмежень, що наведені вище. У цільовій функції  – функція корисності го запиту.
Запропонована математична модель є підґрунтям для розробки методу рішення задачі
розподілу інформаційного ресурсу в АСУ СП.
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Кириченко Т.В. (ТОВ „АВТОР”)
КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ ТА
УПРАВЛІННЯ. CASPER – ЗАХИЩЕНИЙ НОСІЙ КЛЮЧОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Сучасні автоматизовані інформаційно-телекомунікаційні системи щодня піддаються
атакам, як ззовні так із середини з використанням різний моделей проникнення крізь
периметр інформаційного захисту системи. Слід зауважити що з кожним роком
винахідливість зловмисників зростає, що в свою чергу призводить до появи більш
витонченого зловмисного ПЗ, яке дає змогу отримувати несанкціонований доступ до
інформації не зважаючи на наявність досить складних систем технічного захисту. Особливо
гостро стоять питання щодо забезпечення унеможливлення несанкціонованого доступу до
корпоративних ресурсів, з використанням людського фактору та методів соціальної
інженерії.
Надійний захист від злочинних посягань можливо забезпечити лише шляхом
впровадження системи комплексного захисту інформації, яка включає в себе застосування
криптографічних та технічних засобів захисту інформації, відстеження загроз безпеки
інформації, а також впровадження ряду організаційно-технічних заходів. Метою
впровадження комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних
системах є забезпечення конфіденційності, цілісності та авторства інформації.
Для рішення вище зазначених задач застосовуються наступні методи захисту
інформації:
– Захищені носії ключової інформації (ЗНКІ) – для встановлення авторства інформації,
забезпечення цілісності інформації та від несанкціонованого доступу до ресурсів ЛОМ, як
зовні так і в середині;
– Апаратні та програмні засоби шифрування інформації та каналів зв’язку – для
забезпечення конфіденційності інформації, забезпечення захисту від несанкціонованого
доступу до каналів зв’язку, зокрема від man-in-the-middle attack (атаки типу людина
посередині).
ЗНКІ суттєво підвищують рівень інформаційної безпеки завдяки однозначній
ідентифікації власника, надійній автентифікації, авторизації та ЕЦП, що забезпечує
встановлення авторства інформації та її цілісність, оскільки ключові дані надійно захищені
від несанкціонованого доступу на апаратному рівні. Разом з цим використання ЗНКІ
забезпечує вирішення задач щодо контролю фізичного доступу до службових приміщень,
розмежування доступу до інформаційних ресурсів.
Для забезпечення надійного захисту каналів зв’язку застосовуються апаратні IPшифратори, які дозволяють передавати конфіденційну інформацію, та інформацію для
службового користування відкритими каналами зв’язку унеможливлюючи несанкціоноване
розкриття інформації що передається.
Приклад комплексного захисту інформації можна розглянути на застосуванні
захищених носіїв ключової інформації „Casper” та смарт-карток „CryptoCard-338”, а також
апаратних IP-шифраторів серії „CryptoIP” в зоні бойових дій для транспортування поранених
з поля бою. „Casper” виконує усі функції захищеного носія ключових даних. „Casper”
виконаний в антивандальному металевому корпусі, має захист від вологи, пилу, бруду.
Смарт-картки „CryptoCard-338” окрім виконання функцій ЗНКІ можуть використовуватись в
якості перепусток на КПП, а також для доступу до службових приміщень. Апаратні IPшифратори серії „CryptoIP” забезпечують конфіденційність інформації шляхом шифрування
трафіку між стаціонарними та пересувними точками.
Програмно-апаратні засоби ТОВ „АВТОР” сертифіковані та відповідають вітчизняним
та міжнародним стандартам. Завдяки застосуванню надійних апаратних та програмних
методів забезпечується найвищий рівень безпеки зберігання персональної та ключової
інформації, виконання криптографічних перетворень.
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Теліженко О.Б. (Інститут СЗРУ)
РОЗБИТТЯ ГРУПИ ТОЧОК КРИВОЇ ЕДВАРДСА ЗА СУМІЖНИМИ КЛАСАМИ
На сьогодні еліптичні криві Едвардса є перспективними для використання у нових
стандартах шифрування для криптографічного захисту інформації. Це обумовлене
спрощенням арифметичних операцій у групі точок кривої Едвардса та збільшення швидкості
шифрування. Крива Едвардса над простим полем Fp , де p  2 задається рівністю [1]
E : x 2  y 2  1  dx 2 y 2 , d  Fp* , d  Qp .

Для множини точок кривої Едвардса задається операція додавання, відносно якої
множина Е буде циклічною абелевою групою, що породжується деякою точкою
G  ( x, y)  E , x  Fp , y  Fp : E  G  . Точка G називається генератором групи Е.
Правила додавання точок кривої Едвардса задаються формулою
P, S  E , P  ( x1 , y1 ) , S  ( x2 , y2 ) :

 x y x y
y y xx 
( x1 , y1 )  ( x2 , y2 )   1 2 2 1 , 1 2 1 2  ,
 1  dx1 x2 y1 y2 1  dx1 x2 y1 y2 
де 1  dx1 x2 y1 y2  0 , 1  dx1x2 y1 y2  0 , x1 , x2 , y1 , y2  Fp* .
Порядок групи точок кривої Едвардса має бути кратним 4. На практиці доцільно
використовувати криві Едвардса, що мають порядок 4n, де n має бути великим простим
числом. Група точок такої кривої має єдину підгрупу Н максимального простого порядку n.
Надалі, ми будемо розглядати саме групи точок кривої Едвардса порядку 4n.
Результати досліджень. За теоремою Лагранжа [2] групу Е можна розбити на суміжні
класи, що не перетинаються двома способами. За підгрупою максимального простого
порядку Н на чотири суміжних класи:
E  H  (G  H )  (2G  H )  (3G  H ) ,
де G є генератором групи Е. За підгрупою четвертого порядку R={(1,0),( –1,0),(0, –1),(0,1)}
на n суміжних класи:
E  R  ( H1  R)  ( H 2  R)  ...  ( H n  R) , де H i  H .
Отже, отримуємо розбиття групи точок кривої Едвардса Е за суміжними класами за
підгрупами порядку n і 4. Тому будь-яка точка кривої Едвардса mG буде одночасно
знаходитися у двох суміжних класах за різними підгрупами.

Рис. 1 Розбиття групи точок кривої Едвардса за суміжними класами

Висновки. Будь-яка точка P групи точок кривої Едвардса однозначно буде визначатися
парою параметрів (i,j), де i, j визначаються з рівняння:
Р=Нs+iD=jG+Ht,
де s,t=1,2,…,n, i,j=0,1,2,3, H s , H t  H . З урахуванням структури групи точок кривої Едвардса
за суміжними класами задачу розв’язання DLP можна сформулювати так. Відома
послідовність Р, 2Р, 3Р,…,mР, де m – невідоме значення, P  E. Кожній точці кривої Е
ставиться у відповідність пара чисел i,j=0,1,2,3: Р ↔ (i1,j1), 2Р ↔ (i2,j2), …mР ↔ (im,jm). Отже,
ми звели аналіз послідовності Р, 2Р, 3Р,…,mР до аналізу відповідної послідовності пар чисел
(i1,j1), (i2,j2), …,(im,jm).
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к.пед.н. Толок І.В. (ВІКНУ)
МОДЕЛЬ СКЛАДНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБ’ЄКТУ СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БЕЗВІДМОВНОСТІ
Характерною особливістю складних технічних об’єктів спеціального призначення є
наявність в їх складі великої кількості (десятки, сотні тисяч) різнотипних комплектуючих
елементів та складових, які мають різний рівень надійності, різні закономірності процесів їх
зносу і старіння. Ця особливість вимагає більш тонкого підходу до організації і планування
процесів технічного обслуговування і ремонту (ТОіР) в ході проектування цих об’єктів.
Зміст процесу ТОіР залежить від складності та конструктивних особливостей об’єкта,
його елементного складу, від наявності та ступеня розвиненості вбудованої системи
технічної діагностики, від призначення об’єкта, режимів його застосування та від інших
особливих умов.
Зміст процесу ТОіР включає в себе такі основні складові:
– технічне обслуговування;
– ремонт як поточний так і плановий;
– забезпечення запасними елементами, інструментом та приладами.
Проблема полягає в тому, що при розробці таких об’єктів всі питання, пов’язані з
ремонтопридатністю і ТОіР повинні вирішуватися вже на ранніх етапах проектування
об’єкта. Якщо не передбачити заздалегідь необхідні апаратні і програмні засоби вбудованого
контролю технічного стану об’єкта, якщо не розробити і не „вбудувати” в об’єкт технологію
його проведення, то реалізувати в майбутньому можливий виграш в безвідмовності об’єкта,
це для техніки спеціального призначення коефіцієнт технічної (бойової) готовності за
рахунок проведення ТОіР скоріше всього вдасться.
Оскільки всі наведені вище питання повинні вирішуватися на етапі створення об’єкта
тобто, коли об’єкта ще немає, необхідно мати математичні моделі процесу ТОіР, за
допомогою яких можна було б прорахувати можливий виграш в рівні безвідмовності об’єкта
за рахунок проведення ТОіР та оцінити необхідні для цього вартісні витрати.
На підставі таких розрахунків приймаються рішення про необхідність проведення
технічного обслуговування для даного типу об’єктів і, якщо таке рішення прийнято,
розробляється структура системи ТО, вибирається найбільш прийнятна стратегія та
визначаються її оптимальні параметри.
На жаль, відомі в даний час математичні моделі і методики розрахунку оптимальних
параметрів процесів ТО мало придатні для застосування до реальних складних технічних
об’єктів. Основний недолік цих моделей полягає в тому, що в них або взагалі не
враховується складна структура об’єкта, або є можливість враховувати тільки деякі
найпростіші структури слід зазначити, що аналітичні моделі виявляються або занадто
складними для їх реалізації, або малопридатними для практичного використання через
неможливість врахування в них принципово важливих параметрів як самого об’єкта (склад,
структура і т.п.) так і параметрів ТОіР (зміст терміни проведення тощо).
Це веде до того, що для розробки моделі складного технічного об’єкта спеціального
призначення та для прогнозування показників безвідмовності доцільно використовувати
метод імітаційного статистичного моделювання.
У даній доповіді розроблена та доводиться математична модель складного технічного
об’єкта (модель безвідмовності), за допомогою якої можна отримувати оцінки показників
безвідмовності об’єкта з урахуванням його конструктивної і надійнісної структур.
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МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ СЕРВЕРУ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ
ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ PROXMOX
Сучасний період розвитку суспільства, та безпосередньо Збройних сил України,
потребує швидкодії сучасних систем для виконання поставлених завдань. На даному етапі
розвитку сучасних технологій назріла необхідність правильно, швидко, з мінімальними
затратами та без заподіяння шкоди системі виконувати завдання з використанням серверів
віртуалізації. Метод організації серверу віртуалізації це програмна імітація за допомогою
спеціального програмного забезпечення комп’ютера. Далі, на такий віртуальний комп’ютер
можна встановити операційну систему, і вона буде на ньому працювати точно так само, як і
на простому комп’ютері. Найкраща характеристика цієї технології – це можливість запуску
декількох віртуальних комп’ютерів всередині одного, при цьому всі віртуальні комп'ютери
можуть працювати незалежно один від одного.
Віртуалізацію серверів можна використовувати в цілях навчання і в тестових цілях.
Нові додатки або ОС можна протестувати перед запуском в експлуатацію в віртуальному
середовищі, не купуючи спеціально комп’ютера для цього і не ризикуючи паралізувати
роботу ІТ-інфраструктури, якщо щось піде не так.
Використання програмного продукту ProxMox дозволить заощадити на вартості
придбання обладнання, а так само знизити енергоспоживання, а значить і тепловиділення
системи, отже, можна використовувати менш потужні, і, відповідно – більш дешеві системи
охолодження.
Proxmox – система віртуалізації з відкритим вихідним кодом, це реліз спеціалізованого
Linux-дистрибутива на базі Debian, націленого на розгортання і обслуговування віртуальних
серверів з використанням LXC(Linux Containers) і KVM(Kernel-based Virtual Machine), і
здатного виступити в ролі заміни таких продуктів, як VMware, vSphere, Microsoft Hyper- V і
Citrix Xen Server.
Серед особливостей web-інтерфейсу ProxMox:
– підтримка безпечної VNC-консолі (Virtual Network Computing );
– управління доступом до всіх доступних налаштувань (VM(Virtual machine), сховище,
вузли і т.п.) на основі авторизації;
– підтримка різних механізмів аутентифікації (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox
authentication);
– управління віртуальними машинами і адміністрування самого сервера відбувається
через веб-інтерфейс або через стандартний інтерфейс командного рядка Linux;
– безпека електронної пошти починається на рівні шлюзу, контролюючи весь вхідний і
вихідний поштовий трафік.
Система Proxmox надає користувачам:
– веб-інтерфейс для управління віртуальними машинами;
– веб-інтерфейс для підключення до консолі гостьових ОС;
– використання ресурсів віртуальних машин в реальному часі;
– підсистему резервного копіювання віртуальних машин;
– можливість динамічної міграції віртуальних машин в кластері;
– можливість створювати віртуальні машини з готових шаблонів і образів установки.
Отже, ProxMox надає можливість для розгортання повністю готової системи
віртуальних серверів з керуванням через web-інтерфейс, розрахований на управління
сотнями або навіть тисячами віртуальних машин. Дистрибутив має вбудовані інструменти
для організації резервного копіювання віртуальних середовищ і доступну стандартну
підтримку кластеризації, включаючи можливість міграції віртуальних середовищ з одного
вузла на інший без зупинки роботи. Тому, система Proxmox є актуальною для розгляду,
дослідження та використання у Збройних силах України.
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МЕТОДИ ВІДДАЛЕНОГО РЕЗЕРВНОГО КОПІЮВАННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ
АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ ПОСАДОВИХ
ОСІБ ПУНКТІВ УПРАВЛІННЯ
Захист цінної інформації, що зберігається на персональних комп’ютерах – це пріоритет
номер один як для організацій, так і для мереж передачі даних пунктів управління Збройний
сил України. Для того щоб уникнути втрати важливої інформації, необхідно проводити
регулярне резервне копіювання або бекап (від англ. Backup – захист, підтримка) даних.
Резервне копіювання – це періодичне дублювання або створення резервних копій
критично важливих даних з метою їх відновлення в разі втрати оригіналу. Можна сказати,
що резервне копіювання – це страхування від втрати інформації в разі поломки обладнання
або випадкового видалення файлів користувачем.
Існує два основні методи резервного копіювання – це копіювання файлової системи
комп’ютера і копіювання образу жорсткого диска.
Копіювання образу жорсткого диска – це створення точної копії всього жорсткого
диска, що дозволяє відновлювати не тільки дані користувача, але Windows і всю інформацію
про стан операційної системи, таку як дані системного реєстру, драйвери, профілі
користувачів, системні настройки, програми та додатки.
Файлове копіювання – це копіювання файлової системи комп’ютера, тобто папок і
файлів, що зберігаються на комп’ютері. Таке копіювання допоможе відновити папки і файли
користувача, але не зможе повернути систему в робочий стан.
Віддалене резервне копіювання даних – це сервіс, що надає користувачам систему для
резервного копіювання і збереження комп’ютерних файлів.
Системи віддаленого резервного копіювання зазвичай вбудовуються в клієнтську
програму, яка виконується зазвичай один раз на день. Ця програма збирає, стискає, шифрує і
передає дані серверам постачальника послуг резервного копіювання.
Створення резервної копії даних надає можливість виконати відновлення інформації
при втраті оригіналу, з якого було створено резервну копію.
При цьому під втратою треба розуміти настання події, що призвела до зміни даних,
після чого вони втратили цілісність або були видалені з носія.
Що стосується конкретних способів реалізації цих двох методів копіювання, то тут
також можна виділити кілька основних видів:
Повне копіювання – це копіювання всіх зазначених даних цілком і повністю, будь то
образ диска або файлова система, без урахування змін, що відбулися в проміжках між
копіюванням.
Під диференціальним резервним копіюванням розуміється копіювання зміненої
інформації з часу останнього повного бекапу. Тобто кожне наступне копіювання включає в
себе всі файли, які змінилися з часу першого бекапу. Таким чином, щоб зробити відновлення
резервної копії потрібно взяти перший повний і останній бекап.
Інкрементальний бекап копіює тільки нові і змінені файли з часу останнього
копіювання, а не першого.
Тому він займає менше місця на носії, ніж диференціальний. Але інкрементальний
бекап складніше відновлювати, оскільки доводиться враховувати не тільки перший і
останній бекап-файли, але і всі проміжні.
Існує ще один спосіб копіювання: „дзеркальне копіювання”. Цей спосіб передбачає, що
як тільки на диску з’являється новий файл, він тут же з’являється і в копії. Деякі фахівці
називають це спосіб копіювання двосторонньої синхронізацією.

238

Методи віддаленого резервного копіювання і відновлення даних АРМ посадових осіб
ПУ ЗСУ необхідно обирати виходячи із важливості та об’ємів інформації, а також
пропускної здатності каналів передачі даних.
Резервне копіювання даних можна робити вручну, копіюючи необхідні файли окремо,
але це незручно.
Набагато корисніше використовувати командні файли (скрипти), що переміщують
потрібні дані в інше місце автоматично. Найзручніше застосовувати для резервного
копіювання спеціалізоване програмне забезпечення, яке автоматично знаходить всі відмічені
користувачем дані і зберігає їх на обраний носій.
Такий інструмент повинен відповідати високим вимогам користувача.
Критерії резервного копіювання:
1. Ефективність. Програма не повинна забирати багато ресурсів комп’ютера, часу
роботи або уваги користувача. Якнайбільше дій має здійснюватися автоматично.
2. Гнучкість. Програма резервного копіювання повинна вміти працювати з будь-якими
типами даних, з максимально доступним числом носіїв інформації і з самими різними
стратегіями резервного копіювання.
3. Надійність. У програмі резервного копіювання повинні бути передбачені
інструменти шифрування, закриті протоколи передачі даних на зовнішні носії, перезапуск
зупинених завдань. Доступність даних.
Програма повинна дозволяти швидко відновити дані з резервної копії, а при
необхідності – можливість прямої роботи з копіями.
Ефективне резервне копіювання вимагає, щоб резервна копія виробничих даних
періодично зберігалася в місці розташування, віддаленому від основного місця
розташування, щоб усунути можливість виникнення однієї і тієї ж аварійної ситуації в обох
місцях розташування.
Це означає, що віддалене розташування для резервного копіювання не повинно
знаходитися в тому ж самому місті, на загальній території, що затоплюється або уздовж
однієї лінії розлому, що і основне.
Залежно від конкретних цільових точок відновлення (RPO) і цільового часу
відновлення (RTO), може вимагатися часте і широке віддалену копію (охоплюючи різні типи
даних, додатків і систем).
Віддалене резервне копіювання має переваги в порівнянні з традиційними методами
резервного копіювання: можливо найважливіший аспект копіювання – те, що резервні копії
збережені окремо від оригінальних даних; віддалена копія не вимагає втручання
користувача; необмежене зберігання даних; деякі віддалені резервні служби можуть
працювати безперервно, копіюючи зміни в файлах; більшість віддалених резервних служб
містить список версій файлів.
Віддалене резервне копіювання має деякі недоліки: залежно від доступної
мережевої смуги пропускання відновлення даних може бути повільним.
Оскільки дані зберігаються окремо, вони можуть бути відновлені або за допомогою
пересилки через Інтернет, або через диск, відправлений від постачальника послуг
віддаленого резервного копіювання; у деяких постачальників цих послуг не дається гарантія,
що дані будуть збережені конфіденційно, тому рекомендується шифрування даних перед
збереженням або автоматизацією процесу резервування; у випадку, якщо постачальник
послуг віддаленого резервного копіювання збанкрутує або буде викуплений іншою
компанією, то це може вплинути на доступність даних або вартість використання сервісу;
якщо пароль кодування буде втрачений, то відновлення даних буде неможливо; у деяких
постачальників послуг віддаленого резервного копіювання часто є щомісячні ліміти, які
перешкоджають великим резервним копіям.
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Успенський О.А. (ВІТІ)
Колісник Є.М. (ВІТІ)
МЕТОДИКА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ
НА ОСНОВІ РОЗПОДІЛЕНОГО СКАНУВАННЯ ПОРТІВ
Сканування портів – одна з найважливіших методик перевірки захисту веб-серверів від
злому.
Порт – це адреса сервера на вузлі, адреса якого зберігається в заголовку протоколу IP.
На одному вузлі (IP-адресу) можуть бути розташовані різні сервери, наприклад HTTP-сервер
(порт № 80), SMTP-сервер (порт № 25), SSH-сервер (порт № 22). Інформація про запущені на
сайті сервісах може бути отримана шляхом сканування портів.
Датаграмний протокол UDP призначений для обміну повідомленнями без достовірності
доставки, а також без гарантії збереження порядку повідомлень. Протокол управління
передачею TCP усуває недоліки UDP. У протоколі TCP після відправлення запиту на
з’єднання (SYN-пакета) віддалена сторона відповідає підтвердженням (SYN/ACK-пакетом,
якщо порт відкритий) або відмовою (RST-пакетом, якщо закритий). Якщо порт відкритий, у
відповіді міститься ідентифікаційний номер пакета (номери наступних пакетів
збільшуються). Інформування віддаленої сторони про ідентифікаційний номер наших пакетів
переводить з’єднання в стан „встановлено”.
Існує кілька методик сканування портів TCP. Самим примітивним способом
сканування портів, є спроба відкрити з’єднання з кожним із потрібних портів. Недоліком
даного методу сканування портів є швидкість (потрійне рукостискання, що було описано
вище, вимагає багаторазової передачі пакетів в обидві сторони).
Для прискорення процесу сканування портів можна скористатися побудовою мережних
RAW-пакетів. У скануванні портів такі пакети дозволяють генерувати нештатні ситуації:
посилки SYN, SYN/ACK, FIN-пакетів, пакетів без прапорів взагалі або пакетів з
встановленими усіма можливими прапорами. Також RAW-пакети дозволяють виконати
мережеву атаку, так званий IP-spoofing (підробка адреси відправника), яка застосовується в
прихованому скануванні портів.
Сканування портів типу SYN-атака ґрунтується на формуванні SYN-пакетів на
необхідні порти і аналізі відповідей. На сьогодні сканування портів даним методом є
найшвидшим.
Ще одним різновидом сканування портів є посилка FIN-пакетів. На такі пакети цільова
машина відповість RST-пакетом незалежно, порт відкритий або закритий. Сканування портів
даним методом складніше виявити, хоча результат не показує відкритість порту. Сканування
показує доступність (фільтрацію) порту - ігнорування з’єднань
Існують ще кілька методик сканування портів, а як інструмент, автор рекомендує nmap.
В інструменті nmap реалізовані не тільки всі відомі техніки сканування портів, а й
інструменти для виявлення зомбі-машин, які використовуються для скритного сканування
портів. Для захисту від сканування портів в Linux можна в мережевому фільтрі (підсистемі
ядра) вимагати ігнорування всіх пакетів, крім встановлених з’єднань, що зведе нанівець
сканування портів, використовуючи пакети з наперед невірно встановленими прапорами.
Дозволити вхідні з’єднання адміністраторським службам тільки для довірених адрес, це
зробить непотрібним будь-які види сканування портів, але також обмежить і можливості з
адміністрування. Альтернативою цьому є установка пасток на сканування портів, яка
спрацьовує при відкритті з’єднання на деяких часто сканованих портах.
Експерименти зі сканування портів слід проводити в спеціально побудованій для цього
мережі або на машинах, адміністратори яких дозволили Вам сканування портів. Пам’ятайте,
що при виявленні сканування портів на Вас можуть написати скаргу, а це потягне за собою
покарання з боку провайдера.
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ЗАСТОСУВАННЯ МОНІТОРИНГУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
У зв’язку із широким застосуванням комп’ютерних технологій у Державній службі
спеціального зв’язку та захисту інформації, все гострішою постає 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. В цьому сенсі застосування моніторингу є необхідною
складовою для забезпечення високих показників ефективності роботи даної системи.
Моніторинг є одним із найважливіших елементів інформаційної системи, і призначений для
запобігання здійснення несанкціонованого доступу до інформації зловмисниками.
Комплексний захист комп’ютерної мережі сучасного рівня вимагає використання
різних засобів безпеки, таких як системи виявлення мережевих атак, системи захисту від
спаму, антивіруси, брандмауери (firewall), сканери безпеки і т.д. При цьому зростання
кількості апаратних і програмних засобів захисту мережі значно збільшує обсяг інформації,
що аналізується, необхідної для контролю безпеки. Як наслідок – адміністратори мережі
повинні приділяти значний час аналізу рутинної інформації, що знижує продуктивність
роботи і, відповідно, впливає на оперативне прийняття рішень щодо підтримки
функціонування комп’ютерної мережі. Таким чином, виникає протиріччя між збільшенням
обсягу інформації, яку доцільно аналізувати для запобігання загрозам, і оперативністю
управління мережею.
Значна частина загроз безпеки є наслідком людського фактору – відсутність у
користувачів необхідних компетенцій, а також ігнорування службових інструкцій
(наприклад, недбале поводження з паролями). Аналіз безпеки комп’ютерної мережі вимагає
враховувати всі види загроз, однак якщо природні загрози досить легко формалізуються в
плані ризиків і захист від них досить лінійний, то загрози, які є причиною людського
фактора, вимагають особливої уваги внаслідок непередбачуваності дій навіть при відсутності
наміру заподіяння шкоди.
Для виявлення загроз на практиці використовується великий асортимент
спеціалізованих систем: аналізатори мережевих протоколів, системи моніторингу мережі, як
активний компонент – системи тестування навантаження. Також широко використовуються
антивіруси, міжмережеві екрани, криптографічні засоби захисту інформації, системи
виявлення атак (IDS) тощо. Однак всі ці засоби захисту застосовуються періодично,
виходячи з суб’єктивних рішень адміністраторів мережі, як інструмент для вирішення вже
виниклої проблеми і лише зрідка – для профілактики. Методи аналізу спрямовані на
виявлення заздалегідь відомих і описаних в літературі загроз, отже – далеко не завжди мають
можливість виявити нові види загроз або модифікації вже відомих, що значно знижує
безпеку мережі.
Таким чином, в даний час актуальним завданням є розробка нових ефективних методів
виявлення неприпустимих подій в роботі комп’ютерної мережі, які можуть бути наслідками
як технічних збоїв, так і несанкціонованих дій. При цьому потрібна наявність можливості
виявлення довільних типів порушень роботи мережі і загроз безпеки, включаючи нові (за
непрямими ознаками порушення роботи мережі), а також виявлення шкідливих впливів,
пролонгованих у часі.
Обсяг даних моніторингу, а також їх різнорідний характер, роблять завдання обліку
параметрів мережі досить складною, а саме – є необхідною розробка методик, що
дозволяють класифікувати і аналізувати відповідний масив даних, причому в багатьох
випадках – в режимі реального часу.
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Одним з методів вирішення проблеми є оперативна обробка даних системи
моніторингу та обчислення консолідованої оцінки результатів моніторингу за заздалегідь
визначеними параметрами. Такий підхід дозволяє звести велику кількість різнопланових
даних, що відслідковуються системою моніторингу, до значних і зрозумілих для
користувачів показників, які можуть в подальшому використовуватися при прийнятті
оперативних рішень фахівцями з безпеки. Згідно статистики, застосування консолідованої
оцінки в системі моніторингу комп’ютерної мережі дозволяє заблокувати в середньому
більше на 25.35 % атак, ніж при використанні звичайних систем моніторингу.
В даний час вже неприпустимо розглядати забезпечення безпеки комп’ютерної мережі
як збереження певного заздалегідь оптимального стану. Вимагається підхід до забезпечення
безпеки, який визначає завдання адаптивного динамічного управління процесами зміни
станів комп’ютерної мережі як складної системи, що забезпечує запобігання виходу системи
не з одного фіксованого стану, а з діапазону таких, що в достатній мірі задовольняють
сучасним вимогам Держспецзв’язку.
Однак навіть наявність консолідованих оцінок певних параметрів може бути
недостатньою для забезпечення безпеки досить великої і складної комп’ютерної мережі.
Ухвалення управлінських рішень в такому випадку залежить від безлічі факторів і має
визначатися значною кількістю критеріїв, а також враховувати велику кількість обмежень. В
кінцевому підсумку спеціалісти, які приймають рішення – нерідко використовують спрощені
методики аналізу, що спираються на швидкодію, ігноруючи якісний параметр, застосовують
звичні, але вже малоефективні методи і т.д. З цього випливає висновок про необхідність
наявності системи підтримки прийняття рішень, яка повинна взяти на себе більшу частину
рутинної роботи.
У загальному вигляді найбільш оптимальним для управління є напівавтоматичний
режим: якщо є єдине відоме рішення проблеми, то воно застосовується автоматично
(додатково доцільно повідомляти фахівця з безпеки), а в разі наявного вибору варіантів дії, а
також при відсутності відомих рішень проблеми, рішення має приймати спеціаліст.
Складність аналізу даних системи моніторингу робить доцільним застосування
нейронних мереж для аналізу даних і подій, що дозволяє домогтися оперативного результату
без процесу аналітичного програмування. При цьому нейронні мережі здатні до
самонавчання, що дає додаткові переваги: збої системи, як і загрози, можуть проявлятися у
вигляді нелінійних залежностей між параметрами, не завжди безпосередньо пов’язаними
один з одним, що вкрай складно виявити аналітично. Один з варіантів – це застосування
мережі Хопфілда (повнозв’язкова тришарова мережа із симетричною матрицею зв’язків), яка
прагне до досягнення стану рівноваги, що може бути задано як оптимізація процесів в
комп’ютерній мережі.
Ще одним перспективним напрямком удосконалення систем моніторингу
комп’ютерних мереж є оптимізація розмежування потоків даних, низька ефективність якої
задає в даний час до чверті вразливостей мережі. При цьому необхідно інтегрувати системи
контролю безпеки і розмежування потоків даних.
Як висновок, ще кілька років тому стандартним методом забезпечення захисту
комп’ютерних мереж було застосування традиційних послуг безпеки: систем розмежування
прав доступу, міжмережевих екранів, антивірусного програмного забезпечення і т.д. В даний
час вже можна назвати загальноприйнятим серед фахівців підхід, який передбачає постійний
цілодобовий моніторинг інформаційних процесів в комп’ютерній мережі, включаючи
внутрішній і зовнішній трафік, а також періодичну перевірку на наявність вразливостей
(аудит мережі).
Тому метою роботи є визначення оптимального підходу при застосуванні тих чи інших
параметрів моніторингу з урахуванням як характеристик самої інформаційної системи, так і
особливостей реалізації самих методів. Тим самим, комбінуючи певні параметри
моніторингу, можливо забезпечити ефективний захист системи від несанкціонованого
доступу та контроль над кожним робочим місцем.
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МЕРЕЖЕВА СТЕНОГРАФІЯ МЕТОД „ІР-СТЕНОГРАФІЇ”
В даний час актуальною є проблема передачі конфіденційної інформації в мережі.
Сучасні технології дозволяють передавати інформацію практично в будь-яку точку Землі. В
даний час існує досить багато методів і засобів, що дозволяють захистити передану
інформацію, наприклад криптографія.
І хоча криптографія дозволяє зашифрувати повідомлення так, щоб ніхто, крім власника
ключа не зміг його прочитати, існує ймовірність перехоплення повідомлення. Для
запобігання перехоплення повідомлення може бути використана стеганографія.
Далі розглянемо один з напрямків стеганографії.
Мережева стеганографія – напрям комп’ютерної стеганографії, заснований на
використанні особливостей протоколів мережевої моделі 081. Передача даних в мережевий
стеганографії проводиться через приховані канали.
Прихований канал – це комунікаційний канал, який застосовується для передачі даних
методом, який спочатку не був для цього призначений.
Прихований канал може існувати в будь-якому відкритому каналі, якщо виконуються
деякі вимоги.
Методи мережевої стеганографії засновані на зміні властивостей одного або декількох
мережевих протоколів. Кожен з методів мережевої стеганографії використовує особливості
роботи того чи іншого мережевого протоколи, або поля корисного навантаження для
передачі прихованої інформації. Гібридні методи використовують як особливості роботи
протоколу, так і поля мережевих пакетів.
Головна ідея методів модифікації полів заголовків полягає у використанні деяких полів
заголовків для внесення в них стеганограмми.
Це можливо за рахунок деякої надмірності в даних полях, тобто існують певні умови, в
яких значення в даних полях не будуть використовуватися при передачі пакетів. Найчастіше
використовуються поля заголовків і ТСР протоколів.
Розглянемо метод, заснований на модифікації невикористаних полів протоколу ІР для
створення прихованого каналу.
Плюсом даного методу є передача без змін інформації від адресанта до одержувача, але
це також обмежує кількістю відправленої інформації.
Стеганографія на основі даного методу є легко реалізуємо, має непогану пропускну
здатність, так як можна послати безліч ІР- пакетів з внесеними змінами, і низьку вартість за
рахунок застосування полів, що не порушують функціональність пакету.
З недоліків слід виділити те, що передані дані містяться у відкритому вигляді і можуть
бути легко зчитані спостерігачем (хоча можна посилити захист, використовуючи додаткову
криптографію).
Висновок
Представлений метод об'єднує в собі два базових методи (модифікації полів ІР і ТСР
заголовків), тобто включає в себе їх властивості, але при цьому володіє більш високою
складністю виявлення, і, як наслідок, більш стійкий до статистичного стегоаналізу. Метод не
вимагає синхронізації за часом учасників обміну прихованими повідомленнями і
характеризується низькою вартістю стеганографії.
Проведені дослідження можуть бути використані в якості основи для розробки нових
методів стеганографії або для захисту інформації по прихованим каналам, створених за
допомогою розглянутого методу
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИДІЛЕННЯ КОНТУРІВ
РАЙДУЖНОЇ ОБОЛОНКИ ОКА НА ЗОБРАЖЕННІ
Актуальність. Розвиток біометричних технологій ідентифікації особи, обумовлена
тим, що збільшується число об’єктів і потоків інформації, які необхідно захищати від
несанкціонованого доступу, а саме: криміналістика; системи контролю доступу; системи
ідентифікації особи; інформаційна безпека (доступ в мережу, доступ на режимний об’єкт);
системи голосування; різні соціальні проекти, де потрібна ідентифікація людей; проекти
цивільної ідентифікації (пересічення державних кордонів, видача віз на відвідини країни) і
т.д. Однією з найбільш перспективних є ідентифікація по райдужній оболонці ока (РОО)[1].
Постановка задачі. При ідентифікація по РОО одним з перших етапів роботи системи,
є виділення меж райдужки. Проблема виділення контурів при аналізі зображень отриманих із
апаратної частини міститься у виявленні однієї або декількох його взаємопов’язаних точок і
подальшому визначенні решти точок до моменту отримання контуру.
Мета. Провести порівняльний аналіз методів виділення меж на зображенні, і визначити
який із методів є найбільш ефективний для біометричних систем ідентифікації по РОО.
Основні положення. Більшість методів виділення контурів використовують таке
важливе поняття, що кожен піксель зображення обчислюється з локальної околиці
відповідного пікселя. Оскільки всі пікселі вхідних зображень використовуються певним
чином при створенні вихідного зображення. Проте більшість різних методів можна
згрупувати у дві категорії: градієнтний метод і метод Лапласа. Метод градієнта виявляє
контури, шукаючи максимум та мінімум у першій похідній зображення. Метод Лапласа
шукає нульові переходи в другій похідній зображення, щоб знайти межі. Очевидно, що
похідна показує максимум, розташований в центрі межі вихідного сигналу. Координата
розташування пікселя оголошується межею, якщо значення градієнта перевищує певну
порогову величину, бо межа буде мати вищі значення інтенсивності пікселів, ніж ті, що його
оточують. Отож, як тільки поріг встановлюється, є можливість порівняти значення градієнта
з пороговим значенням і виявляти контур кожного разу, коли це порогове значення
перевищено [2]. Крім того, коли перша похідна знаходиться на максимумі, друга похідна
дорівнює нулю. Іншою альтернативою для визначення розташування контуру є визначення
нулів у другій похідній.
Проаналізуємо найбільш поширені підходи до визначення контурів, а саме: метод
Собеля, Робертса і Превіта, а також Laplacian of Gaussian (LoG).
Метод Собеля, Робертса і Превіта мають в своїй основі схожий алгоритм дій, тому
доцільно розповісти про один із них, а саме про метод Собеля.
Оператор Собеля - дискретний диференціальний оператор, що розраховує приблизні
значення похідних різного порядку для функції яскравості пікселів. Оператор складається з
пари ядер 3 × 3, як показано на рисунку 1. Одне ядро аналогічне іншому, але з поворотом
(обертанням) на 90 °.
-1 0 +1
+1 +2 +1
-2 0 +2
0 0 0
-1 0 +1
-1 -2 -1
Gx
Gy
Рис. 1 Маски, що використовуються оператором Собеля

Ці ядра призначені для максимізації функції яскравості тих пікселів, чиї координати
знаходяться на контурі об’єкта. Ядра можна застосувати окремо до вхідного зображення,
щоб визначати окремі значення градієнтного компонента в кожній орієнтації Gx і Gy. Потім
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їх можна об’єднати разом, щоб знайти абсолютну величину градієнта в кожній точці і
орієнтацію градієнта [3]. Величина градієнта визначається:

G  Gx2  Gy2
Кут орієнтації межі, що призводить до просторового градієнта, визначається:
  arctan(Gy / Gx )
Оператор Лапласіан є 2-D ізотропною мірою 2-ї просторової похідної зображення.
Лапласіан L (x, y) зображення з значенням інтенсивності пікселів I (x, y) визначається як:
2I 2I
L ( x, y )  2 
x y
Оскільки вхідне зображення представляється як набір дискретних пікселів, нам потрібно
знайти дискретне ядро, яке може апроксимувати другі похідні у визначенні Лапласіана [3].
Загальноприйняті невеликі ядра показані на рисунку 2.
-1 -1 -1
0 -1 0
-1 8 -1
-1 4 -1
-1 -1 -1
0 -1 0
Рис. 2 Маски, що використовуються оператором Лапласіан

Оскільки ці ядра апроксимують другу похідну на зображенні, вони дуже чутливі до
шуму. Щоб запобігти цьому, до зображення застосовується згладжування[4], найчастіше для
цього застосовують гауссовий фільтр, щоб зменшити його чутливість до шуму. Цей
заздалегідь оброблювальний крок скорочує високі частотні шумові компоненти раніше кроку
диференціювання. Фактично, ми можемо згорнути згладжуючий фільтр Гауса з оператором
Лапласіан, а потім цей гібридний фільтр згортається із зображенням, щоб досягти
необхідного результату. Отже, 2-D LoG функція зосереджено на нулі і з середнім
квадратичним відхиленням Гауса σ має вигляд:
x2  y 2

1  x 2  y 2   2 2
LoG( x, y )  
1
e
 4 
2 2 
Висновок. Оскільки виявлення контуру РОО є фундаментальним кроком у біометричних
системах ідентифікації по райдужці, необхідно однозначно визначити контури, щоб
отримати найкращі результати ідентифікації користувачів. Тому дуже важливо
застосовувати метод визначення контуру, який найбільш підходять для даної задачі.
Проаналізувавши розглянуті вище методи, можна констатувати, що метод з використанням
операторів Собеля, Превіта і Робертса достатньо швидкодійні у визначенні межі і її
орієнтації, але досить не точні і чутливі до шуму. Метод з використанням оператора
Лапласіана доцільно використовувати згорткою з Гауссовим фільтром, адже саме в такій
комбінації вірно визначається контур, але даний метод має недолік не спрацювання в кутах.
Отже, в своїй подальшій науковій діяльності будуть проводиться дослідження для усунення
зазначеного недоліку.
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ВИЯВЛЕННЯ ВОГНЕВИХ ПОЗИЦІЙ ПРОТИВНИКА АКУСТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ
Досвід проведення антитерористичної операції на сході нашої держави викриває низку
проблем щодо своєчасного виявлення вогневих позицій переднього краю противника.
При цьому окремим актуальним питанням є визначення вогневих позицій снайперів
противника. Завдання визначення вогневої позиції вирішується методами, що ґрунтуються
на виявленні демаскувальних факторів, основними з яких є відблиск від оптичних засобів
прицілювання, хіміолюмінесцентний дуловий спалах та звук від пострілу.
Кожний з методів має свої переваги та недоліки.
Однак оперативна потреба розроблення, впровадження та забезпечення військ простими
в обслуговуванні (при відносно невисокій вартості) засобами визначення вогневих позицій
вказує саме на акустичний метод.
Слід зазначити, що його застосування може бути поширене для виявлення військової
техніки, літальних апаратів, у тому числі й безпілотних, позицій артилерії тощо.
На даний час у Збройних силах України на озброєнні відсутні такі засоби, тому
вирішення питань їх розроблення та забезпечення ними підрозділів, насамперед у зоні
проведення антитерористичної операції, є важливими завданнями.
Акустичні засоби виявлення вогневих позицій, в своїй основі, будуються за
результатами обробки та аналізу складових акустичного сигналу, генерованого пострілом зі
стрілецької зброї.
Проте особливості цих складових, характер їх формування та розповсюдження
досліджено недостатньо.
У доповіді наведено результати аналізу особливостей акустичних сигналів, викликаних
пострілом зі стрілецької зброї. Визначено складові акустичного сигналу, особливості їх
формувань та розповсюдження. З’ясовано обмеження акустичного методу виявлення
вогневих позицій за відстанню залежно від складової акустичного сигналу, за результатами
обробки якої визначається вогнева позиція.
Проведено аналіз існуючих-відомих закордонних зразків акустичних засобів виявлення
пострілу зі стрілецької зброї. Визначені підходи щодо оброблення акустичних даних в
залежності від конфігурації акустичних сегментів.
Вказані переваги та недоліки для кожної з конфігурацій та методів оброблення
акустичних даних.
Визначено напрямки подальших досліджень щодо розробки вітчизняного акустичного
засобу (комплексу) виявлення вогневої позиції снайпера.
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ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВИКОНАВЦЕМ ДІАГНОСТУВАННЯ МЕРЕЖІ
ОДНОТИПНИХ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ
Актуальність вибору об’єкта дослідження обумовлена широким спектром прикладів
використанням технічних систем типу „мережа однотипних програмно-апаратних засобів” у
військовій сфері:
– локально-обчислювальна мережа інформаційної системи пункту управління;
– сукупність радіостанцій з програмним управлінням, персональних мобільних
комунікаційних пристроїв посадових осіб пункту управління у складі радіомережі;
– телекомунікаційна мережа як технологічна основа транспортування даних між
інформаційними системами пунктів управління;
– багатомашинний програмно-апаратний комплекс забезпечення функціонування
інформаційних сервісів пункту управління і т. ін.
Абстрагуючись від технологічних особливостей, мережа однотипних програмноапаратних засобів – математична модель заснована на взаємно-однозначному відображенні
інформаційних, фізичних зв’язків множини однотипних програмно-апаратних елементів
складної технічної системи на множину формальних об’єктів та відношень між ними у
термінах теорії графів (теорії складних мереж) з акцентом на їх структурно-інтегративних
властивостях. У контексті обраної проблематики, в якості об’єкта дослідження
розглядається – процес діагностування мережі однотипних програмно-апаратних засобів,
предметом – відповідні моделі, методи, методики.
Технічний об’єкт типу „мережа однотипних програмно-апаратних засобів” у контексті
військової системи технічного обслуговування і ремонту першочергово потребує розробки,
належного науково обґрунтування (формалізації) задачі структурно-функціонального
синтезу автономної автоматизованої системи діагностування (АА СД) мережі однотипних
програмно-апаратних засобів з елементами підтримки прийняття рішень виконавцем
діагностування у відповідності з вимогами існуючих нормативних вимог до оцінки
фактичного технічного стану (справність, несправність, працездатність, непрацездатність).
Результати контролю і оцінки фактичного технічного стану є відправною точкою
процесу відновлення працездатності будь-якого технічного об’єкта. При цьому, рішення про
тип, місцезнаходження несправності, вибір варіанту плану заходів відновлення завжди є
прерогативою виконавця діагностування, а середній час відновлення (у складі коефіцієнту
готовності програмно-апаратної систем) складається з часових витрат:
– ідентифікації фактичного технічного стану як результат контролю;
– пошуку і локалізації несправностей технічного об’єкту;
– підготовки плану заходів відновлення працездатності технічного об’єкту;
– реалізація плану заходів відновлення працездатності технічного об’єкту.
Основними напрямками підвищення ефективності процесів прийняття рішень за
участю людини вважаються: ідентифікація з високою достовірністю типових ситуацій
предметної області; забезпечення якості, адаптивності, ергономіки інформаційної моделі
людини, яка приймає рішення; оперативне надання довідкової інформації, роз’яснень логіки
рішень в нетипових, конфліктних ситуаціях; раціональна послідовність надання інформації;
формування множини можливих варіантів дій з оцінками їх корисності.
Виходячи з викладеного, забезпечення своєчасного та якісного контролю технічного
стану, пошуку несправностей, плану заходів відновлення працездатності мережі однотипних
програмно-апаратних засобів доцільно здійснювати у напрямку подальшого розвитку
практичної реалізації концепції АА СД. При цьому пропонується розширення
функціональності АА СД завдяки додавання нових елементів автоматизації підтримки
прийняття рішень виконавцем діагностування.
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АНАЛІЗ УМОВ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ
СТАНДАРТІВ НАТО В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
Забезпечення якісними системами телекомунікації підрозділів Збройних сил України
сьогодні є одним із найважливіших завдань, які стоять в контексті їх системного
реформування. Одним із ключових питань, яке необхідно вирішувати в сучасних умовах –
яким чином і коли здійснювати перехід на стандарти НАТО, не втрачаючи при цьому
необхідного рівня функціонування систем зв’язку та передачі даних. Такий перехід
необхідно здійснювати, враховуючи наявні можливості та ресурси, які виділяються для
реформування Сектору безпеки і оборони України. В цьому контексті актуалізується
питання стосовно термінів переведення систем телекомунікації ЗС України на стандарти
НАТО. Дослідження цього питання і отримання відповіді на нього дасть змогу забезпечити
планування заходів з переходу на стандарти НАТО без втрати ефективності вже існуючих
систем телекомунікації. Конкретне питання – впровадження телекомунікаційних стандартів
НАТО та термінів досяжності сумісності в цій сфері з державами-членами альянсу
розглянуто не було. Впровадження телекомунікаційних стандартів НАТО в ЗС України –
процес, що передбачає введення спільного порядку дій, закріплення єдиної термінології і
встановлення умов уніфікації технічних процесів в системах телекомунікації і зв’язку
ЗС України та країн НАТО, а також країн-партнерів. Стандарти НАТО в сфері
телекомунікації, за аналогією, можна розділити на адміністративні, оперативні та
матеріально-технічні: адміністративні стандарти визначають процеси управління та обміну
інформацією, порядок роботи з документацією; стандарти спрямовані на оперативне
планування застосування систем телекомунікації та зв’язку; матеріально-технічні стандарти
визначають єдині вимоги до озброєння і військової техніки союзників, управлінню життєвим
циклом, а також кодифікації предметів забезпечення в сфері телекомунікації.
В основу аналізу умов для впровадження телекомунікаційних стандартів НАТО в
Збройних силах України був покладений аналітичний метод (ANP-process) метод аналізу
мереж)¹, який передбачає врахування часових умов, ресурсних можливостей та особливості
технічних рішень. В результаті аналізу виявлено, що повноцінно впровадити стандарти
НАТО в телекомунікаційній сфері можливо лише у довгостроковій перспективі (12 років і
більше). Це пов’язано, в першу чергу, з рядом умов, виконання яких в короткостроковій та
середньостроковій перспективі неможливе. До цих умов належать фінансові та
організаційно-технічні. Це підтверджується зокрема тим фактом, що повноцінне
впровадження телекомунікаційних стандартів НАТО в Збройних силах України розпочалося
наприкінці 2015 року, а імплементація з 2016 року, з того часу суттєвих зрушень, що могли
б свідчити про інтенсифікацію цього процесу не відбулося. Сьогодні очевидно, що для
ефективного запровадження цих стандартів, очевидно, потрібен комплекс додаткових
заходів. До цих заходів відносяться здійснення ефективного планування процесу
впровадження, створення тимчасових структур, відповідальних за запровадження стандартів
НАТО та посилення взаємодії з представниками НАТО в Україні. Таким чином,
запровадження в ЗС України натівських систем зв’язку не є простою заміною технічних
засобів, які б відповідали стандартам НАТО або переведенням на нові нормативи
використання, це складне комплексне завдання, що вимагає поєднання, організаційних
зусиль, технічних напрацювань, певної зміни способів управління та взаємодії.
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НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ
ТРАНКІНГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ MOTOTRBO В ЗСУ
На сьогоднішній день УКХ радіозв’язок у ЗСУ забезпечується, переважно, засобами
транкінгового зв’язку Mototrbo діапазону VHF (Very High Frequency) виробництва компанії
Motorola. Вони добре зарекомендували себе протягом 2014 – 2017 років при забезпеченні
зв’язку в антитерористичній операції на сході України. Проте, їх основним недоліком є
низька завадозахищеність через роботу тільки у режимі фіксованої частоти. Тому на основі
аналізу обладнання військового радіозв’язку різних виробників керівництвом ЗСУ було
прийнято рішення про використання радіостанцій компанії Aselsan для забезпечення УКХ
радіозв’язку в сухопутних військах.
У той же час, виникає завдання раціонального використання наявного обладнання
Mototrbo. Воно в перспективі може залишитись на озброєнні для забезпечення зв’язку
підрозділам забезпечення, на складах та базах зберігання озброєння та військової техніки, у
якості резервних засобів зв’язку, для забезпечення зв’язку у ланці „взвод – відділення”. Крім
цього, гострою проблемою є організація зв’язку у підрозділах територіальної оборони. Саме
туди, в першу чергу, доцільно спрямовувати обладнання Mototrbo тих військових частин, які
перейдуть на використання радіостанцій Aselsan.
При цьому необхідно буде вирішити низку організаційних і технічних завдань, зокрема
наступних:
вибір місць розташування ретрансляторів та розрахунки їх зон покриття. В перспективі,
може бути створена єдина корпоративна мережа транкінгового зв’язку ЗСУ із забезпеченням
покриття територій усіх військових частин та можливістю індивідуальних та групових
викликів у радіомережах різних рівнів;
раціональний розподіл обладнання (радіостанцій та ретрансляторів) між частинами та
підрозділами з урахуванням прогнозованого навантаження. Певна частина обладнання
транкінгового зв’язку може використовуватись для резервування основних УКХ радіомереж
підрозділів, які безпосередньо виконують бойові завдання.
В результаті проведеного в роботі аналізу можливих варіантів розгортання
перспективної корпоративної мережі транкінгового зв’язку ЗСУ було встановлено, що
найкращим є спісіб організації мережі типу Capacity Max – нове транкінгове рішення, що
відповідає протоколу Tier 3 стандарту DMR.
Побудова мережі за даною топологією забезпечує:
раціональне використання обладнання за рахунок використання при проведенні
переговорів тільки тих сайтів, де зареєстровані абоненти, що беруть участь в переговорах.
Відповідно, зменшуєтья навантаження на мережу передачі даних, оскільки не всі сайти
будуть будуть задіюватись при проведенні переговорів;
централізоване керування системою: будь які зміни в конфігурації системи будуть
проводитись єдиним адміністратором;
можливість централізованого та локального моніторингу роботи системного та
абонентського обладнання в мережі.
гнучке конфігурування сайтів в залежності від необхідної канальної ємності в зоні
радіопокриття сайту;
зі збільшенням обмеження до 250 сайтів стає можливим забезпечити організацію
покриття великої території нашої держави та забезпечення захищеним оперативним
транкінговим радіозв’язком;
Таким чином, перспективним напрямком використання обладнання транкінгового
зв’язку Mototrbo є побудова корпоративної мережі ЗСУ.
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНЦИДЕНТАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Управління інцидентами інформаційної безпеки направлене на запобігання і своєчасне
реагування на події, що призводять до порушення властивостей інформації та, як наслідок,
діяльності організації в цілому. Це відбувається внаслідок наявності несправностей або
уразливостей програмного та апаратного забезпечення.
Тому метою дослідження є проаналізувати процес управління інцидентами
інформаційної безпеки.
У процесі управління інцидентами здійснюється виявлення, реєстрування,
пріоритезування, класифікування та початкове підтримання запитів стосовно інцидентів, а
також пошук рішень, їх прийняття, контролювання, інформування і підготовлення звітності.
Ці етапи з різним ступенем деталізації відображені в таких документах як ISO/IEC 27035 та
NIST SP 800-61.
Процес управління інцидентами інформаційної безпеки за рекомендаціями ISO/IEC
27035 включає в себе три основних етапи:
– виявлення та оповіщення про інцидент;
– аналізування і прийняття рішення стосовно інциденту;
– реагування на інцидент.
Перший етап включає в себе виявлення, збирання інформації і звітності про події
інформаційної безпеки. Завдяки цьому на другому етапі здійснюється їх аналізування на
основі звітностей про такі події та приймається рішення про те, чи подія інформаційної
безпеки є інцидентом. Отримана на цьому етапі інформація може використовуватися як
доказова. Третій етап управління інцидентами інформаційної безпеки передбачає реагування
на них, що включає їх пріоритезування та класифікування інцидентів, а також застосування
дій для усунення інцидентів інформаційної безпеки за результатами аналізування та
прийняття рішень. Залежно від прийнятих рішень інциденти інформаційної безпеки
обробляється або режимі реального часу, за встановленим пріоритетом. Після цього
здійснюється аналізування вчинених дій та визначення їх результативності для запобігання
прояву інцидентів інформаційної безпеки в майбутньому.
Тоді як процес управління інцидентами інформаційної безпеки за рекомендаціями NIST
SP 800-61 подібний до міжнародного підходу за стандартом ISO/IEC 27035:2016 і має кілька
фаз. Початкова фаза включає в себе встановлення та навчання команди реагування на
інциденти та придбання необхідних інструментів і ресурсів. Під час підготовки, організація
також намагається обмежити число інцидентів, які будуть відбуватися шляхом відбору та
реалізування управлінських рішень на основі результатів оцінювання ризику. Тим не менш,
залишковий ризик неминуче зберігається після впровадження засобів і заходів його
оброблення. Своєчасне виявлення порушень забезпечення інформаційної безпеки направлене
на оперативне реагування будь-якому проявові інциденту. Згідно з його пріоритетом,
організація може мінімізувати наслідки прояву інциденту та врешті-решт відновитися після
нього. На цій фази можливе повторення дій з виявлення та аналізування інцидентів
інформаційної безпеки. Після адекватно обробленого інциденту, організацією формується
звіт про причини та пріоритет інциденту, а також кроки, які організація повинна зробити,
щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.
Таким чином, за результатами аналізування процесу управління інцидентами
інформаційної безпеки встановлено, що одними із основних завдань є формування
(виокремлення) їх ознак і пріоритетів оброблення. Тому у перспективах подальших
досліджень планується проаналізувати методи та засоби визначення пріоритетів оброблення
інцидентів інформаційної безпеки.
250

к.т.н. Цуркан В.В. (ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Гирда В.А. (ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Пахольченко Д.В. (ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Канарський Ю.В. (ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського)
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВИЯВЛЕННЯ „ТРОЛІВ” У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Однією із складових національної безпеки України є забезпечення інформаційної
безпеки. Зокрема, загострення відносин між країнами, проведення антитерористичної
операції та висунуті питання гендерної нерівності породжують інформаційний вплив на
людину, суспільство та державу. Одним із різновидів такого інформаційного впливу є
тролінг. Залишені повідомлення провокаційного характеру в коментарях користувачів
спільнот у соціальних мережах стали головною зброєю в інформаційній війні проти України.
Тоді як мережева анонімність – однією із головних ознак появи та розповсюдження „тролів”.
Метою даного дослідження є проаналізувати процес виявлення „тролів” у соціальних
мережах.
Створення та використання соціальних мереж призвело до виникнення негативних
явищ, таких як крадіжка персональних даних, спами, негативного інформаційнопсихологічного впливу за допомогою тролінгу. Одним із головних недоліків використання
соціальних мереж є відсутність контролю та анонімність.
Так, анонімність забезпечує „тролям” почуття повної безкарності. В даний час
мережеві „тролі” являють собою одну з основних проблем інтернет-спілкування, що вимагає
особливої уваги. Головним завданням „тролів” є виведення учасників спілкування з
рівноваги та розпалення конфлікту Мережевий тролінг доцільно розділити за такими
критеріями
1. За ступенем інтелектуальності повідомлень:
 „товстий троль” являє собою „злісний” тролінг, в якому використовуються прямі
образи. Сам „троль” починає переходити на особистості, він грубо сперечається,
використовує нецензурну лексику, погрожує; створює видимість що не відходить від теми
розмови, але при цьому шукає слабкі місця в житті особистості та використовує їх же проти
ней. Впізнати „товстого троля” можливо за його бурхливою поведінкою, що направлена на
пряму образу;
 „тонкий троль” є прикладом „вишуканого” тролінгу. „Троль” складає враження
високоосвіченої, інтелігентної людини, використовує грамотну поставлену мову. Він діє
непомітно та зазвичай балансує (може образити співрозмовника, але в той же момент
відступити, дати слово опоненту, щоб в подальшому цю інформацію використати для
наступних провокацій), йому притаманне використання хитрощів в суперечках, любить
давати поради від професіонала.
2. За якістю комунікативної поведінки:
 аматорський (під аматорським тролінгом розуміється комунікативна поведінка
„мережевих тролів”, що використовується в глобальній мережі як хобі, тобто несе
нестабільний провокаційний характер);
 професійний (професійним тролінгом називається особливий вид комунікативної
поведінки, що використовується для виконання поставлених задач, з метою заробітку. Він
здатен довести людей до суїциду, звільнення з роботи, змінення думки оточуючих.
Професійний „троль”, зазвичай, повинен швидко та легко писати потрібні тексти. Його
метою є придушення конкурентної сторони.);
Таким чином, проаналізовано процес виявлення тролів у соціальних мережах.
Встановлено, що розроблення та використання програмних засобів виявлення „тролів”
зводиться до відображення їх як компонентів соціальних мереж. Це дозволяє знаходити та
блокувати їх, наприклад, на основі чорних списків шляхом занесення до них „тролевих” слів
або фраз.
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ОТРИМАННЯ ДАНИХ З ВІДКРИТИХ
ДЖЕРЕЛ У ГЛОБАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Одним із основних джерел отримання інформації на сьогоднішній час є відкриті
джерела. Цей підхід тлумачиться як розвідка даних з відкритих джерел (англ. – Open source
intelligence, OSINT). Його використання орієнтоване на знаходження, вибирання та
накопичення даних з глобальної мережі Інтернет. При цьому відкритість джерела вказує на
його загальнодоступність. Тому метою дослідження є проаналізувати процес отримання
даних з відкритих джерел у глобальній мережі Інтернет. Відкриті джерела містять великі
обсяги інформації про діяльність як окремих людей, спільнот, так і держав, регіонів у цілому.
При цьому виокремлюються, наприклад, такі з них:
– урядові організації;
– неурядові організації;
– навчальні заклади;
– наукові установи;
– засоби масової інформації;
– соціальні мережі.
Отримання даних з означених джерел здійснюється за допомогою дослідження
глобальної мережі Інтернет. Це дозволяє своєчасно виявляти, а також прогнозувати вірогідні
події, встановлювати їх черговість і тенденції прояву. Характерним обмеженням даного
підходу є отримання змістових і надійних відкритих джерел. Тоді як цінність отриманої
інформації визначається такими аспектами:
– оперативність – можливість швидкого отримання даних про стрімкі зміни окремих
подій або обставин;
– обсяг – можливість отримання достатнього обсягу даних для прийняття рішень
стосовно окремих подій або обставин;
– якість – можливість виокремлення та отримання даних, що попередньо були не
сфабриковані або ж виявлення таких випадків;
– зрозумілість – можливість отримання достовірних даних з надійних відкритих
джерел;
– використовуваність – можливість використання накопичених даних без будь-яких,
наприклад, нормативних обмежень;
– вартість – можливість отримання даних з мінімальними затратами як
обчислювальних, так і фінансових ресурсів.
Для аналізування отриманих даних з відкритих джерел у глобальній мережі Інтернет
використовуються, наприклад, такі методи: асоціація; кластеризація; класифікація;
прогнозування; послідовності; комбінації; обробка зі запам’ятовуванням; дерево рішень.
Таким чином, отримання даних з відкритих джерел обумовлене наявністю доступу до
глобальної мережі Інтернет. При цьому важливим аспектом використання такого підходу є
встановлення надійності/ненадійності відкритого джерела.
Порівняно з цим отримання даних з нього пов’язане з меншими складнощами та
обмежується виключно особливостями відповідних засобів. У кінцевому випадку цінність
отриманих даних з відкритих джерел визначається оперативністю надходження,
накопиченими обсягами, якістю, зрозумілістю, використовуваністю та затратами як
фінансових, так і обчислювальних ресурсів.
Завдяки цьому стане можливим своєчасне реагування і запобігання проявам окремих
подій та обставин. У перспективах подальших досліджень планується проаналізувати засоби
отримання даних з відкритих джерел.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ У КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
Характерною ознакою сучасного етапу науково-технічного та економічного прогресу є
розвивання та використання інформаційних технологій. Це призводить до росту обсягів
мережевого трафіку та, як наслідок, спонукає до виявлення вторгнень у комп’ютерні мережі.
Тому виникає потреба в удосконаленні відповідних систем. Одним із підходів такого
вдосконалення є використання засобів виявлення вторгнень. Забезпечити безпеку
інформаційних ресурсів доступними засобами, які можуть бути застосовані в ситуаціях
вірогідних вторгнень в комп’ютерні мережі. Одним з таких засобів є системи виявлення
вторгнень.
Тому метою дослідження є порівняльна характеристика системи виявлення вторгнень у
комп’ютерні мережі.
Виявлення вторгнень можна визначити як процес виявлення дій, що можуть поставити
під загрозу конфіденційність, цілісність і доступність інформаційних ресурсів. Такі системи
виявлення вторгнень перевіряють всю вхідну та вихідну мережеву активність та виявляють
можливі підозрілі дії зловмисника. З огляду на це серед них можна виокремити та порівняти
такі різновиди:
Системи на основі мережі для аналізування передачі трафіку по всій підмережі.
Працюють в змішаному режимі, і перевіряють трафік, який передається у підмережі з
бібліотекою відомих атак. Після того, як атака ідентифікується, або ненормальна поведінка
фіксується, відповідне попередження може бути відправлене адміністратору. Як приклад,
така система встановлюється у підмережі, де розташовані брандмауери для того, щоб
відслідкувати намагання проникнення через брандмауер.
Системи на основі хостів для отримання моментального «знімку» існуючих системних
файлів і його зіставлення з попереднім. Якщо відбулися якісь суттєві зміни в системних
файлах або вони були видалені, відповідне повідомлення негайно надсилається
адміністратору для з’ясування законності проведених змін. Прикладом може бути
проведення змін системних файлів або конфігурацій.
Системи на основі виявлення сигнатур мають базу даних сигнатур атак. Кожного разу,
коли пакет проходить через мережу, системою він перевіряєтся з сигнатурами в наявній базі
даних. Якщо збігів не виявлено то даний пакет пересилається далі, в протилежному випадку
він блокується. Відчутним мінусом такої системи може бути попередня зміна зловмисником
сигнатур. В такому випадку атака може не бути виявленою.
Системи на основі виявлення аномалій визначають базовий або нормальний стан
навантаження мережевого трафіку, несправності, протокол і обсяги пакету. Такі системи
безперервно контролюють систему і перевіряють її на наявність аномалій, порівнюючи
сегменти з базовим навантаженням мережевого трафіку.
Пасивними системами записуються виявленні порушення у лог-файли, а також
повідомлення про вторгнення відправляються на консоль адміністратору системи.
В активних системах здійснюється протидія порушенням шляхом переривання
з’єднання або перенастроювання міжмережевого екрану для блокування трафіку від
зловмисника. Відповідні дії можуть проводитися автоматично або за командою оператора чи
адміністратора системи.
Таким чином, за результатами досліджень систем виявлення вторгнень виконано їх
порівняння. Завдяки цьому визначено можливості кожної з систем, встановлено характерні
для них переваги та недоліки. При цьому особливість використання кожної з них обумовлена
можливістю адаптування до змін у комп’ютерних мережах конкретної організації.
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ
У КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ
Одним із підходів до оцінювання захищеності комп’ютерних систем і мереж від
несанкціонованого доступу є тестування на проникнення. Такий підхід дозволяє виявити
вірогідні вразливості порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації.
Тому метою дослідження є проаналізувати процес тестування для проникнення в
комп’ютерні системи та мережі.
Проведення тестування на проникнення орієнтоване на знаходження вразливостей
комп’ютерних систем і мереж. Його використання дозволяє виконати такі завдання,
наприклад:
– визначити вірогідні вразливості;
– визначити загрози, що можуть реалізуватися через вірогідні вразливості;
– оцінити стан захищеності;
– запропонувати шляхи підвищення захищеності.
Загальновідомими є три способи проведення тестування, а саме:
Black-Box спосіб віддаленого зовнішнього тестування на проникнення. Він
використовується для оцінювання інфраструктури комп’ютерної мережі організації з без
відомостей про її внутрішню топологію, сервіси. У цьому випадку моделюються дії
зловмисника відомими способами та засобами проникнення у комп’ютерну мережу.
White-Box спосіб внутрішнього тестування на проникнення. Він використовується для
оцінювання інфраструктури комп’ютерної мережі організації з відомими відомостями про її
внутрішню топологію, сервіси. З огляду на це відсутня потреба в отриманні інформації про
об’єкт тестування і, як наслідок, більш результативно оцінити захищеність комп’ютерної
мережі.
Grey-Box спосіб тестування на проникнення з поєднанням особливостей Black-Box та
White-Box. Його використання дозволяє більш результативно оцінити захищеність
комп’ютерної мережі порівняно з іншими способами.
Означені способи відображено в різноманітних методиках тестування на
проникнення. Одними з найбільш розповсюджених серед них є:
– Open Web Application Security Project (OWASP) Top Ten;
– Web Application Security Consortium Threat Classification (WASC-TC).
– Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM);
– Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF);
Методики OWASP та WASC-TC застосовуються при оцінюванні захищеності
комп’ютерних систем і мереж на прикладному рівні. Тоді як методики OSSTMM та ISSAF
позбавленні цього обмеження. При цьому вибір однієї з них залежить від мети організації,
наявності ресурсів. Кожна з означених методик має свої унікальні особливості. Однак,
зазвичай для них характерні такі етапи:
– отримання інформації про об’єкт дослідження;
– знаходження вразливостей;
– аналізування вразливостей;
– створення звіту.
Таким чином, за результатами аналізування процесу тестування на проникнення
виокремлено найбільш розповсюдженні методики оцінювання захищеності комп’ютерних
систем і мереж, визначено перелік найбільш типових етапів використання кожної з них. У
перспективах подальших досліджень планується визначити переваги та недоліки програмних
засобів, що використовуються для тестування на проникнення.
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ЗАГРОЗИ БЕЗПЕКИ ГЕНЕРАТОРІВ
ПСЕВДОВИПАДКОВИХ БІТІВ НА ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ
Вступ.
У 2006 – 2007 роках в роботі [2], пізніше криптоаналітиками Нільсом Фергюсоном
(Niels Ferguson) і Даном Шумовим (Dan Shumow) була описана потенційна можливість
включення бекдору (алгоритмічної закладки) у алгоритм генерації криптографічних
псевдовипадкових послідовностей (ПВП) Dual_EC_DRBG, затверджений стандартом NIST
SP 800-90A. Під загрозу попали відомі бібліотеки криптографічних функцій і продукти:
BSAFE, Crypto-C ME, Micro Edition Suite, Crypto-J, Cert-J, SSL-J, Crypto-C, Cert-C и SSL-C, а
також сервера і клієнти RSA Data Protection Manager (все версии). Цей інцидент привернув
увагу богатьох вчених до проблеми побудови стійких криптографічних генераторів ПВП та
зробив більш актуальними дослідження методів та алгоритмів оцінки безпеки генераторів
ПВП та механізмів і методик захисту інформації в критичній інфраструктурі [1].
Недоліки відомих методів генерації ПВП.
Відомі результати оцінки існуючих методів генерації ПВП на основі блокових і
потокових шифрів (CTR DRBG:TDEA, AES), безключових (Hash_DRBG: SHA-1, SHA224/256/384/512) і ключових (HMAC_DRBG: HMAC) ґеш-функцій показали не спроможність
забезпечити теоретично доведену стійкість ПВП, підходи до побудови генераторів ПВП на
основі теоретико-складнісних задач математики, які забезпечать необхідну швидкодію
(Dual_EC_DRBG, RSA) відсутні, а відомі підходи не дозволяють це зробити за причиною
наявних алгоритмічних уразливостей [2]. Враховуючи умови наближення появи реальних
квантових криптоаналітичних атак, створюється гостра потреба в збільшені стійкості методів
генерації ПВП на еліптичних кривих та підвищенні їх швидкодії.
В ході проведених досліджень були визначені показники стійкості та якості генераторів
ПВП: стійкість до відтворення – імовірність того, що вихідна послідовність не буде
відрізнятись від ідеальної випадкової послідовності для криптоаналітика, який намагається
відтворити закон зміни внутрішніх станів DRBG у майбутньому. Стійкість до передбачення
– імовірність того, що розкриття внутрішнього стану DRBG не подіє на безпеку наступних
виходів DRBG. Криптографічна стійкість – імовірність визначення закону формування ПВП
за рахунок визначення секретних параметрів генератора або зламу шифру.
Для визначення цих показників використовувались показники: довжина періоду ПВП,
довжина передперіоду ПВП, імовірність зациклення генератора, кількість кроків до
зациклення генератора ПВП, швидкодія генератора ПВП, статистична безпека генератора
ПВП. За цими показниками були досліджені відомі генератори, побудовані на основі
використання блокових алгоритмів, алгоритмів ґешування даних, МАС-алгоритмів та
операцій над точками еліптичної кривої, які побудовані за загальновідомою
стандартизованою блок-схемою (рис. 1), де позначено si – внутрішній стан генератора, k секретне значення (seed).
Додатковий
вхід

Персональна
інформація

Мітка часу,
Nonce

Джерело ентропії,
seed
DRBG Механізм DRBG:
RBG

si = f(k,si-1)
bj

Рис. 1 Блок-схема генератора ПВП на основі механізму DRBG

255

Рівні криптографічної стійкості генератора визначаються в бітовою довжиною значення
seed (112, 128, 192, 256), що показує необхідний об’єм обчислень для відтворення закону
формування ПВП (2112, 2128, 2192, 2256 операцій).
Результати досліджень.
В ході досліджень генераторів на еліптичних кривих були виявлені генератори на
еліптичних кривих, які мають аномально малі періоди ПВП, в тому числі з числа
стандартизованих генераторів ПВП на еліптичних кривих. Наведені приклади аномально
малих періодів ПВП генераторів на еліптичних кривих над скінченними полями малої та
великої характеристики.
Для генераторів класу Dual_EC_DRBG було обґрунтовано необхідність використання
мінімально припустимої довжини бітового блоку на виході генератора, а також необхідність
забезпечити генерацію нових базових параметрів генератора для кожної реалізації механізму
DRBG, що не було визначено стандартом.
Під час проведення практичних досліджень, в якості значення entropy для створення seed
використовувались ПВП отримані генератором Dual_EC_DRBG (Р-521), лінійним
конгруентним генератором Marsaglia&Zaman random bit generator з бібліотеки MIRACLE, а
також використовувався генератор випадкових бітів на основі повітряних турбулентностей
(www.random.org). В експериментах були використані крім стандартизованих кривих: P-256,
P-384, P-521 з визначеними параметрами, ще інші відомі криві із національних та
міжнародних стандартів.
Висновки
В ході роботи було виявлено суттєвий недолік загальновідомого підходу до побудови
генераторів ПВП на еліптичних кривих, який полягає в існуванні аномально малих значень
періодів зациклення генераторів ПВП, що може суттєво знизити стійкість генераторів ПВП
до сучасних атак, особливо в умовах бурхливого розвитку квантових комп’ютерів.
Вперше отримані аналітичні оцінки числа кроків до першого зациклення генераторів, які
використовують в якості функції генерації внутрішнього стану скалярне множення точки
еліптичної кривої. Вони є меншими у порівнянні зі спрощеною моделлю, майже у √N разів
[3], що дозволило отримати більш точні оцінки стійкості генераторів ПВП.
Вперше розроблено метод генерації ПВП на основі використання ізоморфних
трансформацій еліптичної кривої, який відрізняється від існуючих методів використанням
ізоморфної трансформації на основі секретного ключа, що дозволило підвищити стійкість
генератора ПВП до відтворення та передбачення пропорційно p для кривих над полем Fp та
пропорційно m для кривих над полями F2m. Так, для генератора Dual_EC_DRBG (P256) число
кроків до зациклення генератора зросло з 2255 до 2405, для Dual_EC_DRBG (P384) з 2383 до
2608, для Dual_EC_DRBG (P512) з 2511 до 2812 [4].
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МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ
БАГАТОАНТЕННИХ СИСТЕМ З ШУМОПОДІБНИМИ СИГНАЛАМИ
Сучасні військові системи радіозв’язку (ВСРЗ) функціонують в складній
радіоелектронній обстановці, що характеризується наявністю в каналі зв’язку навмисних
завад та завмирань сигналу. Однією з технологій, що дозволяють ефективно боротися з
навмисними завадами та завмираннями сигналу, а також значно збільшити перепускну
здатність радіоканалів є технологія „багато входів – багато виходів” (MIMO – MultipleInputMultiple-Output) У технології MIMO об’єднані просторово-часові методи прийому з
використанням адаптивних антен і методи просторово- часового кодування і просторовочасового розділення сигналів. Іншим напрямком підвищення ефективності ВСРЗ є
надширокосмугові сигнали (UWB – Ultra wideband). Надширокосмугові сигнали (НШСС)
мають високу завадозахищеність, можливість адаптивного управління параметрами, низький
(шумоподібний) рівень сигналу, забезпечує ефективне використання радіочастотного
ресурсу.
Важливим напрямком при вирішенні задачі підвищення ефективності ВСРЗ є
створення гібридних інформаційних технологій, що дозволяє об’єднати переваги
традиційних технологій та зменшити їх недоліки.
В роботі запропонована методика управління параметрами багатоантенних систем з
шумоподібними сигналами, яка складається з наступних етапів.
1. Введення вихідних даних. Вводяться параметри передавального пристрою і каналу
зв’язку, а також значення допустимої величини ймовірності помилкового приймання
сигналів та мінімально необхідної швидкості передачі інформації.
2. Оцінка стану каналу зв’язку. За допомогою відомих методів оцінки стану каналу
зв’язку проводиться оцінювання стану каналу зв’язку.
3. Вибір робочих частот з урахуванням стратегії засобів радіоелектронного
подавлення. Проводиться аналіз радіоелектронної обстановки в діапазоні робочих частот,
під час якого здійснюється визначення подавлених частотних діапазонів та стратегії
комплексів радіоелектронного подавлення.
4. Прогнозування стану каналу зв’язку. В лінійному тракті прийомопередавача
засобу радіозв’язку (ЗРЗ) виділяється смуга субчастот, що розміщені біля однієї фіксованої
частоти. По всій смузі частот здійснюється підтримання сталого рівня сигналу за допомогою
цифрової системи автоматичного регулювання потужності передавача. Цифровий синтезатор
частот формує сітку сигналів, що надходить на демодулятор. Основною задачею
статистичного аналізу випадкових полів спостереження є побудова полів та вибір номерів,
субчастот, в яких рівні завад, та ймовірності бітових помилок будуть мінімальні. Отриманні
номери субчастот надходять на блок управління.
5. Визначення кількості антен у системі MIMO. На зазначеному етапі в залежності
від стану каналу зв’язку обирається, ,кількість передавальних та приймальних антен для ЗРЗ
з урахуванням необхідного відношення сигнал/шум та необхідної швидкості передачі.
6. Вибір параметрів НШСС. На зазначеному етапі відбувається створення
формуючого поліному, який в залежності від сигнально-завадової обстановки формує
оптимальні параметри НШСС.
Новизна розробленої методики полягає у виборі робочих частот з урахуванням
стратегії комплексів радіоелектронного подавлення та прогнозуванні стану каналів зв’язку, а
також адаптації параметрів гібридної MIMO-UWB системи дозволяє підвищити
ефективності функціонування військових систем радіозв’язку.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
НА ОСНОВІ ІСНУЮЧОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В даний час дистанційне навчання набирає обертів у використанні та дуже велику
популярність серед молоді. Щороку створюються нові академії та мережеві навчальні
заклади які надають змогу навчатись, оцінювати знання, та отримувати спеціальність
самостійно. Саме для ЗСУ це грає важливу роль через те що надає змогу підвищити
мобільність військовослужбовців та актуальність їх знань що на сьогоднішній час є
найважливішим.
На сьогодення мережа Інтернет налічує декілька основних баз дистанційного навчання
„Blackboard”, „Прометей”, „ATutor”, „Dokeos” та „Moodle” на яких побудовані дистанційні
навчальні класи та навчальна база.
Дистанційний навчальний клас можливо побудувати локально у межах кафедри, або
навчального закладу для доступу з локальної мережі, та глобально для доступу через мережі
Інтернет з будь якого місця каналами передач даних за протоколом TCP/IPv4(IPv6).
Основною найпопулярнішою системою на якій базуються класи дистанційного
навчання серед Вищих навчальних закладів є база Moodle.
За допомогою цієї бази ми маємо можливість створити навчальний клас з:
1. лекційним матеріалом курсу навчальної дисципліни;
2. методичні вказівки до вивчення дисципліни;
3. лабораторні та практичні завдання;
4. підсумкові та контрольні роботи;
5. прямі трансляції семінарів та вебінарів спеціалістів.
Також є можливість до навчального класу інтегрувати відео-конференційне навчання,
перелік основних питань студентів та онлайн (чат) допомога.
Moodle встановлюється на заздалегідь підготовленій серверній операційній системі
Windows або Linux- подібній з підтримкою Apache, MySQL та PHP.
Також існують академії дистанційного навчання такі як: Сisco Academy, Factor
Academy, Asnovator Academy та інші.
Переваги дистанційного навчання для військовослужбовців:
1. швидкість оновлення інформації (актуальність);
2. змістовність викладеного матеріалу;
3. мобільність щодо навчання;
4. можливість створення окремої бібліотеки для кожного класу;
5. достовірність інформації.
Недоліки дистанційного навчання:
1. відсутність практичних навичок;
2. залежність від електронних пристроїв;
3. велика витрата часу на самостійне навчання.
Moodle – найпопулярніша база дистанційного навчання, яка може бути модернізована,
та легко встановлюється на сервер.
Дистанційне навчання в порівнянні з звичайним навчанням має дуже багато переваг, а
також можливість розвитку та модернізація у майбутньому. Дистанційне навчання має
переваги які впливають не тільки на актуальність знань студента та економію його часу, а й
на економіку країни загалом, а саме: зменшення витрат на утримання навчальних приміщень,
зменшення витрат на технічне забезпечення для проведення занять, розвиток державних
мережевих академій, підвищення освітнього рівня.
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МОДЕЛЬ СЕРЕДОВИЩА ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ З ПІДСИСТЕМОЮ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ’ЯЗКУ
Рано чи пізно, але перед підрозділом зв’язку будь-якого призначення постає питання в
потребах систем відеоконференцій і систем, що забезпечують проведення вебінарів як для
навчання військовослужбовців, так і для забезпечення проведення презентацій і
безпосередньо відеоконференцій. Система управління курсами Moodle також відома як
система управління навчанням або віртуальне навчальне середовище. Являє собою вебдодаток, що надає можливість вирішувати питання, що стосуються онлайн-навчання.
Moodle – середовище дистанційного навчання з відкритим вихідним кодом. Над
системою вже більше 10 років працює міжнародна команда розробників, під керівництвом
фонду Moodle в Австралії. Завдяки цьому, Moodle поєднує в собі багатство функціоналу,
гнучкість, надійність і простоту використання. Система широко відома в світі, має понад 60
тисяч інсталяцій більш ніж в 100 країнах, переведена на кілька десятків мов. Система добре
масштабується.
OpenMeetings – open-source проект web-відеоконференції без клієнтського програмного
забезпечення. З її допомогою можна організувати проведення аудіо- та відеоконференцій в
багатоточковому режимі. Забезпечується кілька варіантів конференцій як безпосередньо
відеоконференції, так і лекторії відомі як вебінари.
OpenMeetings має такі можливості:
– передача звуку і відео;
– загальний екран;
– запис веб-заходів;
– можливість створювати необмежену кількість публічних і приватних віртуальних
кімнат;
– приватний і загальний чат;
– внутрішній поштовий клієнт для email-листування і розсилок;
– обмін документами поширених офісних форматів (PDF, MS Office, OpenOffice);
– мобільний клієнт під Android.
Сутність створення моделі середовища дистанційного навчання з підсистемою
відеоконференцзв’язку полягає у наступному:
1. розширення можливостей доступу різних категорій військовослужбовців до
якісного навчання за програмами післядипломної освіти;
2. збільшення кількості військовослужбовців, що проходять навчання за програмами
післядипломної освіти, при зменшенні витрат на навчання, проїзд і проживання;
3. індивідуалізація процесу навчання у відповідності до потреб, особливостей і
можливостей підрозділу в якому проводиться навчання;
4. забезпечення контролю якості післядипломної освіти.
З недоліків можна відзначити високе навантаження на процесор користувача, так як
кожен клієнт самостійно декодує відеопотоки.
Модель середовища дистанційного навчання повністю імітує очну форму навчання.
Тому модель вимагає присутності викладача та військовослужбовців у визначений час, у
визначеному місці де є доступ до мережі інтернет. Всі ресурси що стосуються навчання
зібрані в єдине ціле, навчальні задачі вирішуються спільно, викладач на зв’язку та якість
навчання – під контролем. Модель середовища дистанційного навчання з підсистемою
відеоконференцзв’язку при поєднанні утворюють сприятливі умови для віддаленого
навчання військовослужбовців різних груп та категорій.
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ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ РОЗПОДІЛЕНОЇ
СИСТЕМИ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ НА ОСНОВІ NEXTCLOUD
Хмарні технології – це парадигма, що передбачає віддалену обробку та зберігання
даних. Ця технологія надає користувачам мережі Інтернет, доступ до комп’ютерних ресурсів
сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервісу. Тобто якщо є
підключення до Інтернету то можна виконувати складні обчислення, опрацьовувати дані
використовуючи потужності віддаленого сервера.
Переваги використання:
1. непотрібні потужні комп’ютери;
2. менше витрат на закупівлю програмного забезпечення і його систематичне
оновлення;
3. необмежений обсяг збереження даних;
4. доступність з різних пристроїв і відсутня прив’язка до робочого місця;
5. забезпечення захисту даних від втрат та виконання багатьох видів навчальної
діяльності, контролю і оцінювання, тестування он-лайн, відкритості освітнього середовища;
6. економія коштів на утримання технічних фахівців.
Основні категорії хмар:
1. Програмне забезпечення як послуга (SaaS) По моделі SaaS постачається апаратна
інфраструктура і ПЗ, також розробник забезпечує взаємодію з користувачем через
інтерфейсний портал. SaaS на даний момент є досить широким ринком. За SaaS можуть
надаватись самі різноманітні послуги, від веб-пошти, до управління запасами, обробки БД.
Перевагою такої моделі є те, що кінцевий користувач може вільно користуватись послугою з
будь-якої точки світу;
2. Платформа-як-сервіс (PaaS) PaaS в хмарі визначається як набір програмних
продуктів та засобів розробки, що розміщені на інфраструктурі провайдера. Розробники
можуть створювати програми на платформі провайдера через Інтернет. PaaS провайдери
можуть використовувати API, сайт-портали, шлюзи, або програмне забезпечення
установлене на комп’ютері клієнта;
3. Інфраструктура як послуга (IaaS) IaaS являє собою віртуальний сервер instanceAPI
для запуску, зупинки, доступу, налаштування своїх віртуальних серверів та систем
збереження. IaaS дозволяє компанії платити саме за стільки потужностей, скільки їй
необхідно. Дану модель іноді називають „комунальні обчислення”.
У складі даного продукту є можливість проведення відео викликів та інструмент
Desktop Share який надає можливість ділитись зображенням робочого простору клієнтської
ПЕОМ. ВКЗ організовано за принципом OpenMeetings. OpenMeetings – сервер для
проведення аудіо і відеоконференцій. Сервер підтримує ряд додаткових функцій, таких як
обмін повідомленнями, спільне редагування документів, створення запису-протоколу заходу,
спільне планування виконання завдань, трансляція виводу запущених застосунків,
проведення голосувань і опитувань. Один сервер може обслуговувати довільне число
конференцій, що проводяться в окремих віртуальних кімнатах і включають свій набір
учасників. Підтримуються як проведення вебінарів з одним доповідачем, так і конференцій з
довільним числом одночасно взаємодіючих між собою учасників.
Представлене у роботі хмарне сховище являє собою гібридну хмару з категорії Software
as a Service із сукупністю систем об’єднуючих саме сховище із системою шифрування,
сервіс обробки документів, XMPP – клієнт, сервер ВКЗ Open Meetings Server, менеджер задач
та інструменти спільної роботи. Набір даних інструментів та їх об’єднання в одному місці
дозволяє підвищити ефективність роботи, відслідковувати супіні готовності задач,
контролювати робочий процес.
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ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ МЕТОДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ
ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ ФУНКЦІЮВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Виникнення різноманітних видів відмов обладнання, помилок програмного
забезпечення або інших позаштатних ситуацій в процесі функціювання інформаційних
систем (ІС) на основі комп’ютерної мережі як правило призводить до істотного зниження
рівня її працездатності (аж до повної відмови). Вчасна фіксація виникнення аномальної
поведінки ІС, виявлення місця та причини є, поряд з подальшим відновленням
працездатності системи, одним з найважливіших завдань як обслуговуючого персоналу, так і
спеціалізованих автоматизованих засобів, покликаних спростити його роботу [1].
Стан об’єкту інформаційного захисту в кожний момент часу описується поточними
значеннями різноманітних параметрів як самого обладнання, так і трафіку мережі [1, 2].
Можна вважати, що якщо в певний проміжок часу параметри об’єкту не зазнали суттєвих
змін, то і стан самого об’єкту не змінився, тобто не відбувався вихід з ладу елементів
обладнання, мережевої атаки або суттєвої зміни поведінки користувачів системи. Навпаки,
якщо вказані зміни набору параметрів були зафіксовані, то вірогідність вказаних вище
небажаних явищ можна вважати високою.
Таким чином задача визначення переходу об’єкту з стану нормального функціювання в
стан, що може бути охарактеризований як аномальний, декомпозується на дві підзадачі:
– виявлення моменту такої зміни значення параметру, яку можна вважати суттєвою;
– визначення факту зміни набору параметрів, який можна вважати суттєвим для того,
щоб зробити високовирогідне припущення щодо зміни стану об’єкту.
Існує досить велика кількість методів та алгоритмів, що пов’язані з вирішенням задачі
виявлення моменту статистично значущої зміни значень параметрів. Значення конкретного
параметру, виміряні в часі можуть розглядатися як деякий часовий ряд, що описується
відповідними характеристиками, як-то математичним очікуванням, дисперсією, моменти
третього та четверного порядку, автокореляційна функція, коефіцієнт лінійного тренду,
фрактальної розмірності, коефіцієнтів розкладу Фур’є та ін. [3]. Найвживаніші методи
виявлення змін поведінки моделі часового ряду побудовані на основі аналізу статистично
значущих відмінностей в оцінках значень математичного очікування, дисперсії та
коефіцієнту лінійного тренду. Це в першу чергу обумовлено тим, що поведінка вказаних
параметрів ряду – особливо в випадках нормального розподілення його значень – добре
вивчені теоретично та невибагливі з точки зору складності обчислювальних процедур.
Однак в реальних умовах часові ряди, що описують поведінку ІС по-перше, майже
ніколи не відповідають вимогам „нормальності” розподілення, а по-друге зміна моделі їх
поведінки являє собою випадок, коли одночасно змінюється комплекс параметрів.
В рамках роботи досліджується один з критеріїв прийняття рішення щодо зміни моделі
поведінки об’єкту дослідження, а саме такий, що базується на використання коефіцієнту
автокореляції часового ряду першого порядку. На відміну від параметру положення
(математичного очікування) та параметру масштабу (дисперсії) коефіцієнт автокореляції
здатен виявляти залежність між значеннями ряду в часі через виявлення залежності
послідовних значень ряду між собою. Однак розподілення статистики, яку генерує критерій,
має форму, яка складно піддається математичному дослідженню. Тому використовувався
метод статистичного моделювання, що полягав в проведені значної кількості (25000)
експериментів, в ході яких аналізувалися обмеження по розміру вибірок даних, які мають
бути для отримання статистично-значущих результатів, кількості помилок першого та
другого роду, а також часу, що витрачався на прийняття рішення моделі. Також
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виконувалось порівняння вказаного критерію з критеріями визначення змін положення та
масштабу. Дослідження проводилося при різних типах змін моделей об’єкту дослідження. Ці
експерименти показали, що даний метод в багатьох випадках, особливо в умовах суттєвого
відхилення моделі об’єкту від „класичних” зразків, показувати результати, які щонайменше
не слабші за традиційні методи. Сумісне використання ансамблю методів, до якого
включений і метод на основі аналізу коефіцієнту автокореляції часового ряду першого
порядку здатне суттєво покращувати всі параметри процедури виявлення зміни моделі
поведінки ряду.
Для вирішення другої з зазначених вище задач виявлення аномалій в ІС можуть бути
використані сучасні методи інтелектуального аналізу даних, зокрема методи кластерного
аналізу в багатовимірному просторі значень параметрів [4].
Для виконання такого аналізу вводиться поняття схожості станів об’єкту. Стан об’єкту
являє собою N-вимірний кортеж значень параметрів об’єкту, виміряних в деякий момент
часу t. Схожими вважаються стани об’єкту, при яких значення відповідних параметрів
близькі (в ідеальному випадку – рівні) між собою, а „несхожість” станів об’єкту – як те, що
параметри змінилися суттєво, наприклад завдяки появі трафіку, що характеризує той чи
інший різновид атаки, виходу з ладу деяких компонентів апаратного забезпечення, або збою
в роботі програмного забезпечення. Вибір конкретної метрики схожості являється першим з
етапів побудови будь якого алгоритму кластеризації [5].
Для створення системи виявлення аномалій в роботі використовувався алгоритм
кластеризації даних з наявністю шуму DBSCAN. Ідея, яка покладена в основу алгоритму,
полягає в тому, що всередині кожного кластеру спостерігається типова щільність N-вимірних
точок (кожна точка відповідає окремому стану об’єкту), яка помітно більша, чим щільність
зовні кластера, а також щільність в областях з шумом нижче щільності в середині будь-якого
з кластерів. Даний алгоритм порівняно з іншими алгоритмами кластеризації
характеризується рядом переваг саме для виявлення аномалій мережевого трафіку:
– алгоритм слабко чутливий до викидів;
– реалізація алгоритму не потребує апріорного завдання кількості кластерів;
– алгоритм дозволяє працювати з вибірками різноманітних форматів;
– алгоритм дозволяє працювати з вибірками великих об’ємів (обчислювальна
складність алгоритму оцінюється як O(n*logn)).
Для аналізу роботи даного алгоритму використовували датасет опису станів мережі
KDD99[6], в якому відображено як нормальну поведінку тестового ІС, так і зміну її
параметрів під впливом різноманітних видів комп’ютерних атак. Алгоритм DBSCAN показав
спроможність як вдало виявляти атаки на мережу так і сепарувати різні види атак між собою.
Остання можливість є особливо важливою з точки зору вибору подальшої тактики
припинення атаки системним адміністратором ІС.
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УЧАСТЬ КУРСАНТІВ В ОЦІНЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Актуальність, постановка задачі. Розвиток системи освіти логічно повинен
забезпечувати покращення якості надання освітніх послуг. Відповідно питання оцінки якості
діяльності науково-педагогічних працівників (НПП) є необхідним та важливим завданням,
яке повинно вирішуватися, а однією із обов’язкових складових має бути оцінювання
викладання тими хто навчається.
Оцінювання викладачів особами, які навчаються є предметом значної кількості
досліджень вченими США та багатьох країн Євросоюзу але на жаль дуже рідко
практикується вітчизняними ВНЗ як військовими так і цивільними. Регулярне проведення
даних оцінювань у розвинених країнах пов’язано з тривалим терміном застосування
подібних заходів у практиці кращих іноземних ВНЗ, так вперше документально
підтверджене анкетування студентів було проведено у Гарвардському університеті в 20-х
роках минулого століття, а вже з 50-х років оцінювання діяльності праці науковопедагогічних працівників студентами практикується абсолютною більшістю американських
ВНЗ з метою виявлення випадків незадовільного викладання та у разі необхідності надання
допомоги викладачам шляхом надання рекомендацій, підвищення їх кваліфікації на
спеціальних курсах та їх перепризначення на інші посади чи й взагалі розірвання трудового
договору, якщо якість їх діяльності не покращується. При цьому, частка балів набраних під
час оцінювання складає 5 – 7 % від загальної за звітний період.
Мета. Потреба в підготовлених військових фахівцях для захисту територіальної
цілісності України та її інтересів вимагає від НПП не тільки наявності різноманітних
дипломів, але й таких якостей як повага, тактовність, компетентність у матеріалі, який
викладається (високий рівень теоретичних знань та практичних вмінь), доступність
викладання, об’єктивність оцінювання, вміння спілкуватися з аудиторією, а також поєднання
доброзичливості, порядності, вимогливості, ерудованості та багатьох інших.
Основні положення. З урахуванням досвіду європейських навчальних закладів
оцінювання рекомендується проводити не частіше одного разу на семестр так як часте
проведення може призводити до перенавантаження підрозділу навчального закладу, який
проводить анкетування (вивчення та узагальнення результатів). Оптимальним способом є
анонімне письмове анкетування за звичними та зрозумілими п’яти чи десятибальними
системами оцінювання кожного питання. Відповідно оптимальною кількістю критеріїв які
підлягають оцінюванню є для десятибальної системи оцінювання – 10, для п’ятибальної
системи оцінювання – 20 з загальною максимально можливою кількістю набраних балів 100.
Бланк анкети може включати блоки питань, які наприклад, характеризують професійні
якості, моральні якості педагога як особистості, професійно-педагогічні та індивідуальнопсихологічні.
Висновок. Отже, перед НПП постійно стоїть завдання щодо підготовки випускникафахівця, який володіє базою знань, здатний до їх застосування, здатний самостійно
отримувати знання, вміння та розвивати активну життєву позицію. В умовах змін у системі
військової освіти, які диктує сьогодення, всебічно продумана система оцінювання діяльності
НПП курсантами (студентами) є одним з важливих інструментів забезпечення якості
військової освіти. Оцінки виставлені курсантами (студентами) повинні мотивувати
викладацький склад краще готуватися до занять та більш ґрунтовно та у доступній формі
викладати навчальний матеріал. Цей інструмент дозволяє отримати об’єктивну інформацію
про стан діяльності науково-педагогічних працівників очима тих хто навчається, встановити
ступінь її відповідності меті та завданням ВНЗ, вимогам споживачів та замовників, виявити
невідповідності та визначити напрямки для покращення.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАВІГАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Одним із головних чинників які визначають необхідність та тенденції щодо
комплексування різних навігаційних систем є потреба забезпечення виконання поставлених
задач в складних умовах застосування, включно з забезпеченням роботоспроможності за
умов дії засобів РЕБ. В процесі оцінювання потреб та планування заходів з науковотехнічної підтримки рішень щодо формування вимог до перспективних зразків техніки
необхідно враховувати
тенденції
щодо розвитку цільових та споріднених
технологічних рішень.
Метою даної роботи є окреслення тенденцій щодо розвитку навігаційних засобів для
безпілотних авіаційних систем поширених в Україні.
Навігаційні технології для авіаційних систем на сьогодні є достатньо розвинутими.
Засоби діляться за кількома ознаками на групи: забезпечення візуального керування
польотом та керування за приладами; автономні і неавтономні; активні та пасивні тощо.
Приклади навігаційних систем: система супутникової навігації, інерціальна система
навігації, висотоміри (баровисотомір, радіовисотомір, лазерний далекомір), доплерівський
вимірювач швидкості та кута знесення, метеонавігаційна радіолокаційна станція,
автоматичний радіокомпас, радіотехнічна система ближньої навігації, система посадки,
система попередження від зіткнень, візуальна система навігації, система астронавігації тощо.
Застосування навігаційних технологій щодо безпілотних авіаційних систем (БАС)
значно залежить від особливостей (класів) таких систем, а також, умов/тактики застосування.
Застосування БАС в зоні бойових дій часто є можливим за більшого рівня комплексування
різних джерел навігаційної інформації. Основними навігаційними засобами БАС поширених
в Україні є: інерційно-супутникова система, баровисотомір, магнітний компас. Крім того
зустрічаються: лазерний делекомір в якості висотоміра, радіовисотомір, окремі реалізації
телевізійних систем в режимі визначення координат об’єктів спостереження/характерних
точок та, відповідно, в режимі локальної навігаційної системи. Окремо слід виділити режим
керування БПЛА за даними бортової телевізійної системи.
Найбільш очікуваною навігаційною технологією в умовах гібридної агресії Росії на
ринку БАС України є автономна навігаційна телевізійна система з доступними вартісними,
масогабаритними характеристиками. Але окрім цього, слід виділити вдосконалення
технології автоматизованих радіокомпасів шляхом реалізації малогабаритних пеленгаторів,
здатних використовувати окрім типових авіаційних радіомаяків будь-які джерела
радіовипромінювання на основі адаптивних антенних решіток, що може формувати пеленг
широкосмугових сигналів без апріорної інформації і без опорного сигналу на основі
розрахунків рівняння Віннера-Хопфа, перевага методу пеленгації – можна здійснювати
пеленг N-1 джерела сигналів, де N – кількість випромінювачів в антеною решітці, а
застосування логарифмічної діаграми спрямованості дозволить забезпечити точність пеленгу
до 1˚. Щодо очікувань в сфері інерціально-супутникових систем, то слід визнати такі
напрямки: створення інерційних датчиків з точністю лазерних гіроскопів та вартістю і масогабаритами MEMS-датчиків; подальший розвиток супутникових мультисистемних рішень, а
саме: комплексна обробка сигналів від різних сузір’їв супутників (GPS, ГЛОНАСС, Be-Dou,
Galileo), використання різних діапазонів з доступних; антенні системи з керованою
діаграмою
спрямованості/чутливості;
застосування
супутникового
зв’язку
для
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трекінгу/телеметрії та керування безпілотниками, наприклад: забезпечення передачі ADS-B
повідомлень через супутникову систему зв’язку Iridium.
Окремим напрямком слід визнати „уніфікацію базових програмно-апаратних засобів”,
коли призначеність системи визначено вирішуваною задачею, наприклад: радіопеленгатор –
радіокомпас, телевізійна система спостереження земної поверхні – телевізійна навігаційна
система, застосування „програмно-визначених радіосистем” (SDR).
Таким чином, слід очікувати більш широкого застосування в БАС: технологічних
рішень подібних до авіаційних навігаційних систем пілотованої авіації (радіокомпаси,
радіовисотоміри, пеленгатори, багатосистемні супутникові навігаційні системи),
комплексування навігаційних систем на основі „традиційних” принципів з іншими
системами для забезпечення рівня роботоспроможності в умовах бойових дій (супутникоінерційні системи, телевізійно-навігаційні системи, розвідувально-навігаційні системи),
початок застосування раніше нереалізованих технологічних рішень (SDR, картування
магнітного поля, широке застосування супутникових каналів зв’язку в задачах контролю та
управління БПЛА).
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АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ ШУХАРТА
ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНИХ АТАК
На сьогоднішній час для виявлення кібернетичних атак використовується безліч
методів, які покладені в основу роботи систем запобігання вторгнень (СЗВ). Значний клас
методів виявлення атак ґрунтується на статистичному аналізі трафіка та процесів в
інформаційно-телекомунікаційних системах (ІТС), які здійснюють виявлення аномальних
відхилень на основі аналізу параметрів.
Одними з таких методів є параметричні методи реєстрації змін характеристик на основі
контрольних карт Шухарта. Дані методи мають широкий спектр застосування під час
контролю якості виробництва.
Методи на основі контрольних карт Шухарта ґрунтуються на статистичному виявленні
змінити параметрів трафіка та характеристик ІТС: обсягу трафіка, кількості та частоті
запитів, часу затримки та обробки тощо.
Суть використання контрольних карт полягає в аналізі вибірок параметрів системи та
виявлення відхилення від центральної лінії (CL). Центральна лінія визначається на основі
середнього значення параметра – µ0. Контрольна карта Шухарта має дві статистичні
контрольні межі, які розміщуються по обидві сторони від центральної лінії: верхня
контрольна границя – UCL, нижня контрольна границя – LCL. Вихід значення параметра за
межі контрольних границь сигналізує про вихід системи зі стану статистичної керованості. У
випадку застосування методу для виявлення кібернетичних атак, це свідчить про наявність
аномалій в ІТС. Верхня та нижня контрольні границі знаходяться від центральної лінії на
відстані 3σ, де σ – значення стандартного відхилення процесу. Дане значення вибрано з
міркувань мінімізації кількості хибного спрацювання СЗВ (помилок першого роду).
Під час виявлення аномалій в ІТС аналізу підлягає велика кількість даних, які мають
кількісні характеристики. У випадку використання кількісних даних прийнято
використовувати пару контрольних карт. При використанні вибірки обсягом n > 10 та
автоматизованої обробки даних ДСТУ ISO 8258-2001 рекомендовано використання карт
середніх ( X -карт) та вибіркових стандартних відхилень (s-карт).
X -карти
використовуються для контролю середнього значення параметра – µ0. На початку розробки
та під час функціонування системи розраховуються середні значення параметра у кожній зі
статистичних виборок. S-карти використовуються безпосередньо для контролю зміни
параметру в межах від LCL до UCL. Будь який вихід за контрольні границі розглядається як
аномальна подія, передається для подальшої обробки СЗВ та прийняття рішення відносно
протидії кібернетичній атаці.
Метод реєстрація аномалій в ІТС на основі контрольних карт Шухарта, як і будь-який
статистичний метод виявлення аномалій, має недолік пов’язаний з необхідністю набору
статистики даних про значення параметру відносно якого проводиться аналіз. Крім того,
використання контрольних карт Шухарта вимагає попереднього визначення середніх значень
та контрольних границь параметру. Для адекватного виявлення аномалій, дані значення під
час функціонування повинні переглядатись.
Не зважаючи на недоліки, метод виявлення аномалій на основі контрольних карт
Шухарта є відносно простим в реалізації, і забезпечує високу швидкодію СЗВ в реальному
часі. При правильному виборі відстані до контрольних границь дані методи забезпечують
досить малу кількість хибних спрацювань, дозволяють виявити тренди та закономірності у
зміні параметрів, що забезпечує виявлення складних та повільних кібератак. Всі ці переваги
підкреслюють актуальність застосування контрольних карт Шухарта в алгоритмах роботи
сучасних СЗВ.
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МЕТОДИКА ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОЇ ТОПОЛОГІЇ БЕЗПРОВІДНИХ
САМООРГАНІЗУЮЧИХ МЕРЕЖ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З
ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ
Актуальність проведення дослідження
Останнє десятиліття мобільні радіомережі (МР) класу MANET (Mobile Ad-Hoc
Networks) стають все більш застосованими, як у повсякденному житті, так і у військовій
галузі, а саме, в тактичній ланці управління військами. Функціонування мобільних
радіомереж (МР) відбувається в умовах динамічної зміни обстановки при веденні бойових
дій, яка призводить до виходу з ладу вузлів і каналів зв’язку; виникнення помилок в
повідомленнях; зниження мобільності абонентів; підвищення впливу випадкового характеру
циркулюючих потоків даних та активного радіоелектронного подавлення (РЕП).
В останні роки набувають розвитку методи штучного інтелекту, які дозволяють з
достатньою швидкістю знаходити квазіоптимальні рішення у системах, цільові функції яких
не мають аналітичного опису.
Тому актуальною науковою задачею є розробка методики синтезу раціональної
топології безпровідних самоорганізуючих мереж спеціального призначення з використанням
генетичного алгоритму.
Основні положення
Розглянемо задачу управління топологією МР як задачу адаптивного управління. В
якості основного критерію ефективності МР візьмемо мінімум ймовірності бітової помилки
каналу, що визначений на контролюємих станах системи та середовища. Генетичний
алгоритм включає в себе випадковий та градієнтний пошук.
Сутність методики полягає в тому, що вибір раціональної топології безпровідних
самоорганізуючих мереж спеціального призначення здійснюється децентралізовано
сусідніми вузлами мережі на етапі оперативного управління з використанням генетичного
алгоритму. Зазначена методика складається з наступної послідовності дій:
Введення вихідних даних.
На даному етапі вводяться вихідні параметри мережі, кількість вузлів мережі,
мінімально необхідна швидкість передачі інформації, навантаження мережі, кількість
маршрутів та початкова радіоелектронна обстановка (наявність завад та їх характеристики).
Представлення топології мережі у вигляді хромосоми.
При застосуванні генетичного алгоритму для синтезу раціональної топології
безпровідних самоорганізуючих мереж необхідно представити цю топологію у вигляді
хромосоми, яка по суті являє собою математичну модель МР з відображенням її елементів та
суттєвих зв’язків між ними. Для вирішування задачі дослідження топології МР є
математична модель, яка зображується у вигляді матриці інцидентності, у якій номери рядків
відповідають номерам джерел інформації, а номери стовпців – номерам споживачів
інформації.
Ініціалізація початкової популяції.
При ініціалізації початкової популяції випадковим чином створюються хромосом –
матриць, за результатами аналізу теперішнього стану мережі. При цьому необхідно
враховувати обмеження на вигляд матриць, що будуть визначатись характером задачі, що
вирішується. Також обмеження на вигляд хромосоми повинні враховуватись при
застосуванні оператора мутації, який полягає в заміні одного або декількох генів хромосоми,
вибраної випадковим чином з множини, на протилежне значення, що стосовно
досліджуваної топології мережі означає створення або ж видалення зв’язків між її
елементами.
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Застосування операторів схрещування та мутації. При схрещуванні хромосоми
поточної популяції випадковим чином розбиваються на пари. Для схрещування будемо
використовувати метод з однією точкою обміну, у відповідності з яким випадково
обирається одна точка обміну, відносно якої міняються місцями частини хромосом-батьків.
В результаті чого формується популяція хромосом-нащадків. Схрещування потрібно
виконувати з урахуванням обмежень на вигляд матриці, щоб в результаті не отримати
хромосоми, відповідно яким топологію утворити неможливо.
Розпізнавання варіанту дій станції РЕП під час роботи генетичного алгоритму
здійснюється для кожної хромосоми з множини. Кожний вузол МР має заздалегідь
розраховані математичні моделі сигнально-завадової обстановки, які представлені у вигляді
багаторівневого ієрархічного дерева логічного висновку. Задача оцінювання полягає в тому,
що кожній сукупності показників сигнальної обстановки ставиться у відповідність одне з
рішень щодо стану каналу, а саме: параметри каналу відповідають нормі; деякі параметри
каналу виходять за межі та потребують корегування; канал не придатний для роботи.
Розрахунок ймовірності бітової помилки каналу відбувається кожним вузлом мережі через
певні інтервали часу за допомогою розрахунку функції належності терму-рішенню
ймовірності бітової помилки каналу.
Після проведення оцінювання здійснюється формування можливих варіантів топології
мережі, а саме: канал у нормі – формування найбільш короткого маршруту з максимальною
швидкістю передачі інформації; канал потребує корекції – відбувається корегування
параметрів каналу та здійснюється передача інформації (з визначенням найбільш
прийнятних для передачі інформації запасних маршрутів); канал не придатний для передачі
– корегування параметрів до мінімально можливих для передачі інформації по каналу або
пошук іншого маршруту передачі.
Аналіз можливості отримання нової топології. При задоволенні всіх умов для
завершення роботи генетичного алгоритму (змінювати топологію нема необхідності, так як
забезпечується задана ймовірність бітової помилки) завершується робота алгоритму, якщо ні
то продовжується. Пошук завершується за умови, що протягом L ітерацій ефективність
найкращої хромосоми збільшилась менше ніж на λ, інакше починається нова ітерація.
Окрему ітерацію називають поколінням.
Проведення навчання системи. Якщо існує можливість отримання нової топології з
Після проведення дії розпізнавання варіанту дій станції РЕП відбувається настроювання
топології мережі. Оцінювання топології мережі здійснюється на основі нечіткого логічного
висновку відповідно до визначеної бази знань. Таким чином, буде виконана адаптація чи
настроювання топології МР в умовах невизначеності.
Висновки
Таким чином, у роботі запропонована методика вибору раціональної топології
безпровідних самоорганізуючих мереж спеціального призначення з використанням
генетичного алгоритму.
Структура мережі представляється у вигляді двомірної матриці інцидентності. Ця
матриця використовується як хромосома операторами генетичного алгоритму. Елементи
матриці інцидентності, що описують зв’язки між елементами самоорганізуючої мережі, у
генетичному алгоритмі являються генами. В кожному циклі генетичного алгоритму
здійснюється попарне схрещування хромосом, в ході якого здійснюється обмін частини
генів, що для досліджуваної мережі означає появу та зникнення відповідних зв’язків між
елементами. Розрахунок значень цільової функції мінімізації ймовірності бітової помилки
пропонується здійснювати з використанням мультиагентного алгоритму, при цьому для
кожної хромосоми поточної популяції спочатку розпізнається варіант дій РЕП.
Подальші дослідження будуть направлені на розробку удосконаленої методики
управління конфігурацією мобільних самоорганізуючих мереж з урахуванням ступеню
радіоелектронного подавлення та параметрів навантаження.
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ПЕРСПЕКТИВНІ СИГНАЛЬНО-КОДОВІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ СИСТЕМ
БЕЗПРОВОДОВОГО ЗВ’ЯЗКУ СТАНДАРТУ 5G
Актуальність проведення дослідження
В даний момент ведуться активні роботи щодо впровадження мобільних мереж
стандарту 5G. Основними завдання стандарту 5G є: розширення спектру частот, що
використовуються; підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу та
підвищення ефективності мережевої інфраструктури, побудованої на базі хмарних
технологій. Одним з умов майбутньої еволюції мережі 5G є використання нових спектрально
та енергетично ефективних сигнально-кодових конструкцій (СКК).
Постановка задачі дослідження
Аналіз останніх публікацій показує, що резерви для вдосконалення технологій OFDM
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing-ортогональне частотне ущільнення з
мультиплексуванням) та MIMO (Multiple-Input Multiple-Output – MIMO) практично
вичерпані [1].
Тому актуальною науковою задачею, що вирішується в рамках зазначеної праці є
визначення перспективних сигнально-кодових конструкцій для стандарту 5G.
Основні положення
Для підвищення пропускної здатності пропонується використовувати багатовимірні
сигнали, при цьому ансамбль М сигналів будується таким чином, що всі сигнали є точками в
N-вимірному просторі Евкліда. Питання оптимальності упаковки в просторі Евкліда
розмірності N вирішуються за допомогою вибору параметрів сигнально-кодових конструкцій
(СКК). СКК фактично є каскадним або узагальненим каскадним кодом, де в якості
внутрішнього коду використовується простий ансамбль двовимірних сигналів, а в якості
зовнішнього – коригувальний код.
Основні технологічні компоненти мережі 5G включають в себе: нову технологію
F-OFDM (Filtered-OFDM); нові технології множинного доступу SCMA (Sparse Code Multiple
Access – розріджений код багаторазового підключення); повнодуплексний режим (Full
Duplex); Massive MIMO – антенні масиви [2, 3].
Filtered-OFDM є одним з елементів базової технології OFDM-сигналів, що підтримують
одночасно різні форми сигналів, схеми множинного доступу і структури фреймів. Це
дозволяє полегшити спільне використання різних типів СКК з різними параметрами OFDM.
За допомогою багатопараметричної конфігурації F-OFDM можуть забезпечити більш
оптимальний вибір параметрів для кожної групи обслуговування та підвищити ефективність
системи.
Використання технології множинного доступу SCMA дозволяє забезпечити
множинний доступ, в якому розріджені кодові слова з декількох шарів пристроїв
перекриваються в коді і переносяться через загальні частотно-часові ресурси. У технології
SCMA кодовані біти безпосередньо накладаються на багатовимірні розріджені кодові слова в
залежності від типу шару. Можна розподіляти код-області шарів для різних користувачів без
необхідності знання CSI (Channel state information – канальної інформації) парних
користувачів. Багатокористувальницький MU (Multi User) – SCMA дозволяє суттєво
підвищити пропускну здатність мережі.
Технологія неортогонального частотного мультиплексування N-OFDM (Non-Orthogonal
Frequency Division Multiplexing) полягає в довільній розстановці піднесучих щодо
амплітудно-частотних характеристик частотних фільтрів. При цьому в один частотний
фільтр може потрапляти кілька піднесучих. Такий варіант ущільнення сигналів дозволяє
використовувати частотну позицію як додатковий чинних для захисту інформації [2].
Технологія не ортогонального множинного доступу NOMA (Non-ortogonal multiple
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access) заснована на розвитку алгоритмів ефективної компенсації внутрішньосистемних
завад, що дають можливість використовувати неортогональні методи множинного доступу.
Виникаючі при цьому внутрішньосистемні завади можуть бути компенсовані за рахунок
мультиплексування абонентських каналів при аналізі відмінностей втрат на трасі поширення
кожного користувача.
Технологія Fast-OFDM (FOFDM) [2] базується на технології OFDM і відрізняється
використанням в 2 рази меншого частотного рознесення під несучих у порівнянні з OFDM. В
основі технології Fast-OFDM закладений той факт, що дійсна частина коефіцієнта кореляції
двох комплексних піднесучих дорівнює нулю, якщо рознесення за частотою між
піднесучими кратне цілому числу 1/2. При цьому слід зазначити, що незважаючи на
дворазове ущільнення по частоті, сигнали як і раніше залишаються ортогональними один
одному.
В рамках проекту METIS компанією Samsung пропонується застосування для стандарту
5G наступних типів СКК: FBMC (Filter Bank Multicarrier) – гребінчастого-фільтрованого
багаточастотного сигналу на базі модуляції FQAM (Hibrid Modulation of FSK (Frequency Shift
Keying) та QAM (Quadrature Amplitude Modulation)) [3]; UF-OFDM (Universal Filtered OFDM)
– універсальний OFDM сигнал з фільтрацією позасмугових випромінювань.
Висновки
Спектральна ефективність мереж 5G за рахунок використання нових видів модуляції
буде в кілька разів перевищувати досяжну в мережах 4G. В основі концепції мережі 5G буде
закладене більш ефективне комплексне використання декількох методів множинного
доступу, серед яких значне місце відводиться неортогональним методам. Ці методи мають
потенціал для усунення недоліків, властивих ортогональним методам множинного доступу в
мережах 4G, за рахунок різних схем виділення декільком користувачам одного і того ж
ресурсу (неортогональний розподіл ресурсу як у часовому TDD (Time Division Duplex), так і
в частотному FDD (Frequency Division Duplex) доменах).
Зокрема, SCMA відноситься до нової техніки не ортогонального множинного доступу,
який може поліпшити ефективність використання спектру безпроводової мережі
радіодоступу. Когнітивність дозволить накопичувати відомості про навколишнє середовище,
проводити інтелектуальний аналіз інформації про її стан і при зміні параметрів
радіоелектронної обстановки виробляти різні стратегії, адаптивно змінювати параметри
радіоелектронного обладнання, щоб забезпечити ефективне функціонування системи
мобільного зв’язку. Перспективи розвитку технологій нового покоління 5G пов’язані зі
збільшенням швидкості передачі за рахунок використання додаткових ресурсів
радіочастотного спектру. Нові рішення в 5G будуть сумісні з вже існуючими стандартами
мобільного зв’язку.
Напрямком подальших досліджень є розробка гібридної інформаційної технології для
засобів військового радіозв’язку в умовах впливу навмисних завад.
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АНАЛІЗХАРАКТЕРИСТИК КАБЕЛІВ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ
В теперішній час для модернізації і розширення вже існуючих транспортних
телекомунікаційних мереж широко використовуються технології щільного спектрального
розділення каналів і оптичної транспортної ієрархії.
В результаті цього формується новий рівень транспортної мережі-оптичний. Побудова
оптичної транспортної мережі виконується поетапно, шляхом створення взаємодіючих
об’ємних кілець на базі існуючої інфраструктури оптичного кабелю.
При цьому основним типом обладнання оптичних систем передачі з спектральним
розділенням каналів є мультисервісні транспортні платформи. З появою нових технологій
передачі даних IP/MPLS, а також зі збільшенням обсягу міжнародного трафіка Інтернет і
IPTV потреба в цифрових трактах продовжує зростати. У зв’язку з цим виконані роботи по
модернізації вже існуючих транспортних мереж.
На основі цих робіт по всьому світу, включаючи Україну, заводи по виготовленню
оптичного кабелю збільшили обсяги виробництва кабелю широкосмугового доступу для
побудови волоконно−оптичних мереж.
Оптичні кабелі зв’язку, на відміну від електричних кабелів, немає необхідності
класифікувати за принципом їх належності на магістральні, зонові, міські та сільські.
Пояснюється це тим, що в сучасних оптичних кабелях, в не залежності від їх приналежності
до тих чи інших мереж, використовуються однакові оптичні волокна, в більшості випадків
одномодове.
Основні характеристики сучасних кабелів, що виробляються в державі:
Роздавлююче зусилля до 3000 Н / 100 мм.
Робочий діапазон температур: - 40 ° C ... + 60 ° C.
Допустима мін. температура монтажу до - 10 ° C.
Радіус згину не менше 20 діаметрів кабелю.
Розтяжне зусилля до 3,5 кН.
Кількість ОВ у кабелі: 2 – 216.
Маса кабелю: 120 - 350 кг / км.
Оптичний кабель має виняткові характеристиками по перешкодозахищеності і
секретності переданої інформації. Ніякі зовнішні електромагнітні перешкоди в принципі не
здатні спотворити світловий сигнал, а сам цей сигнал принципово не породжує зовнішніх
електромагнітних випромінювань. Підключитися до цього типу кабелю для
несанкціонованого прослуховування мережі практично неможливо, так як це вимагає
порушення цілісності кабелю. Теоретично можлива смуга пропускання такого кабелю
досягає величини 1012 Гц, що незрівнянно вище, ніж у будь-яких електричних кабелів.
Вартість оптичного кабелю постійно знижується і зараз приблизно дорівнює вартості
тонкого коаксіального кабелю. Однак в даному випадку необхідне застосування спеціальних
оптичних приймачів і передавачів, що перетворять світлові сигнали в електричні і назад, що
часом істотно збільшує вартість мережі в цілому.
Всі внутрішньооб’єктові кабелі виготовляються з оболонкою, що не поширює горіння, і
відрізняються від кабелів зовнішньої прокладки відсутністю гідрофобних наповнювачів,
меншим діапазоном робочих температур і обмеженою стійкістю по відношенню до
зовнішніх впливів.
Температурний діапазон експлуатації:
– оптичного кабелю, призначеного для підземної прокладки - від мінус 40 до + 50 ° С;
– оптичного кабелю, призначеного для прокладки на мостах і естакадах - від мінус 50
до + 50 ° С;
– оптичного кабелю, призначеного для повітряної прокладки - від мінус 60 до + 70 ° С;
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– для внутрішньооб’єктових кабелів - від мінус 10 до + 50 ° С.
Температура навколишнього середовища при транспортуванні і зберіганні:
– кабелів підземної прокладки – від мінус 50 до + 50 ° С;
– кабелів повітряної прокладки – від мінус 50 до + 50 ° С;
– внутрішньооб’єктових кабелів – від мінус 10 до + 50 ° С.
Кабелі забезпечують можливість прокладки і монтажу при температурі до мінус 10 ° С.
Електричні характеристики:
– електричний опір ізоляції ланцюга ,,металеві елементи конструкції – земля (вода)”
становить не менш як 2000 МОм × км;
– ізоляція ланцюга ,,металеві елементи конструкції – земля (вода)” витримує напругу
20 кВ;
постійного струму або 10 кВ змінного струму частотою 50 Гц протягом 5 секунд;
– оптичний кабель витримує імпульсний струм розтікання величиною 105 кА (60 мкс);
зовнішня оболонка кабелів, призначених для зовнішньої прокладки, стійка до
сонячного випромінювання;
– мінімальний радіус вигину – 20 зовнішніх діаметрів кабелю;
– гарантійний термін оптичних кабелів – 2 роки з дня введення в експлуатацію, але не
більше 3 років з дня відвантаження споживачеві;
– термін служби оптичних кабелів, включаючи термін зберігання, при дотриманні
вказівок з монтажу і експлуатації і при відсутності впливів, що перевищують зазначені в
технічних умовах не менше 25 років.
Застосовують оптичний кабель тільки в мережах з топологією „зірка” та „кільце”.
Ніяких проблем узгодження і заземлення в даному випадку не існує. Кабель забезпечує
ідеальну гальванічну розв’язку комп’ютерів мережі. У майбутньому цей тип кабелю,
ймовірно, витіснить електричні кабелі всіх типів або, у всякому разі, сильно потіснить їх.
Запаси міді на планеті виснажуються, а сировини для виробництва скла більш ніж достатньо.
Основною перевагою передачі інформації по оптичному кабелю є те, що по одній жилі
інформація може передаватися в широкому спектрі діапазонів. В результаті: за допомогою
всього однієї жили оптичного волокна можна замінити до шестисот пар жил мідного дроту;
широка смуга пропускання дає потенційну можливість передачі по одному оптичному
волокну потоку інформації в кілька терабіт в секунду; має мале загасання світлового сигналу
у волокні; низький рівень шумів в волоконно-оптичному кабелі дозволяє збільшити смугу
пропускання, шляхом передачі різної модуляції сигналів з малою надмірністю коду; висока
перешкодозахищеність; мала вага і об’єм, волоконно-оптичні кабелі мають меншу вагу і
об’єм в порівнянні з мідними кабелями в розрахунку на одну і ту ж пропускну здатність;
висока захищеність від несанкціонованого доступу, кабель практично не випромінює в
радіодіапазоні, то передану по ньому інформацію важко підслухати, не порушуючи
прийому-передачі; гальванічна розв’язка елементів мережі, що допомагає уникнути
електричних ,,земельних” петель, які можуть виникати, коли два мережевих пристрої
неізольованої обчислювальної мережі, пов’язані мідним кабелем, мають заземлення в різних
точках будівлі, наприклад на різних поверхах, при цьому може виникнути велика різниця
потенціалів, що здатне зашкодити мережеве обладнання.
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ЕЛЕМЕНТНА БАЗА СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Аналіз розвитку систем і комплексів спеціального призначення показує, що їх
реалізація не можлива без застосування спеціалізованих надвеликих інтегральних схем.
При досить бурхливому розвитку закордонної елементної бази та відсутності власної
елементної бази, на озброєні МО України перебуває біля 90 % військової техніки, що
експлуатується понад 20 років. Наявність великого парку застарілого озброєння, значний
науковий потенціал вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, вільний доступ
до передових зразків елементної бази – все це створює передумови із розробки і створення
передових зразків засобів спеціального призначення. Про те, як показує практика – для
опанування сучасної елементної бази навчальним закладам необхідні значні капітальні
вкладення для закупівлі стендів у вигляді плат „Discovery”, осцилографів, генераторів та
іншого обладнання, а головне підготувати науково-педагогічних працівників. Після чого, на
протязі п’яти років буде отриманий спеціаліст, що вміє працювати із елементною базою
п’ятирічної давнини. При цьому, як показує практика оновлення елементної бази
відбувається кожні 2 – 3 роки, модернізація архітектури кожні 5-ть, а перехід на іншу
архітектуру відбувається кожні 10-ть років. Таким чином, для того, щоб підготувати
грамотного фахівця із розробки і конструювання сучасної апаратури спеціального
призначення поряд із знаннями, уміннями і навичками, цей спеціаліст повинен бути
забезпечений сучасною елементною базою. Закупівля елементної бази і її зберігання є
неперспективним, і можливо тільки у випадку випуску великої партії однотипної продукції.
Перспективним напрямом вирішення даної проблеми із забезпеченням елементної бази
є – закупівля перспективних спеціалізованих інтегральних схем ASIC (Application-Specific
Integrated Circuit). Опанування їх на програмному рівні та подальша закупівля ліценцій на
випуск і розробку інтегральних схем у вигляді модулів інтелектуальної власності IP
(Intellectual Properties).
Особливістю ASIC є висока швидкодія, малий рівень чутливості до зовнішніх факторів
та мала ціна при великих об’ємах виробництва. Основними недоліками є значні строки
розробки, великі капітальні вкладення при виготовленні фотошаблонів і підготовка
технологічного процесу, а головне не можливість проведення оперативних змін в проекті.
Більшість виробників при створенні ASIC корпусів на своїх технологічних лініях,
використовують ліцензії на архітектури відомих виробників таких як: PowerPC, ARM, MIPS,
SPARC, та ін.
Виконання проектів на інтегральних схемах із програмованою структурою таких, як
FPGA (Field Programmable Gate Arrays), дає можливість оперативно вносити зміни в проект
на всіх етапах проектування, без значних капітальних вкладень. Основним недоліком FPGA є
знижена швидкодія (в порівнянні із ASIC), в зв’язку із використанням перепрограмованих
елементів. Цей недолік усувається за рахунок розпаралелювання обчислювального
алгоритму.
Таким чином, придбання на початковому етапі розробки готових ASIC схем та
реалізація на них систем і комплексів спеціального призначення не буде впливати на процес
оновлення елементної бази. Тому, що паралельно із закупівлею готової продукції буде
викуплена апаратна архітектура на ASIC схеми у вигляді IP модулів, що реалізовані на мовах
HDL (hardware device language). При оновленні чи знятті із виробництва ASIC, вони можуть
бути відтворені на FPGA схемах. При цьому затримки, що виникають в ланцюгах FPGA
можуть бути компенсовані, за рахунок підвищення швидкодії наступного покоління FPGA.
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АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПОБУДОВИ СИСТЕМ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
На сьогоднішній день супутниковий зв’язок – це реальна можливість організації та
підключення до всіх існуючих сервісів, від телефонії, високошвидкісного доступу в Інтернет,
до побудови корпоративних мереж для передачі даних. Супутниковий зв’язок – оптимальний
варіант для створення комунікацій між географічно віддаленими регіонами, а також
районами з нерівномірно розвиненою інфраструктурою.
Затребуваність супутникового зв’язку пояснюється його загальними перевагами, серед
яких, зокрема [1]:
– велика пропускна здатність, обумовлена роботою супутників в широкому діапазоні
гігагерцових частот;
– забезпечення зв’язку між терміналами, розташованими на великих відстанях, і
можливість обслуговування абонентів в самих важкодоступних районах без розвиненої
інфраструктури;
– незалежність вартості передачі інформації від відстані між абонентами (вартість
залежить від тривалості передачі або обсягу переданого трафіку);
– можливість побудови мережі без фізично реалізованих комутаційних пристроїв, яка
обумовлена широкомовністю роботи супутникового зв’язку.
Сучасні системи глобального супутникового зв’язку за орбітальною ознакою умовно
можна розділити на дві групи. До першої відноситься супутниковий зв’язок операторів
Inmarsat та Thuraya, який працює на геостаціонарних супутниках, що обертаються зі
швидкістю землі. Друга група представлена відомими операторами – Iridium та Globalstar,
які являють собою низькоорбітальні системи.
Компанія Inmarsat має і експлуатує мережу супутникового зв’язку, що має парк з
одинадцяти супутників (два з яких є резервними) на геостаціонарній орбіті на відстані
близько 36000 кілометрів від Землі і включає супутники нового покоління, які являють
собою певний еталон для систем супутникового зв’язку з точки зору їх енергетичних
можливостей, пропускної спроможності і універсальності. Виведені на орбіту супутники
забезпечують глобальне охоплення широкосмуговим зв’язком 98 % земної поверхні, за
винятком самих крайніх полярних регіонів.
На геостаціонарну орбіту оператором Thuraya запущено всього три супутники, один з
яких вже відпрацював свій ресурс, однак і надалі перебуває на орбіті, як резервний. Два
активних супутника утворюють зону покриття в який існують „білі плями” як у світовому
океані, так і на суші: Північна та Південна Америка, більша частина північних територій
Росії, а також обидва полюси Землі.
Кожен із супутників Inmarsat та Thuraya, розташованих на геостаціонарній орбіті,
генерує сотні надпотужних сфокусованих променів, які можуть бути оперативно
сконфігуровані так, щоб надавати необхідну пропускну здатність мережі в районах
підвищеного попиту на послуги шляхом розширення або збільшення кількості променів.
Дзвінок всередині мережі в будь-якій точці зони покриття здійснюється без
використання наземних станції. З’єднання абонентських терміналів із наземними мережами
оператором Inmarsat забезпечується трьома наземними станціями, оператор Thuraya
використовує одну таку станцію [2, 3].
Термін служби супутників розрахований на 12 – 15 років [4].
Представником групи низькоорбітальних супутникових систем, якому вдалося
забезпечити 100 % покриття поверхні Землі, є оператор Iridium.
В системі Iridium функціонують 77 супутників, 66 з яких є активними і які
розміщуються на 6-ти приполярних орбітах. Розроблений для цієї мережі механізм між
супутникових зв’язків дозволяє передавати сигнал з одного супутника на інший без
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ретрансляції цього сигналу на Землю. Таким чином, теоретично Iridium може працювати при
наявності лише однієї земної станції сполучення, що приймає всі абонентські дзвінки (всього
працює 2 такі станції). Супутники Iridium знаходяться на висоті 780 км над поверхнею Землі,
нижче всіх інших супутників, які використовуються відомими системами мобільного
супутникового зв’язку [2, 3].
Супутники Globalstar є ретрансляторами з прямою ретрансляцією. В угрупуванні 48
активних та 4 резервних апарати, які знаходяться на висоті 1414 км. Мережа наземних
шлюзових станцій забезпечує можливість підключення від 40 супутників до наземних
мереж. У зв’язку з відсутністю між супутникового зв’язку, апарати повинні мати вихід до
станції з метою надання послуг для всіх користувачів, яких можна розпізнати. Використання
мережі наземних шлюзів надає клієнтам локалізовані регіональні телефонні номери для
мобільних телефонів супутникового зв’язку. Але якщо немає станцій прийому сигналу в
деяких віддалених районах, сервіс не може бути наданий, навіть якщо супутники присутні
над ними. Внаслідок цього без покриття залишаються полюси і окремі регіони в
Африці та Азії.
Термін служби супутників Iridium та Globalstar в межах 7 – 10 років [4].
Сьогодні в Україні існує велика кількість користувачів послугами супутникового
зв’язку, в тому числі і відомчих структур. Таки послуги надаються іноземними
телекомунікаційними компаніями. Тому певні зміни у міжнародному політичному
середовищі гіпотетично можуть привести до відмови в обслуговуванні вітчизняних
користувачів. При цьому альтернативним рішенням, що дозволить запобігти зазначеній
загрозі, є створення власної системи супутникового зв’язку.
Аналіз принципів побудови глобальних систем супутникового зв’язку дозволяє зробити
висновок про те, що системи з апаратами на геостаціонарній орбіті мають ряд переваг перед
низькоорбітальними системами, а саме: можливість обслуговування абонентів мережі без
наземних шлюзових станцій; висока стабільність рівня сигналу в радіо каналі; відсутність
ефекту Доплера; простота організації зв’язку; більш тривалий термін служби апаратів.
Для забезпечення повного покриття території України достатньо лише одного
геостаціонарного супутника, а при використанні низькоорбітальних апаратів, – не менш
восьми. Тобто економічно обґрунтованим є створення системи супутникового зв’язку
геостаціонарного базування. Звичайно при цьому необхідно пам’ятати і про головні недоліки
таких систем: перенасиченість геостаціонарної орбіти на багатьох ділянках; високе загасання
сигналу; значна затримка у проходженні сигналу.
Таким чином, для забезпечення населення України та відомчих структур держави
супутниковим зв’язком достатньо розгорнути на геостаціонарній орбіті лише один супутник.
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АНТЕННІ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
РІВНЯ СИГНАЛІВ УПРАВЛІННЯ ДРОНАМИ
Сьогодні за допомогою мультикоптерних дронів малих розмірів з електродвигунами
можна контролювати технічний стан об’єктів, їх безпеку та режими функціонування, дрони
можна використовувати з метою аерофотознімання для картографування, безпілотні
комплекси дозволяють підвищити показники телекомунікаційних мереж (живучість,
пропускну здатність), вони можуть доставляти вантажі і т.п.
Як правило, будь-яке застосування дронів передбачає, що одержувана з їхньою
допомогою інформація й сигнали управління безпосередньо дронами повинні передаватися в
реальному часі, що вимагає забезпечити передачу великого обсягу даних при заданих смузі
пропускання й імовірності бітової помилки. Для підвищення пропускної здатності необхідно
використовувати спектрально-ефективні методи модуляції, що змушує забезпечити більш
високе відношення сигнал/шум (ВСШ) на вході приймача. При цьому висуваються жорсткі
вимоги як по мінімізації розмірів приймально-передавального і антенно-фідерного
встаткування, так і по споживаній ними потужності. Для задоволення вимог по вагогабаритним показникам і по пропускній здатності доцільним є вибір надвисоких частот
(НВЧ), а саме, діапазону 2,4 ГГц, у якому залежно від поточного значення ВСШ можна
використовувати такі види модуляції як BPSK, QPSK, QAM16, QAM32 і т.д., які
забезпечують високу спектральну ефективність [1].
Дрони як правило використовуються на відстанях до 10 км, тому обмежень, пов’язаних
з «прямою видимістю» для них не існує, оскільки при висоті польоту 50 м і висоті наземного
комплексу управління (НКУ) 1,5 м (за умови його знаходження в руках оператора), дальність
прямої видимості, яка визначається формулою [2]:
𝐷км = 4,12(√ℎ1 + √ℎ2 ), де ℎ1 , ℎ2 – висоти дрону й НКУ відповідно, складе
більше 30 км.
У діапазоні 2,4 ГГц загасання сигналу на відстані 10 км досягає 120 дБ [1], тому
необхідно передбачити заходи, що дозволяють забезпечити необхідний енергетичний рівень
переданого сигналу на такий відстані. Аналіз ринку малогабаритних приймальнопередаючих пристроїв показує, що найпоширеніші приймачі із чутливістю порядку –90 дб, і
передавачі з посиленням близько 30 дБ, що дозволяє перекрити загасання в 120 дб.
Однак, для забезпечення ймовірності помилки порядку 10 −6 при використанні QAM32
на вході приймача необхідне ВСШ на рівні 18 дб [2]. Враховуючи втрати у фідері приймача
й передавача (усього близько 3 дБ), стає зрозумілим, що енергетика переданого сигналу
повинна бути збільшена, як мінімум, на 21 дБ, а в реальних умовах поширення сигналу й
впливу ненавмисних перешкод – на ще більшу величину. Розв’язати таке завдання можна
шляхом використання спрямованих антен. Їх встановлення на НКУ є не складною технічною
задачею, тому, що при цьому не висуваються жорсткі обмеження до ваго-габаритних
показників антенної системи, чого не можна сказати про дрони. Враховуючи відносно не
складну технологію виготовлення, а відповідно і не велику вартість при достатньо високому
підсиленні, на НКУ доцільно використовувати параболічні антени.
Для параболічної антени коефіцієнт підсилення розраховується за формулою [2]:
𝐺 = 10lg(𝑘(𝜋𝐷⁄𝜆)2 cos 𝜑) (1); де: 𝐺 – коефіцієнт підсилення; 𝑘 – ефективність або
коефіцієнт використання поверхні антени (для більшості антен рівний приблизно 0,55); 𝐷 –
діаметр дзеркала; 𝜆 – довжина хвилі; 𝜑 – кут приходу хвилі.
Відповідно до виразу (1) при діаметрі дзеркала 0,5 м, точно спрямованій антені на дрон
(φ = 0), у діапазоні 2,4 ГГц коефіцієнт підсилення складе лише 19,4 дБ. Подальше
підвищення коефіцієнта підсилення може бути здійснене за рахунок збільшення діаметра
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дзеркала, що важко реалізувати для носимих НКУ. Зрозуміло, що рівень сигналу повинен
бути підвищений „із запасом” приблизно на 5 дб. Оскільки на сьогодні мультикоптерні
дрони не оснащуються спрямованими антенами, для вирішення завдання підвищення рівня
сигналу, на їх борту також пропонується встановлювати спрямовані антени. Визначення їх
типу повинно відбуватись за умови забезпечення достатнього значення коефіцієнта
підсилення, не складного алгоритму управління діаграмою спрямованості та з урахуванням
значних ваго-габаритних обмежень. Управління напрямком максимального посилення
бортової антени може здійснюватися декількома способами [3]: установка антени на опорноповоротному пристрої; використання багатоелементної антенної решітки з керованою
діаграмою спрямованості; використання декількох антен, що перемикаються.
Реалізація першого способу дозволяє використовувати одну гостроспрямовану антену
для безперервного спостереження за напрямком на НКУ. При установці антени на опорноповоротному пристрої необхідне створення обертового переходу. Він може бути розміщений
у різних місцях: перед антеною після підсилювача потужності; після передавача перед
підсилювачем потужності й антеною; передавальний пристрій, підсилювач потужності й
антена розміщуються на поворотному пристрої, через багатоканальний обертовий перехід
передаються сигнали та живлення.
Загальними недоліками використання опорно-поворотного пристрою є:
– висока вартість обертового коаксіального НВЧ переходу;
– при розміщенні гостроспрямованої антени будь-якого типу на опорно-поворотному
пристрої, більша частина поверхні поворотної платформи залишається невикористованою.
Для підвищення ефективності використання площі поворотної платформи необхідно
розміщати на ній крім антени передавальне встаткування та підсилювач потужності;
– переміщення антени в горизонтальній площині приводить до переміщення центру
ваги дрону, а отже до дестабілізації його просторового положення;
– значні витрати потужності на роботу електропривода.
При реалізації другого способу для створення антенної системи з керованою діаграмою
спрямованості може бути використана кільцева антенна решітка. Завдяки кільцевій симетрії
антенної решітки вдається одержати спрямовані діаграми, які мало змінюються при
скануванні в межах 360º у площині решітки. Однак, для одержання посилення кільцевою
антенною решіткою необхідно збільшувати число елементів, що у зв’язку з вагогабаритними обмеженнями неприйнятно для мультикоптерних дронів з електроприводом.
Крім того, використання багатоелементної антенної решітки ускладнюється необхідністю
виготовлення складних і високовартісних діаграм утворюючих пристроїв. Третій спосіб
передбачає використання декількох антен, що перемикаються, тоді просторові напрямки по
азимуту розбиваються на сектори. Зі збільшенням коефіцієнтів підсилення антен їх число
зростає, а для розміщення великої кількості антен потрібно збільшувати габаритні розміри й
масу всієї антенної системи. У цьому випадку пропонується компромісний розв’язок, що
забезпечує необхідне посилення й задовольняє ваго-габаритні обмеження. Для його
реалізації достатньо розмістити на борту дрона шість антен типу „хвильовий канал”. З
урахуванням ваго-габаритних обмежень конструкція однієї антени буде складатися лише із
трьох елементів. Габаритні показники можна визначити використовуючи рис. 1. Відомо [4],
що розміри елементів антени визначаються довжиною хвилі, а саме: активний вібратор A =
0,5λ; рефлектор незначно більше вібратора R ≥ A; директор незначно менше його D ≤ A;
відстань між рефлектором, активним вібратором і директором 𝑙 = 0.25λ.
Для обраного частотного діапазону λ = 0,125 м, тому одна антена має габарити
приблизно 7х7 см, конструкція із шести антен, відповідно до рис. 2, вписується в окружність
радіусом R 6 = 2𝑙 + 𝑙 sin 60 ≈ 2,87𝑙 ≈ 9 см, а її вага складе близько 120 грам.
Коефіцієнт підсилення трьохелементної антени типу „хвильовий канал” близько 5,5 дБ.
Слід зауважити, що простота запропонованої конструкції дозволяє вирішити задачу
мінімізації вітрового навантаження на антену. Окрім того, при розміщенні такої конструкції
у нижній частині дрону, вона буде виконувати функцію шасі.
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Рис. 1. Типова трьохелементна антена
типу „хвильовий канал”
Рис. 2. Шестисекторна антенна
конструкція типу „хвильовий канал”

При наявності декількох антен на борту дрона виникає необхідність вибору антени,
спрямованої убік НКУ. Існує кілька варіантів реалізації подібної системи: перемикання
виходу підсилювача передавача між антенами (один передавач, один підсилювач потужності,
кілька антен); перемикання виходу передавача між підсилювачами потужності й антенами
(один передавач, кілька сполучених підсилювачів потужності й антен); перемикання сигналу
між передавачами (число передавачів і підсилювачів потужності дорівнює числу антен).
При першому варіанті вихідний сигнал підсилювача потужності комутирується між
декількома антенами. Гідністю цього варіанта є використання єдиного передавального
модуля й підсилювача потужності для роботи на кілька антенних пристроїв. Загальним
недоліком є втрати в комутуючому пристрої. При другому варіанті число підсилювачів
потужності дорівнює числу антен. До недоліків такого підходу можна віднести: наявність
декількох підсилювачів потужності, які займають багато місця й мають більшу вагу. Третій
варіант вимагає використання для кожної антени свого передавача й підсилювача
потужності. У цьому випадку перемикач сигналів виконується на рівні цифрової логіки. До
переваг даного підходу слід віднести високу надійність системи. Однак платою за це є
велика вага й висока вартість. Очевидно, що для мультикоптерних дронів кращим є перший
варіант – варіант перемикання виходу підсилювача потужності передавача між антенами.
Таким чином, при використанні запропонованого варіанта побудови антенної системи
для дронів загальне посилення приймально-передавального тракту може досягти 55 дБ, що
забезпечить на віддаленні 10 км ВСШ на вході приймача 22 дБ, а відповідно – можливість
високошвидкісної та якісної передачі інформації за рахунок використання, наприклад,
модуляції QAM64 з імовірністю помилки порядку 10 −8. Високе значення ВСШ також може
забезпечити стійке управління дронами, навіть при впливі навмисних завад, коли за рахунок
використання простих алгоритмів модуляції: BPSK, QPSK, забезпечується пропускна
здатність, достатня для передачі сигналів управління.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА
СИСТЕМА, КІБЕПРОСТІР, КІБЕРБЕЗПЕКА
Нормотворча діяльність в сфері забезпечення кібернетичної безпеки України, що
активно проводиться в наш час, повинна враховувати необхідність гармонізації нових
регулюючих актів з раніше розробленими документами з захисту інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах (ІТС). Значно спростити та пришвидшити такий процес
дозволить формальний опис, що уточнює характер взаємозв’язку між кібепростором і ІТС.
Мета проведених досліджень – створення формалізованої моделі кіберпростору, що
уточнює його сутність і пояснює його співвідношення з інформаційно-телекомунікаційними
системами.
Застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій не тільки значно розширює
межі віддаленого сприйняття, але і збільшує можливості людини в аналізі прийнятої
інформації і формуванні нових знань. В таких умовах навіть на інтуїтивному рівні виникає
потреба асоціювати „нові можливості в фізичному просторі” і „комп’ютерні (кібернетичні)
технології” в рамках нового ментального об’єкта, який назвали „кіберпростір”. В той же час
сприйняття кіберпростору тільки через віртуальність ряду сформованих об’єктів, можливість
анонімного впливу і відчуття відсутності фізичних кордонів часто супроводжується значною
невизначеністю щодо його сутності. Так, наприклад, один міжнародний стандарт [1]
визначає кіберпростір як складне середовище, що сформоване в Інтернеті в результаті
взаємодії людей, програмного забезпечення і послуг за допомогою технологічних пристроїв і
мереж , підключених до нього, і яке не існує в будь-якій фізичній формі. Таке визначення,
по-перше, обмежує кіберпростір випадками використання комп’ютерних технологій тільки в
рамках Інтернет. По-друге, відмовляючи йому в наявності фізичної форми, позбавляє його
матеріальності і, відповідно, відмовляє в можливості проведення об’єктивного
(інструментального) контролю його станів. Останнє є дуже критичним для забезпечення
кібербезпеки.
Інформаційно-телекомунікаційні системи є фізичною основою кіберпростору, що
дозволяє визначити межі його національного сегменту. Це твердження, що стало основою
розробки моделі. У подальшому з метою конкретизації складових частин кібепростору було
проведено аналіз інформаційних процесів ІТС.
Основою таких процесів є застосування різних електронних пристроїв і сигналів
електромагнітної природи. В основі конкретних цифрових технологій обробки інформації
(ТОІ) в сучасних ІТС лежить застосування кінцевого числа сигналів і двійкових
інформаційних одиниць (бітів), носіями яких є ці сигнали. В рамках ТОІ користувачі ІТС
мають доступ до різних інформаційних сервісів. Такі послуги можуть використовувати як
люди, так і технічні системи (пристрої). На основі обраних сервісів між користувачами ІТС
можуть виникати різні інформаційні відносини. В рамках таких відносин користувач
повинен отримати інформаційний продукт, який сформований з метою задоволення його
інтересів.
Під безпекою інформації в ІТС, як правило, розуміють такий її стан, що забезпечує
задані властивості інформаційного продукту в умовах навмисних несприятливих впливів.
Часто такими властивостями є конфіденційність, цілісність і доступність інформації.
Забезпечення цих властивостей в рамках інформаційних відносин не пов’язане з семантикою
вихідної інформації і залежить тільки від коректної реалізації сервісів передачі, зберігання,
поширення і деяких інших. У той же час, забезпечення таких властивостей як актуальність і
достовірність залежить і від семантики (змісту) вихідної інформації. Якщо ця семантика не
відповідає актуальності і достовірності подій, які відображаються, то навіть коректні сервіси
ІТС не забезпечать ці властивості у інформаційному продукті. Широке застосування в
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цифрових ІТС послуг комп’ютерної обробки інформації робить необхідним виділення
додаткової властивості – коректна реалізація алгоритму обробки інформації.
На основі результатів вищевказаного аналізу було отримано такий набір
взаємозв’язаних базових визначень, що відображають сутність інформаційних процесів
в ІТС:
Інформація – це результат перенесення властивостей з одного об’єкта на інший.
Носій інформації – об’єкт, в якому відображені властивості іншого об’єкта.
(Поняття інформація отримано на основі застосування атрибутивно-трансфертного
підходу до її сутності [2])
Користувач інформації ІТС – це людина або технічний об’єкт (система), який
використовує інформаційний продукт ІТС в своїх інтересах (цілях).
Інформаційний продукт – це інформація з заданими властивостями, яка формується
інформаційним сервісом (послугою).
Інформаційний сервіс (послуга) – це сукупність дій з вихідною інформацією з метою
формування інформаційного продукту із заданими властивостями.
Властивості інформації – це ті якості інформації, які необхідні користувачу
інформації.
Інформаційне відношення – це сукупність обраного інформаційного сервісу, вихідної
інформації і сформованого інформаційного продукту.
Даний набір визначень дозволяє визначити сутність кіберпростору і кібербезпеки.
Кіберпростір – сукупність інформаційних відносин між користувачами ІТС, які
формуються за допомогою послуг (сервісів) цих систем.
Результати аналізу аспектів безпеки в ІТС та отримане визначення кіберпростору
дозволяють сформулювати таке поняття:
Кібербезпека – це такий стан інформаційно-телекомунікаційних систем, при якому
злочинні дії в кіберпросторі не порушують інтереси користувачів цих систем.
У свою чергу, отримані визначення кіберпростору і кібербезпеки дозволяють
перерахувати об’єкти кіберзахисту:
 інформаційно-телекомунікаційні системи (ІТС);
 інформаційні ресурси ІТС (інформаційні продукти, проміжна і технологічна
інформація);
 інформаційні сервіси ІТС;
 користувачі ІТС.
Висновок. З метою уточнення сутності взаємовідношень кіберпростору і інформаційнотелекомунікаційних систем розроблено вербальну модель кіберпростору. Модель включає
набір ієрархічних термінів і їх визначень, що описує інформаційні відношення на основі
сервісів інформаційно-телекомунікаційної системи. Цей набір дозволяє визначити сутність
кіберпростіру і кібербезпеки. Модель вже застосовується в процесі аналізу складних
кібератак. Подальша формалізація дозволяє отримати графічну і математичну моделі
кібепростору і кібербезпеки. На їх основі вже отримані математичні критерії безпеки
інформаційних процесів управління кібернетичних систем різної природи [3].
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к.т.н. Яковлєв С.В. (ФТІ, КПІ ім. І.Сікорського)
ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ОРТОМОРФІЗМІВ У СХЕМІ ЛАЯ-МЕССІ ДЛЯ
ЗАХИСТУ ВІД ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО КРИПТОАНАЛІЗУ
Схема Лая-Мессі – запропонована С. Лаєм та Дж. Мессі [1] схема блокового
шифрування, яка є альтернативною конструкцією до більш розповсюдженої схеми Фейстеля.
На основі схеми Лая-Мессі побудовані такі блокові шифри, як IDEA, FOX, „Мухомор”.
С. Водено встановив [2], що для захисту від загальних атак на блокові шифри схема ЛаяМессі повинна використовувати в якості конструктивних елементів ортоморфізми над
певними абелевими групами; в іншому випадку блоковий шифр, побудований на основі
схеми Лая-Мессі, може бути ефективно розрізнений від випадкової перестановки, що
дозволяє будувати атаки на окремі раундові ключі шифрування. У даній роботі буде
показано, що зазначена вимога необхідна також для захисту схеми Лая-Мессі від
диференціального криптоаналізу.
Нехай 𝑉𝑛 – множина 𝑛-бітових векторів, 𝐾 – множина ключів, а раундове шифруюче
перетворення Φ𝑘 : 𝑉𝑛 × 𝑉𝑛 × 𝐾 → 𝑉𝑛 × 𝑉𝑛 має вид
Φ𝑘 (𝑥, 𝑦) = (𝜎(𝑥 ⊕ 𝑓𝑘 (𝑥 ⊕ 𝑦)),
𝑦 ⊕ 𝑓𝑘 (𝑥 ⊕ 𝑦)),
де 𝑓𝑘 – раундова функція (нелінійне ключезалежне перетворення), 𝜎 – додаткове бієктивне
відображення на 𝑛-бітових векторах, необхідне для порушення внутрішньої симетрії функції
Φ𝑘 . Схемою Лая-Мессі називається ітеративна схема блокового шифрування, що складається
із послідовного застосування до вхідного повідомлення перетворень Φ𝑘𝑖 ; раундові ключі 𝑘𝑖
тут вважаються випадковими, незалежними та рівноімовірними.
У даній роботі розглядається випадок, коли 𝑓𝑘 є бієктивними перетворенням при будьякому значенні 𝑘, а 𝜎 є лінійним перетворенням відносно , що збігається із багатьма
реалізаціями схеми Лая-Мессі. Згідно С. Водено, для стійкості схеми від атак розпізнавання
відображення 𝜎 повинно бути ортоморфізмом над 𝑉𝑛 , тобто відображення 𝜎 ′ (𝑥) = 𝜎(𝑥) ⊕ 𝑥
також повинно бути бієкцією. Далі буде показано, що якщо 𝜎 не є ортоморфізмом, то схема
Лая-Мессі буде мати регулярні диференціали, імовірність яких дорівнює 1.
Нагадаємо, що диференціалом шифруючого перетворення 𝑓𝑘 є пара двійкових векторів
(𝛼, 𝛽), які розглядаються як різниця між парою вхідних текстів та різниця між відповідними
їм шифротекстами. Імовірністю диференціала є імовірність Pr{𝑓𝑘 (𝑥 ⊕ 𝛼) = 𝑓𝑘 (𝑥) ⊕ 𝛽};
k,x

подію 𝑓𝑘 (𝑥 ⊕ 𝛼) = 𝑓𝑘 (𝑥) ⊕ 𝛽 будемо позначати символом 𝛼 → 𝛽. Тривіальний диференціал
(0, 0) завжди має імовірність 1, оскільки подія 0 → 0 виконується завжди для довільних
𝑘 та 𝑥.
Для ітеративного 𝑟-раундового шифру імовірність диференціала (𝛼, 𝛽) обчислюється як
сума імовірностей усіх диференціальних характеристик Ω = (𝜔0 , 𝜔1 , … , 𝜔𝑟 ), де 𝜔0 = 𝛼, 𝜔𝑟 =
𝛽, а інші 𝜔𝑖 розглядаються як різниці між проміжними шифротекстами після 𝑖-того раунду
шифрування. Згідно К. Ніберг та Л.Р. Кнудсену [3], задача доведення теоретичної стійкості
до диференціального криптоаналізу полягає у побудові верхньої оцінки для імовірностей
усіх диференціалів блокового шифру, з якої будується нижня границя для складності
проведення диференціальної атаки: чим менше верхня оцінка для імовірностей, тим
складніше атака.
Розглянемо трираундову схему Лая-Мессі та відповідну їй диференціальну
характеристику Ω = (𝜔0 , 𝜔1 , 𝜔2 , 𝜔3 ). Позначимо 𝜔0 = (𝛼𝑥 , 𝛼𝑦 ), 𝜔1 = (𝛽𝑥 , 𝛽𝑦 ), 𝜔2 = (𝛾𝑥 , 𝛾𝑦 ),
𝜔3 = (𝛿𝑥 , 𝛿𝑦 ). Тоді імовірність Ω дорівнює сукупній імовірності таких трьох подій для
внутрішнього перетворення 𝑓𝑘 та трьох перевірочних співвідношень:
(1) 𝛼𝑥 ⊕ 𝛼𝑦 → 𝛼𝑦 ⊕ 𝛽𝑦 ,
𝛽𝑥 = 𝜎(𝛼𝑥 ⊕ 𝛼𝑦 ⊕ 𝛽𝑦 );
(2) 𝛽𝑥 ⊕ 𝛽𝑦 → 𝛽𝑦 ⊕ 𝛾𝑦 ,
𝛾𝑥 = 𝜎(𝛽𝑥 ⊕ 𝛽𝑦 ⊕ 𝛾𝑦 );
(3) 𝛾𝑥 ⊕ 𝛾𝑦 → 𝛾𝑦 ⊕ 𝛿𝑦 ,
𝛿𝑥 = 𝜎(𝛾𝑥 ⊕ 𝛾𝑦 ⊕ 𝛿𝑦 ).
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Тут 𝛼𝑥 , 𝛼𝑦 , 𝛿𝑥 , 𝛿𝑦 – значення, які контролюються та можуть обиратись аналітиком
(вхідна та вихідна різниця), 𝛽𝑦 , 𝛾𝑦 – проміжні значення, які невідомі аналітику. Імовірність
диференціала (𝜔0 , 𝜔3 ) буде обчислюватись як імовірність Ω по всіх можливих значеннях
𝛽𝑦 , 𝛾𝑦 .
Покладемо 𝛼𝑥 = 𝛼𝑦 , 𝛿𝑥 = 𝜎(𝛿𝑦 ); тоді диференціальні переходи (1) та (3)
тривіалізуються, звідки маємо 𝛽𝑦 = 𝛼𝑦 , 𝛽𝑥 = 𝜎(𝛼𝑦 ), 𝛾𝑥 = 𝛾𝑦 = 𝛿𝑦 . Відповідно, імовірність Ω
буде визначатись лише подією (2) та відповідним їй перевірочним співвідношенням, які в
даному випадку приймуть таку форму:
(2) 𝜎(𝛼𝑦 ) ⊕ 𝛼𝑦 → 𝛼𝑦 ⊕ 𝛿𝑦 ,
𝛿𝑦 = 𝜎(𝛿𝑦 ) ⊕ 𝜎 (𝛼𝑦 ⊕ 𝜎(𝛼𝑦 )).
Якщо відображення 𝜎 не є ортоморфізмом, то 𝜎′ є лінійним небієктивним
відображенням. Відповідно, за властивостями лінійних операторів маємо |ker(𝜎 ′ )| > 1,
тобто існує такий ненульовий вектор 𝜖 ≠ 0, що 𝜎 ′ (𝜖) = 0. Зауважимо, що в цьому випадку 𝜖
буде нерухомою точкою відображення 𝜎: 𝜎(𝜖) = 𝜖.
Якщо тепер покласти 𝛼𝑦 = 𝛿𝑦 = 𝜖, то диференціальний перехід події (2) також
тривіалізується. Перевірочне співвідношення не порушиться, оскільки його можна
представити у вигляді 𝜎 ′ (𝛿𝑦 ) = 𝜎 (𝜎 ′ (𝛼𝑦 )), і при підстановці 𝛼𝑦 = 𝛿𝑦 = 𝜖 одержуємо
рівність 0 = 𝜎(0), яка є вірною в силу лінійності 𝜎.
Таким чином, якщо покласти вхідну різницю (𝛼𝑥 , 𝛼𝑦 ) = (𝜖, 𝜖), то за три раунди
шифрування вона перейде у вихідну різницю (𝛿𝑥 , 𝛿𝑦 ) = (𝜎(𝜖), 𝜖) = (𝜖, 𝜖) із імовірністю 1.
Очевидно, що ця властивість буде зберігатись для довільної кількості раундів шифрування
більше трьох.
Наведений результат буде зберігатись і для узагальненої схеми Лая-Мессі, побудованій
над довільною абелевою групою 〈𝑉𝑛 , +〉. У даному випадку раундове шифруюче
перетворення має форму Φ𝑘 (𝑥, 𝑦) = (𝜎(𝑥 + 𝑓𝑘 (𝑥 − 𝑦)), 𝑦 + 𝑓𝑘 (𝑥 − 𝑦)), відображення 𝜎 є
лінійним відносно операції +, диференціали також розглядаються як різниці текстів по
відношенню до операції +, а вимога ортоморфності 𝜎 формулюється таким чином:
відображення 𝜎 ′ (𝑥) = 𝜎(𝑥) − 𝑥 повинно бути бієктивним. Тоді для довільного 𝜖 ∈
ker(𝜎 ′ )\{0} вхідна різниця (𝜖, 𝜖) буде переходити сама у себе за довільної кількості раундів.
Отже, для підвищення захисту блокових шифрів, побудованих на основі схеми ЛаяМессі, до диференціального криптоаналізу, необхідно використовувати ортоморфізми в
якості допоміжних перетворень. Зауважимо, однак, що цього ще не достатньо; схема ЛаяМессі за три раунди не набуває таких теоретичних оцінок стійкості, як, скажімо, схема
Фейстеля [4]. Оцінювання теоретичної стійкості до диференціального криптоаналізу схеми
Лая-Мессі, побудованої над різними абелевими групами, потребує подальших досліджень.
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СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ВНУТРІШНЬОВУЗЛОВИХ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ
ПОЛЬОВИХ ВУЗЛІВ ЗВ’ЯЗКУ
Аналіз розвитку воєнного мистецтва, досвіду війн та збройних конфліктів, умов
підготовки і ведення сучасних бойових дій (операцій) свідчить про те, що максимальна
реалізація бойових можливостей Повітряних Сил (ПС) багато у чому залежить від наявності
стійкого, безперервного, оперативного та скритого управління силами. Таке управління може
бути досягнуте лише при побудові високоефективної, багаторівневої системи управління,
функціонування якої, об’єктивно, залежить від ефективності функціонування підсистеми
зв’язку, радіотехнічного забезпечення і автоматизації управління (СЗ, РТЗ і АУ).
Проте, досвід застосування військ зв’язку, РТЗ, А та ІС в ході антитерористичної
операції на Сході України свідчить про те, що система зв’язку, РТЗ і АУ, внаслідок низької
ефективності її функціонування, не в повній мірі задовольняє потреби органів управління.
Аналіз досвіду застосування військових частин зв’язку та РТЗ свідчить, що серед
основних причин низької ефективності СЗ, РТЗ і АУ є недостатня розвідзахищеність та
завадостійкість вузлів зв’язку, РТЗ і АУ, що визначається низькою розвідзахищеністю та
завадостійкістю внутрішньовузлових ліній зв’язку.
Тому, виникає нагальна потреба в розробці та обґрунтуванні рекомендацій щодо
модернізації існуючих польових вузлів зв’язку, РТЗ і АУ ПС, з метою забезпечення
ефективної протидії технічним засобам розвідки та РЕБ противника.
На сторінках фахових видань неодноразово висвітлювалися рекомендації щодо
можливих варіантів побудови внутрішньовузлових ліній зв’язку із використанням новітніх
технологій (Wi-Fi, Wi-Max, PROPRIETARYWIRELESS та ін.). Але, здебільшого ці технології
ґрунтуються на використанні радіохвиль, а, як показує досвід, будь-яка радіолінія, рано чи
пізно, може бути виявлена і подавлена, або використана для введення хибної інформації.
Аналіз сучасних телекомунікаційних технологій показав, що в останні роки набирають
популярності атмосферні оптичні лінії зв’язку (FSO).
До переваг даної технології належать:
швидкість побудови – тривалість створення каналу зв’язку складає у середньому 1015 хв;
швидкість передавання цифрових потоків сягає 10 Гбіт/с;
відсутність взаємного впливу між сусідніми каналами зв’язку – вузька діаграма
випромінювання та відсутність побічних випромінювань;
висока розвідзахищеність – лінія зв’язку може бути виявлена лише з незначної відстані
(декілька метрів);
висока завадостійкість – для подавлення даних ліній необхідно мати відповідне
обладнання та знаходитися на мінімальних відстанях від неї;
висока імітостійкість – для введення хибної інформації необхідно розмістити
відповідну апаратуру в межах діаграми випромінювання без переривання зв’язку.
До найбільш суттєвих недоліків зазначеної технології належать:
обов’язкова наявність прямої видимості, проте чинні вимоги до розміщення польового
вузла зв’язку передбачають максимальну відстань між апаратними не більше 500 м.
залежність від прозорості повітря, однак існуючі технічні засоби дозволяють подолати
несприятливі умови за рахунок скорочення відстані.
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