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Байбула О.О.  

Бондарчук О.С.  
 

ПОБУДОВА ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ ТА СИСТЕМ НА ОСНОВІ 

АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ ARDUINO 

Значною проблемою напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» є обмежене 

використання сучасних досягнень науки і техніки в навчальному процесі, зокрема 
застосування уніфікованих мікроконтролерних платформ, оскільки важко уявити собі 
радіоелектронний медичний пристрій, роботою якого не керував би мікроконтролер чи 
мікропроцесор. 

Частково проблема вирішується шляхом використання програмних пакетів 
симуляторів електронних схем, що мають можливості відлагодження програм роботи 

мікроконтролерів в реальних електричних схемах. Однак теорія без практики швидко 
забувається і робота в таких електронних стимуляторах стає нецікавою для студентів, дедалі 

важче знаходити шляхи стимулювання студентів до навчання.  
Для вирішення проблеми пропонується впровадити у використання в навчальному 

процесі таких платформ як Arduino та STM. Основною перевагою цих платформ є те, що 
практичне використання їх дозволить поглибити та закріпити знання з принципів 

функціонування мікропроцесорних систем, проектування та конструювання 
радіоелектронних блоків і модулів із мікроконтролерним керуванням, а в після навчальний 
період на основі цих платформ студенти зможуть самостійно і проектувати пристрої з різним 
рівнем складності виконуваних функцій: від перемикачів свідлодіодних панелей до систем 

відбору, попереднього опрацювання та візуалізації біосигналів. Зокрема платформа Arduino 
може бути використана при розробленні портативних пульсоксиметрів, електрокардіографів, 
реографів тощо.  

Загалом використання платформ Arduino та STM може суттєво збільшити 

зацікавленість студентів у навчальному процесі, та дати базові знання з конструювання 
радіоелектронних медичних приладів з мікроконтролерним керуванням. 

Сьогодні широковідоме поняття «Дому майбутнього», в якому абсолютно вся 
електронна апаратура могла б контролюватися одним приладом за допомогою гаджету типу 

телефону, однак для реалізації даного проекту  немає достатньо уніфікованих платформ. 
Тому темою доповіді буде розповісти про таку апаратну обчислювальну платформу для 
конструювання як Arduino, її можливості перспективи, основні компоненти. 

Тож що таке Arduino? Це платформа, сновними компонентами якої є плата 

мікроконтролера з елементами вводу/виводу та середовище розробки Processing/Wiring на 
мові програмування, що є підмножиною C/C++. Можливість вільно змінювати пристрої, що 
підключаються до уніфікованих плат та проводити їх легку заміну. Здатність розширювати 
плати таким чином, щоб до них можна було підключати  нові компоненти. Можливість 

конструктивного жорсткого з’єднання процесорної плати та плат розширення в стопку через 
штирові лінійки. Велика кількість плат зі зменшеним і спеціальним форм-фактором, що 
дозволяє використовувати різні плати залишаючи при цьому процесорну частину незмінною. 
Простоту у використанні, адже з базовими моделями Arduino може розібратися навіть 

дитина, котрій цікава робототехніка та електроніка. 
За час роботи я провів декілька практичних занять, на яких познайомився поближче з 

можливостями цієї платформи, досяг досить високих результатів під час створення пристроїв 
котрі реагували б на такі фізичні характеристики зовнішнього середовища як температура, 

тиск повітря та навколишнє освітлення. 
Отож, як висновок можна сказати, що платформа Arduino являється тією відправною 

точкою, котра зможе наблизити нас до створення футуристичного майбутнього, в якому не 
людина змінює дім для своїх потреб, а будинок сам підлаштовується під свого господаря.  

Науковий керівник – викладач кафедри побудови телекомунікаційних систем майор 

Клімович С.О. 
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Бакуревич М.С.  

Гриценок К.М.  

 

АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ 

РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ, РОЗТАШОВАНИХ НА ОДНОМУ ОБ’ЄКТІ 

 

Електромагнітна сумісність-здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних 

пристрої одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з 

урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад 

іншим радіоелектронним засобам.  

 Постійне збільшення щільності розміщення радіоелектронних засобів призводить до 

збільшення рівня взаємних завад, порушуючих нормальну роботу цих засобів. Досить гостро 

проблема взаємних впливів проявляється там, де цілі комплекси РЕЗ повинні розміщуватися 

на обмеженій території (судах, будівлях, вежах і т.д.). Число антен на одному об’єкті може 

досягати декількох десятків, а відстань між ними можуть складати одиниці метрів і меньше. 

Щільне розміщення антен призводить до того, що електромагнітні поля, випромінювані 

антенами радіопередатчків, можуть створювати в антенах радіоприймачів високочастотні 

ЕРС, досягаючі десятків вольт, що може викликати перезавантаження вхідних каскадів і 

порушення нормального функціонування радіоприймачів чи навіть вихід їх зі строю.Не 

менш небезпечними є одночасні дії декількох сигналів, що породжують у вхідних каскадах 

РПМ і в вихідних каскадах РПД інтермодуляційні перешкоди, які можуть потрапляти в 

смугу робочих частот приймачів і погіршувати умови прийому корисних сигналів. 

ЕМС РЕЗ об'єкта розраховують в наступному порядку:  

- визначення потенційно несумісних пар РЕЗ;  

- Розрахунок енергетичних характеристик випадкових радіоперешкод;  

- Визначення ступеня забезпечення ЕМС. 

 Потенційно несумісні пари РЕЗ об'єкта визначаються на основі частотного аналізу, в 

результаті якого визначаються джерела (РПД) і рецептори (РПМ) радіоперешкод.  

Розрахунок енергетичних характеристик радіозавад передбачає визначення потужності 

сукупної радіоперешкоди, наведеної до входу РПМ, з урахуванням проникнення 

радіоперешкод через антенно-фідерний пристрій. При парній оцінці ЕМС розраховують 

потужність  на вході i-го приймача від j-го передавача. При груповий оцінці ЕМС 

розраховують потужність   сукупної радіоперешкоди (включно з перешкодами 

інтермодуляції), наведеної до входу i-го РПМ від всіх РПД, потенційно несумісних з i-м 

РПМ.  

Визначення ступеня забезпечення ЕМС РЕЗ об'єкта виробляють на основі парної або 

групової оцінки ЕМС. Парну оцінку ЕМС РЕЗ проводять в наступному порядку:  

а) визначають потужність  ненавмисної радіоперешкоди, наведену до входу i-го 

РПМ, від j-го заважає РПД;  

б) визначають допустиму потужність  доп ненавмисної радіоперешкоди на вході i-го 

РПМ від j-го РПД;  

в) порівнюють рівень потужності радіоперешкоди, дБ, на вході РПМ з допустимим і 

визначають ступінь забезпечення ЕМС, яка визначається показником 

∆ =  

Аналогічно проводиться групова оцінка ЕМС РЕЗ: 

 а) визначають сумарну потужність  радіоперешкод, приведених до входу i-го РПМ, 

від РПД об'єкта;  

б) визначають допустиму потужність Piдоп радіоперешкоди на вході i-го РПМ 

оцінюваного РЕМ;  

в) порівнюють рівень сумарної потужності радіозавад з допустимим рівнем і 

визначають ступінь забезпечення ЕМС приймача оцінюється РЕМ з РПД інших РЕЗ об'єкта.  
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Показник забезпечення ЕМС РЕЗ об'єкта, дБ, при груповій оцінці визначається за 

формулою 

∆ =  

Значення ∆  і  в децибелах характеризують ступінь запасу забезпечення ЕМС 

(якщо вона позитивна) або ступінь недостатності забезпечення ЕМС (якщо вона негативна). 

Розв'язкаLверт між антенами, рознесеними в вертикальній площині (по куту міста), як 

додаткова складова загального ослаблення радіохвиль, визначається:        

Lверт=28+40lg(H/λ),дБ 

де Н – вертикальний рознос між найближчими точками випромінювання антен 

Величина розв'язки Lгор між антенами, рознесеними в горизонтальній площині (по 

фронту), розраховується за формулою:     

Lгор=22+20lg(R/λ)-(GПРД-GБС) 

де R – відстань по горизонталі між антенами РЕЗ і БС; 

GПРД і GБС – коефіцієнти посилення передавальної антени РЕЗ та приймальної антени 

БС відповідно. 

Аналіз даних співвідношень наочно показує переваги по розв’язці вертикального 

розносу антен. Так при Н=2λ, величина розв’язки складає Lверт=30дБ, а при R=2 λ, Lгор=18дБ. 

Слід зазначити, що горизонтальний рознос слід використовувати в сукупності з 

вертикальним. 

Отже, результати розрахунків показують, що розв’язка між антенами в першу чергу 

визначається частотним розносом, який дозволяє реалізувати ізоляцію антен в 60 дБ. Така 

розв’язка не дозволяє забезпечити нормальну роботу радіо засобів. В якості додаткових мір 

використовують рознесення антен в просторі. Отримані результати наглядно показують 

переваги вертикального рознесення по розв’язці антен в порівнянні з рознесенням по 

фронту. Крім того, для нормальної роботи слід в трактах прийому і передачі передбачити 

смугові фільтри.   
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Барановський О.О  

 

ПРОЕКТУВАННЯ МОДЕЛІ ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 

ДЛЯ ШТАБУ АТО З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ FDDI 

 

Одним із пріоритетних напрямків розвитку системи зв’язку є застосування способів та 

засобів високошвидкісного передавання інформації через телекомунікаційні мережі в 

реальному масштабі часу з мінімальними часовими затримками, які забезпечують 

гарантовану пропускну спроможність, що в свою чергу обумовлює збільшення вимог до 

мереж зв’язку, щодо смуги пропускання каналів, швидкості передачі, надійності, 

інформаційної безпеки, якості передачі сигналів та ін. 

Пропонується дослідження технології FDDI та перспективи її використання для 

побудови локальних обчислювальних мереж спеціального призначення. Запропонована 

модель побудови локальної мережі передачі даних пункту управління, з використанням 

технології FDDI. Розроблена мережа задовольняє вимогам надійності та захищеності, для 

використання її у якості локальної обчислювальної мережі спеціального призначення. 

FDDI – перспективна технологія, особливо з топологією «кільце» Ethernet-комутаторів. 

«Кільце» не накладає обмежень на використання мережевих технологій (можливість 

використання будь-якого стандарту), та забезпечує максимальну інформаційну захищеність 

вузлів. Топологію «кільце» доцільно використовувати на командних пунктах, центрах 

управління та оповіщення різних ланок, де здійснюється обробка, передача та приймання 

конфіденційної інформації. 

Мережа FDDI будується на основі двох оптоволоконних кілець, які утворюють 

основний і резервний шляхи передачі даних між вузлами мережі. Використання двох кілець 

– це основний спосіб підвищення відмовостійкості в мережі FDDI, і вузли, які хочуть ним 

скористатися, повинні бути підключені до обох кілець. 

Основним недоліком технології FDDI можна вважати високу вартість використання 

оптоволоконних ліній та обладнання. 

У стандартах FDDІ багато уваги приділяється різним процедурам, які дозволяють 

визначити наявність відмови в мережі, а потім зробити необхідну в таких випадках 

реконфігурацію. Мережа FDDІ може повністю відновлювати свою працездатність у разі 

одиничних відмов її елементів. При множинних відмовах мережа розпадається на декілька 

незв’язаних мереж. 

Безумовно, існуюча телекомунікаційна мережа зв’язку потребує поетапної, зваженої 

модернізації з урахуванням вартісних та експлуатаційних показників. Серед великої 

кількості технологій та архітектур побудови проводових мереж зв’язку необхідно визначити 

найбільш оптимальні за ціною та адекватні за специфікою вирішуємих задач архітектури. 

Запропонована технологія FDDI є перспективною для побудови локальних обчислювальних 

мереж спеціального призначення. 

 

 

Науковий керівник – старший викладач кафедри автоматизованих систем управління 

майор Троцько О.О. 
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Березанський Д.О.  

 

МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ ПЛІС В 

ІНТЕГРОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОЕКТУВАННЯ QUARTUS II 
 

 

 

На сьогоднішній день новим імпульсом в розробці цифрових пристроїв обробки, 

передачі і збереження інформації в телекомунікаціях є використання програмованих 

логічних інтегральних схем (ПЛІС). 

Програмовані логічні інтегральні мікросхеми (programmable logic device, PLD) – 

електронний компонент, що використовується для створення цифрових інтегральних 

схем. На відміну від звичайних цифрових мікросхем, логіка роботи ПЛІС не визначається 

при виготовленні, а задається за допомогою програмування. Для цього використовуються 

програматори і налагоджувальні середовища, що дозволяють задати бажану структуру 

цифрового пристрою у вигляді принципової електричної схеми або програми на 

спеціальних мовах опису апаратури (Verilog, VHDL, AHDL). 

Ці системи, по суті, представляють собою організовані цифрові пристрої, що 

виконуються на базі звичайних логічних комірок ПЛІС. Важливо, що подібні пристрої, 

реалізовані за допомогою мов опису елементів, не прив’язані до певної моделі ПЛІС, а 

можуть вбудовуватися в різні версії в якості пристроїв управління іншими цифровими 

вузлами.  

Якщо раніше для внесення змін в цифрову систему необхідно було переробляти 

принципову електричну схему, створювати печатну плату, виконувати монтаж і 

налагодження, і тільки потім приступати до тестування нового алгоритму, то 

використання ПЛІС дозволяє добитись аналогічних результатів простою перекомпіляцією 

управляючої програми.  

До переваг ПЛІС слід віднести: 

1. Універсальність, тобто можливість створення практично любого цифрового 

пристрою в кристалі при наявності персонального комп’ютера і відповідних інструментів 

середовища ПЛІС. 

2. Можливість модифікувати проект на любих стадіях розробки і в процесі 

експлуатації. 

3. Висока швидкодія і висока надійність, забезпечуються технологією виготовлення 

кристалів. 

4. Сумісність з навколишнім середовищем за рахунок можливості вибору рівнів 

напруги живлення і параметрів сигналу вводу/виводу. 

5. Низька ціна реалізації проектів за рахунок масового виробництва кристалів з 

регулярною структурою і незначного часу, витраченого на розробку проектів і їх 

варифікацією. 

Однією з основних особливостей ПЛІС є можливість використання принципу 

паралельної обробки  даних при вирішенні широкого кола задач. Збільшення ресурсів 

сучасної програмованої логіки і зменшення їх ціни дозволяють за рахунок переходу 

кількості в якість суттєво підвищити швидкодію розробляючи пристроїв і реалізувати 

апаратно алгоритми, що працюють в реальному режимі часу. Розподілення 

обчислювальної або логічної операції може відбуватися як на рівні розрядів 

представлення інформації, так і на рівні блоків, що виконують потрібні алгоритми 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%83_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Verilog
https://uk.wikipedia.org/wiki/VHDL
https://uk.wikipedia.org/wiki/AHDL
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математичної моделі. Прикладом такої успішної реалізації являється принцип паралельної 

розподіленої арифметики, що використовується в цифровій обробці сигналів. 

Другою важливою особливістю ПЛІС є адаптація (реконфігурація) до процесу, що 

виконується, тобто можливість зміни алгоритму роботи в залежності від умов, що 

змінюються, або потреб. При цьому розуміється, що модифікований алгоритм (чи ряд 

алгоритмів) в вигляді файлу, який завантажується в кристалі повинен бути підготовлений 

раніше. 

Основні технічні задачі, які ефективно вирішуються за допомогою засобів ПЛІС – це 

системи багатоканальної цифрової фільтрації і інших обчислювальних пристроїв, які 

потребують виконання значного об’єму подібних обчислень.  

Іноді можливість оперативного внесення несуттєвих змін являється дуже важливим 

фактором при визначенні життєдіяльності пристрою в цілому, і як наслідок з’являється 

рішення в вигляді ПЛІС, причому ПЛІС виконує основний об’єм подібних обчислень і її 

обирають виходячи із потреб забезпечення потрібної працездатності. 

Сектор ПЛІС – найбільш швидко розвивається на світових ринках логічних 

пристроїв. Це обумовлено неперервним зростанням логічних елементів на кристалі, що 

дозволяє реалізувати функції, які в відсутності ПЛІС потребували б застосування окремих 

логічних пристроїв. 

Таким чином, використовуючи зручний інструмент як програмована апаратна 

платформа, спеціалісти отримають необхідні базові навики, які будуть корисними при 

виконанні проектів цифрових пристроїв з апаратними з’єднаннями. В рамках організації 

це значить, що наявність у розробників загальних представлень про можливості 

програмованої елементної бази дозволяє їм виконувати реальні проекти, добре розуміючи 

всі переваги софт-процесів чи використовуючи досвід одного із попередніх проектів, що 

виконувався при освоєнні даної технології. 
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Боднар М.Є. 
 

ПРИЛАД ПРОСЛУХОВУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ GSM МЕРЕЖІ 
 

Питання оволодіння  інформаціяю є у сучасному світі дуже актуальним – «хто 

володіє інформацією – той володіє світом». Одним із видів здобуття інформації для 

забезпечення військової переваги є розвідка з використанням технічних засобів, у тому 

числі і засобів здобуття акустичної інформації (прослуховування) . 

Найчастіше для прослуховування використовують такі технічні засоби, як: 

телефони, спрямовані мікрофони або різні радіозакладки. Незважаючи на Конституцію 

України, в якій обмеження прав громадян допускається тільки за наявності відповідної 

санкції суду, цей принцип постійно порушується. Це відбувається через підвищення 

криміналізації в нашому суспільстві. Зараз встановити різноманітну прослуховуючу 

апаратуру може кожен, для цього не треба працювати на розвідку або правоохоронні 

органи, та не потрібно забувати що використання даних пристроїв без наведених вище 

підстав несе за собою кримінальну відповідальність. 

Підслуховуючі пристрої – це обладнання, яке призначене для негласного 

отримання інформації. До підслуховуючих пристроїв відносяться різні радіопередавальні 

пристрої «жучки», мікрофони, пристрої що знімають інформацію з проводових каналів 

(телефонна мережа, електропроводка, сигналізація), пристрої для пасивного знімання 

інформації (вентиляція, опалення, стіни, скла вікон і т.д.), пристрої для підслуховування 

телефонних переговорів та інші. 

GSM-жучок являє собою особливий вид підслуховуючого пристрою, завдяки якому 

користувач зможе здійснювати аудіоспостереження за будь-якою людиною або місцем. 

Є функція активації голосовою мовою або інших шумів. GSM-жучок  автоматично 

подзвонить на заздалегідь запрограмований номер якщо в приміщенні буде розмова. Цей 

пристрій є невеликою коробочкою, в яку вмонтований модуль GSM як в мобільних 

телефонах і мікрофон. Вставляємо в пристрій  звичайну SIM-карту оператора, який 

працює в діапазоні частот 900/1800/1900 MHz. Ви залишаєте його в будь-якому місці 

будь- якого приміщення і подзвонивши на номер цієї SIM-карти з будь-якого мобільного 

або стаціонарного телефону можете чути усе що відбувається в радіусі місця 

знаходження цього пристрою. За допомогою простого мобільного телефону можна без 

зусиль здійснювати прослуховування розмов, які ведуться в радіусі дії вбудованого в 

пристрій GSM-передавача. При його застосуванні відстань ніяким чином не впливає на 

якість звуку що приймається. Об’єкт спостереження може перебувати від приймального 

пристрою досить далеко. Для того щоб почати прослуховування необхідно просто 

зателефонувати на встановлену в жучок SIM-карту. Пристрій оснащений акумуляторною 

батареєю. Воно має можливість підключення зовнішнього елемента живлення, що 

продовжує час роботи в автономному режимі. 

 

 

Науковий керівник – викладач кафедри автоматизованих систем управління майор 

Симоненко О.А. 
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Бородулін А.А. 
 

АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖНОГО ОБЛАДНАННЯ У 

ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ 
 

Сьогодення вимагає від системи зв’язку безперебійного обміну інформацією, 

своєчасної передачі наказів, донесень, чим вона забезпечить якісне і безперебійне управління 

військами. Для цього апаратура,  яка використовується повинна відповідати вимогам нашого 

часу. 

Розвиток інформаційних технологій неминуче супроводжується розширенням 

телекомунікаційних мереж як в плані збільшення числа під'єднаних до них абонентів, так і в 

плані покриття такими мережами все більшої території.  

При такому розширенні виникає ряд проблем, серед яких можна виділити наступні:  

а) при використанні локальними телекомунікаційними мережами спільного середовища 

передачі при збільшенні числа підключених абонентів збільшується кількість колізій при 

обміні інформацією (розширення домену колізій);  

б) виникає необхідність об'єднання географічно віддалених комп'ютерних мереж;  

в) виникає необхідність об'єднання телекомунікаційних мереж, побудованих на базі 

різних технологій.  
Вдалим є рішення про використання апаратної П-258-60К з переобладнанням 

сучасними телекомунікаційним обладнанням. Невдалим є вибір автомобільного базового 

шасі КамАЗ-4310. Даний автомобіль має ряд недоліків: складність експлуатації, необхідний 

більш досвідчений водій, який має навички не тільки керувати транспортним засобом, а і 

проводити технічне обслуговування та поточний ремонт; конструктивна особливість будови 

автомобіля (розміщення двигуна під кабіною водія). За досвідом участі підрозділів під час 

здійснення маршу в нічний час без ввімкнення світлових фар трапляються випадки зіткнення 

автомобілів. Система зв’язку ЗС України суттєво відстає за обсягами і термінами 

впровадження цифрових систем передачі і комутації порівняно з телекомунікаційною 

системою загального користування (далі - ТМЗК). Тому існуюча система зв’язку ЗС України 

неспроможна в повному обсязі приймати потоки інформації з ТМЗК і, як наслідок, не може 

забезпечити чітку взаємодію ЗС України та інших військових формувань. 

Використання ТМЗК у зоні проведення бойових дій практично неможливо. Канали 

зв’язку, що надаються ЗС України комерційними операторами не є надійними з точки зору 

витоку інформації. Групи відбору каналів від ТМЗК блокувались, потрапляли в засідки або 

захоплювались, а вузли зв’язку ПАТ “Укртелеком” виводились з ладу. 

Потреби користувачів у сфері передачі інформації спонукають до створення більших, і 

як наслідок, складніших телекомунікаційних мереж  зв’язку. Різна топологія та ієрархія, що 

полегшують та раціоналізують матеріальні витрати, і як наслідок, вирішують безліч 

покладених завдань. 

Засоби зв’язку, що є у військах, і способи його організації в сучасних умовах не повною 

мірою відповідають завданню забезпечення командирів і штабів стійким і безперервним 

управлінням підлеглими військами, інформування вищих, сусідніх і взаємодіючих штабів. 

Унаслідок цього зараз проводиться інтенсивна розробка систем і засобів зв’язку підвищеної 

надійності, пропускної спроможності, швидкодії і достовірності передачі телеграфної, 

телефонної та передачі даних. 
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Булковський С.Г.  

 

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ОПЕРАТОРА БПЛА 

 

В умовах сьогодення з метою добування інформації і виконання місій 

використовуються безпілотні авіаційні комплекси, витісняючи пілотовані літальні 

апарати, їх з кожним роком все більш вдосконалюють і впроваджують їм на заміну. 

Успішний розвиток безпілотної авіації призвів до її масового впровадження.  

Розробляється якісно нова тактика застосування пілотованої авіації спільно з 

безпілотною. БпЛА – це не просто сучасний клас ЛА, а якісно новий, більш високий 

рівень розвитку не тільки військової, але й цивільної авіації.  

Дослідивши безпілотні авіаційні комплекси, їх принции роботи, апаратуру, 

специфіку та програмне забезпечення, що використовується для виконання завдань та 

підготовки операторів БпЛА, які широко використовуються у розвідувальних місіях на 

різних місцевостях та в любий період, що є досить актуальним в теперішніх умовах 

введення війни, можна побачити, що слабким місцем у безпілотній авіації є підготовка 

кадрових операторів БПЛА. 

Після аналізу, очевидним стає те, що робоче місце оператора є складною 

системою, яке містить у собі: оглядово-курсовий пристрій,  пристрій детального огляду 

з поворотним механізмом,  пристрої радіолінії видової і 

телеметричної інформації, пристрої командно-навігаційної радіолінії, пристрій обміну 

командною інформацією, пристрій інформаційного обміну, супутникову навігаційну 

систему, інтелектуальну систему управління та інші складові елементи.  

Детальніше розглянувши підготовку операторів БПЛА, було розроблене 

автоматизоване робоче місце для підготовки операторів БПЛА. Комплекс для 

підготовки був побудований на базі двох ПЕОМ та програмного забезпечення Mission 

Planner.  

У ході роботи було виявлено, що програма є досить універсальною для 

обладнання БПЛА. Має можливість роботи з багатьма виробниками автопілотів та 

інших компонентів БАК. Вся інформація висвітлюється на екрані вашого ПК та є 

можливість управляти БпЛА самостійно.  Не менш важливим є те, що програма є 

відкритою та безкоштовною.  

Завдяки автоматизованому робочому місцю для підготовки операторів БПЛА 

підвищиться рівень досвіду та знань пілота, що дає змогу керувати БпЛА у повному 

обсязі. Можна зробити висновок, що, за наявності досвідчених операторів БПЛА, 

виконання бойових завдань буде нести менші втрати і при цьому продуктивність 

значно підвищиться. Цей факт дає змогу перейти сучасній армії на більш високий 

рівень озброєння. 

 

 

Науковий керівник ‒ начальник кафедри спеціальних засобів зв'язку та радіотехнічних 

засобів к.т.н. полковник Панченко І.В. 
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Вільхівський Д.В.  

 

ВИМОГИ ДО КОМПЛЕКСІВ ЗАХИЩЕНОГО ОБМІНУ МИТТЄВИМИ 

ПОВІДОМЛЕННЯМИ 

 

Сучасний розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи в Збройних силах 

Украіни, призводить до необхідності вдосконалення її елементів та впровадження новітніх 

засобів з метою забезпечення зв’язку, та захисту інформації що передається у рамках 

розподіленої мережі, що використовує, в тому числі, відкриті мережі.  

Як показав досвід проведення антитерористичної операції на сході України, саме 

тактична ланка управління у військах найбільше потребує впровадження нових підходів 

щодо організації зв’язку, адже саме від його якості, надійності та захищеності залежить 

виконання поставлення завдань. 

Сьогодні значна увага приділяється створенню мобільних і добре оснащених 

підрозділів зв’язку, поступовому переходу на сучасні цифрові технології. Розпочато 

впровадження новітніх інформаційних технологій у повсякденну діяльність органів 

управління і військ. Розгортаються і вже знайшли практичне застосування автоматизовані 

системи управління. Це дозволить суттєво розширити можливості в наданні послуг зв’язку.  

Особливо потребує вдосконалення та покращення система зв’язку тактичної ланки 

управління. Саме у цьому сегменті управління збройними силами проблема зв’язку найбільш 

актуальна. 

Використання програмного забезпечення миттєвого обміну повідомленнями в мережах 

ІТС ЗСУ дозволяє забезпечити просту у реалізації, гнучку та захищену передачу даних 

існуючими каналами.  

Для розроблення власного ПЗМОП для Збройних сил України необхідно чітко 

розуміти, які цілі ставляться перед відповідним ПЗ та на якій базі воно буде реалізовуватися, 

яким чином буде забезпечуватися зв’язок в тактичній ланці управління. 

При розробці даного програмного забезпечення планується впровадити наступні 

функції: 

– широкомовне оповіщення користувачів системи; 

– можливість об’єднання абонентів у групи (відділення, батальйон тощо); 

– обмін файлами між користувачами; 

– приорітетність повідомлень відповідно до ієрархії облікових записів. 

Окремим питанням при розробці програмного забезпечення миттєвого обміну 

повідомленнями є питання безпеки. Найбільш доцільним є впровадження програмних 

елементів захисту інформації. Реалізація шифрування RSA та протоколу Діффі-Хелмана 

цілком задовільнить безпеку при авторизації та обміні повідомленнями. 

Отже, у зв’язку з тим що система зв’язку у Зброних Силах України постійно зазнає 

змін, досі існують невирішені питання та проблеми. Найбільше це стосується тактичної 

ланки управління. Створення та впровадження у Збройних силах власного програмного 

забезпечення обміну миттєвими повідомленнями  порушник може впровадити шкідливий 

код на сервер або  користувачу і таким чином завдяки має вирішити ці питання та 

забезпечити чітке та своєчасне управління особовим складом. 

 

 

Науковий керівник – доцент кафедри захисту інформації та кіберзахисту, к.т.н., с.н.с. 

підполковник Чевардін  В.Є. 
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Волошко В.С. 
 

ТЕХНОЛОГІЇ DMVPN ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

У зв’язку з виникненням інформаційного суспільства, зумовленим розвитком 
інформаційних технологій та електронної техніки, виникла суттєва загроза 
несанкціонованого зняття інформації з технічних каналів її витоку, зокрема з каналів витоку 
у інформаційно-телекомунікаційних системах.Завдання захисту інформації в процесі її 
передачі по відкритих каналах зв’язку переходить на перший план, побудова захищених 
мереж базується на впровадженні технології VPN. 

Virtual Private Network (VPN) – це об’єднання локальних мереж і окремих комп’ютерів 
через відкрите зовнішнє середовище передачі інформації в єдину віртуальну корпоративну 
мережу, що забезпечує безпеку даних, які циркулюють по ній. 

Актуальність питання полягає в особливостях, які притаманні розподіленим 
інформаційно-телекомунікаційним системам, а саме: велика кількість споживачів; велика 
різноманітність завдань, які вирішуються, та наявність розгалужених зв’язків.  

Динамічна багатоточкова VPN (DynamicMultipoint VPN, DMVPN) – це віртуальна 
приватна мережа з можливістю динамічного створення тунелів між вузлами. 

DMVPN будується з використанням наступних протоколів: 
– NHRP (NextHopResolutionProtocol, клієнт-серверний протокол перетворення адрес); 
– mGRE (MultipointGenericRoutingEncapsulation) протокол тунелювання; 
– IPsec (IP Security) стек протоколів тунелювання; 
– протоколи динамічної маршрутизації. 
NHRP використовується для пов’язування IP адреси тунелю з "фізичною" або 

"реальною" IP адресою, які використовуються маршрутизаторами. 
Для правильної роботи DMVPN покладається на NHRP, щоб створити базу даних 

відповідності усіх тунелів до реальних IP адрес. Коли маршрутизатор приєднується до 
мережі DMVPN, він реєструє себе на концентраторі через NHRP. 

mGRE тунель наслідує концепцію класичного GRE тунеля, але тунель mGRE не 
вимагає унікального тунельного інтерфейсу для кожного з'єднання між концентратором і 
маршрутизатором, як традиційний GRE. Для забезпечення захисту даних від перегляду 
рекомендується застосовувати протокол IPSec. 

Перерахуємо основні переваги техногології DMVPN. DMVPN використовує 
централізовану архітектуру для полегшення впровадження і управління розгортанням, які 
потрібні для розмежування контролю доступу різних груп користувачів і співробітників, у 
тому числі мобільних, комутованих і користувачів зовнішніх мереж. 

DMVPN дозволяє філіальним структурам підтримувати зв'язок один з одним 
безпосередньо, використовуючи Інтернет. При цьому між сайтами не вимагається 
підтримувати постійне підключення до VPN. Це дозволяє звести до мінімуму розгортання 
захищених каналів VPN і покращує продуктивність мережі за рахунок скорочення часу 
затримки і коливань під час оптимізації використання смуги пропускання. 

Одна з головних переваг DMVPN – можливість побудови відмовостійких віртуальних 
мереж на базі класичного підходу за допомогою використанням протоколів динамічної 
маршрутизації. Шифрована mGRE хмара фактично є легко масштабованим L3 транспортом, 
прозорим для протоколів маршрутизації, – в цьому основна перевага перед класичним IPsec. 

Таким чином, захищені мережі DMVPN є дозволяють будувати більш гнучку захищену  
розподілену мережу організації. DMVPN є одним із механізмів кібернетичного захисту, який 
дозволяє захистити організацію від атак, направлених на порушення конфіденційності 
інформації. 

 

Науковий керівник – старший викладач кафедри захисту інформації та кіберзахисту, 

к.т.н. підполковник  Шевченко А.С. 
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Гавліцький В.Ф. 

 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ  

ДЛЯ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ ЗС УКРАЇНИ 

 

Сучасний період розвитку суспільства потребує швидкодії у системах 

автоматизованого оповіщення населення. Головним завданням оповіщення населення є 

безпека людини і навколишнього середовища, їх захищеність від впливу шкідливих 

техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів. 

Сучасна система оповіщення та інформаційного забезпечення створюється з метою 

виконання завдань на основі автоматизованих систем централізованого оповіщення та мереж 

передачі даних.  

На даному етапі загалом в Україні та безпосередньо у Збройних Силах України назріла 

необхідність заміни існуючих систем оповіщення на сучасні автоматизовані, які дозволяють 

виконувати вимоги, що пред’являються до цієї системи в сучасних умовах, так як існуючі 

системи оповіщення уже застаріли і не задовольняють потреби щодо оповіщення у наш час. 

Проведено аналіз систем які здійснюють оповіщення за допомогою сирен, 

радіотрансляційних вузлів, станцій ефірного мовлення та звукового супроводження, 

телебачення, мережею телефонного зв’язку загального користування або фізичними лініями 

через пристрій запуску сирен. 

Базові конструкції технічних засобів розроблені як універсальні і дозволяють 

використовувати різноманітні види зв’язку шляхом заміни окремих блоків та програмного 

забезпечення, таких як транкінговий, стільниковий, супутниковий зв'язок, а також проводові 

системи зв’язку при комплектуванні відповідними інтерфейсами та програмним 

забезпеченням. 

Досліджено такі системи оповіщення: АСЦО; РКСО; СГЗ-22М; BIG inform; Digital 

Signage  та система PAVIAN. Порівняльна характеристика представлена у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Порівняння сучасних систем оповіщення 

 

Отже сучасні системи оповіщення мають досить багато нових функцій та можливостей 

відносно тієї системи яка являється діючою на сьогоднішній час. Тому запропоновані 

системи являються досить доречними для використання у якості системи оповіщення.  

 

Науковий керівник – старший викладач кафедри автоматизованих систем управління 

майор Троцько О.О. 
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АСЦО - + - + + + + - + 

РКСО + + + + + - - + + 

СГЗ-22М - + - + + + + - + 

BIG inform + + + + - - - + + 

Digital 

Signage 

- + + + + + - - + 

PAVIAN + + + + + + + + + 
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Гевак М.О. 

 

МОДЕЛЬ МЕРЕЖЕВОГО СХОВИЩА НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

NETWORK ATTACHED STORAGE 

 

Проблема збільшення кількості інформації росте з приголомшливою швидкістю. 

Виникає потреба у використанні мережевих сховищ даних до яких може отримувати 

віддалений доступ визначене коло посадових осіб. 

Пропонується модель мережевого сховища зберігання даних, яке може стати 

рішенням для вирішення проблеми зберігання великих обсягів пам’яті, забезпечення 

безпеки даних, швидкий і зручний доступ до них. Легкість в адмініструванні та 

масштабуванні дозволяє некваліфікованим співробітникам здійснювати управління та 

налаштування NAS (Network Attached Storage - мережева система зберігання даних), що 

є актуальним. 

NAS являє собою спеціалізований комп’ютер в якого основне завдання – 

збереження цілісності даних користувача. NAS зберігає великі об’єми даних, які 

повинні бути захищені і перебувати під постійною охороною. 

Для розробки моделі мережевого сховища використовується дистрибутив 

FreeNAS, що базується на операційній системі FreeBSD. Дистрибутив поширюється в 

умовах вільної ліцензії BSD, тобто є абсолютно безкоштовним. FreeNAS крім 

зберігання файлів реалізує ще безліч додаткових функцій та служб, які значно 

розширюють можливості використання та адаптування системи.  

Головною перевагою FreeNAS є використання файлової системи ZFS, що 

підвищує безпеку зберігання даних. Для авторизації клієнтів реалізована підтримка 

LDAP або ActiveDirectory. Є можливість установки на операційну систему певного 

каталогу плагінів та додатків, які спрощують використання мережевого сховища 

звичайними користувачами. 

Широка функціональність, надійність зберігання даних, резервування, можливість 

надання доступу до інформації в режимі двадцять чотири години сім днів на тиждень, 

низьке енергоспоживання і порівняно невисока вартість роблять мережевого сховища 

зберігання даних незамінними в умовах швидко зростаючої потреби до збільшення 

обсягів інформації, що зберігається. 

Аналізуючи основні проблеми інформаційної безпеки в мережах передачі даних 

Збройних Сил України, можна зробити висновок, що мережеві сховища даних Network 

Attached Storage забезпечують захист від внутрішніх та зовнішніх загроз, запобігають 

втратам цінної інформації шляхом використання RAID-масивів що значно підвищують 

відмовостійкість системи. 

 

 

Науковий керівник – старший викладач кафедри автоматизованих систем 

управління підполковник Шаповал О.М. 
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Гриб Ю.М. 

 

АНАЛІЗ VPN ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДІВ ШИФРУВАННЯ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЗАХИЩЕНИХ ТУНЕЛЕЙ В СИСТЕМІ ВІДДАЛЕНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

ВУЗЛІВ IP-МЕРЕЖІ 

 

VPN відрізняється рядом економічних переваг у порівнянні з іншими методами 

дистанційного доступу. Маючи доступ в Інтернет, будь-який користувач може без проблем 

підключитися до мережі офісу своєї фірми. Слід зауважити, що загальнодоступність даних 

зовсім не означає їхню незахищеність. Система безпеки VPN – це броня, яка захищає всю 

корпоративну інформацію від несанкціонованого доступу. Даний принцип доцільно 

використовувати у мережах Збройних Силу України для доступу і контролю мережі, адже це 

надає змогу використовувати відкриті мережі, для під’єднання до закритих мереж, та 

передачі службової інформації, адже побудова власних географічно-рознесених мереж 

являється дорогим проектом, і реалізація даного проекту займає час. 

В даний час найбільш поширеним протоколом VPN є протокол двухточечної тунельної 

зв'язку або Point-to-Point Tunnelling Protocol – PPTP. Розроблений він компаніями 3Com і 

Microsoft з метою надання безпечного віддаленого доступу до корпоративних мереж через 

Інтернет. PPTP використовує існуючі відкриті стандарти TCP/IP і багато в чому 

покладається на застарілий протокол двухточечного зв'язку РРР. На практиці РРР так і 

залишається комунікаційним протоколом сеансу з'єднання РРТР. РРТР створює тунель через 

мережу до NT-сервера одержувача і передає по ньому РРР-пакети віддаленого користувача. 

Сервер і робоча станція використовують віртуальну приватну мережу і не звертають уваги на 

те, наскільки безпечною та доступною є глобальна мережа між ними. Завершення сеансу 

з'єднання з ініціативи сервера, на відміну від спеціалізованих серверів віддаленого доступу, 

дозволяє адміністраторам локальної мережі не пропускати віддалених користувачів за межі 

системи безпеки Windows NT Server.  

Хоча компетенція протоколу РРТР поширюється тільки на пристрої, що працюють під 

управлінням Windows, він надає користувачам можливість взаємодіяти з існуючими 

мережевими інфраструктурами і не завдавати шкоди власній системі безпеки.  

Шифрування за допомогою PPTP гарантує, що ніхто не зможе отримати доступ до 

даних при пересиланні через Internet. В даний час підтримуються два методи шифрування:  

Протокол шифрування MPPE або Microsoft Point-to-Point Encryption сумісний тільки з 

MSCHAP (версії 1 і 2);  

EAP-TLS і вміє автоматично вибирати довжину ключа шифрування при узгодженні 

параметрів між клієнтом і сервером.  

MPPE підтримує роботу з ключами довжиною 40, 56 або 128 біт. 

Таким чином, зв'язка «тунелювання + аутентифікація + шифрування» дозволяє 

передавати дані між двома точками через мережу загального користування, моделюючи 

роботу приватної (локальної) мережі.  

Переваги технології VPN в тому, що організація віддаленого доступу робиться не через 

виділену лінію, а через мережу Інтернет, що набагато дешевше і краще. Це дозволяє 

будувати географічно рознесені мережі єдиного підпорядкування з мінімальними затратами, 

та забезпечувати високий рівень безпеки даних. 

 

 

Рецензент ‒ заступник начальника кафедри комп'ютерних інформаційних технологій, 

к.т.н., доцент підполковник Нестеренко М. М. 
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Гріненко Р.П.  

 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВІДБОРУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Застосування різноманітних технологій в інформаційно-телекомунікаційних системах 

призвело до розширення можливостей порушників щодо завдання збитку шляхом 

порушення захищеності інформації, яка в цих системах зберігається, обробляється та 

передається.  

Однім з важливим етапом під час створення комплексної системи захисту інформації, є 

заходи технічного характеру, тому завдання раціонального вибору технічних засобів для їх 

проведення є актуальним.  

Аналіз сучасної літератури свідчить, що найбільш поширеними для розв’язання 

поставленої задачі є методи, які засновані на експертному оцінювані вхідних даних: 

 Метод аналізу ієрархій. 

Суть методу полягає в тім, що він є одночасно і якісним і кількісним. 

Пряме призначення методу - спільна робота експертів, об'єднаних єдиною метою, за 

узгодженням думок щодо деякої проблеми, що дозволяє модифікувати судження і 

поєднувати їх раціональним образом. 

 Метод безпосередньої оцінки показників технічних засобів. 

В основі даного методу лежить рангова шкала оцінюваних показників 

Задача експерта полягає в переміщенні кожної з розглянутих альтернатив відповідно до 

припущень експерта про їхню значимість. 

 Метод ранжирування показників технічних засобів. 

Суть методу ранжирування  полягає в тому, що експерт розташовує всі r альтернатив у 

порядку, що представляється йому найбільш раціональним, і приписує кожної з них числа 

натурального ряду - ранги. 

 Метод парних порівнянь показників технічних засобів. 

У методі парних порівнянь альтернативи зіставляються попарно експертом, а потім 

вибирається одна найбільш важлива з них. У цьому випадку експерт віддає перевагу даній 

альтернативі, хоча вибір не обов'язково буде виражати його перевагу. 

Таким чином, метод парних порівнянь має деяку перевагу перед іншими методами 

упорядкування у випадках, коли альтернатив багато. 

Будь-який з цих підходів до оцінки ефективності альтернативних засобів захисту 

інформації з метою подальшого їх відбору ґрунтується  на вхідних даних, які отримані на 

основі аналізу технічних характеристик цих засобів. 

Результати обробки даних по альтернативним технічним засобам захисту інформації, 

вказує на деякі розбіжності при використанні розглянутих методів експертного оцінювання. 

Це вносіть елементи суб'єктивізму та невизначеності під час процедури відбору. 

Якщо застосувати ітераційну процедуру обробки вхідних даних за рахунок 

комплексування всіх методів експертного оцінювання, а саме: методу ранжирування, методу 

парних порівнянь і методу безпосередньої оцінки, то можна досягти підвищення 

достовірності (мінімізації суб'єктивізму) ухвалюваних рішень. 

Розроблений підхід за сукупністю декількох методів експертного оцінювання дозволяє 

підвищити достовірність (обґрунтованість) ухвалюваних рішень, тобто вирішити задачу 

відбору технічних засобів на більш якісному рівні. 
 

 

Науковий керівник – викладач кафедри захисту інформації та кіберзахисту, к.т.н., 

доцент  працівник ЗСУ Застело Г.І. 
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Гудз М.Р. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОПОЛОГІЇ СХЕМ АКТИВНИХ  

ДИНАМІЧНИХ СПОЛУК ОБ’ЄКТІВ 

 

В даній роботі головною метою є дослідження застосування технології програмування 

АДС. 

У статті описана технологія програмування активних динамічних сполук об'єктів 

(АДС- технологія), що представляє собою нову парадигму використання об'єктно-

орієнтованого програмування (ООП). 

АДС-технологія призначена для створення програм на рівні, який є вищим, ніж рівень 

класів і надає передумови для автоматизації розробки програм. 

Формалізоване представлення структури програми, заданої у вигляді активних 

динамічних сполук об’єктів, дозволяє: 

аналізувати програму формальними методами; 

відтворювати (синтезувати) графічну схему АДС-програми; 

розробити формальні методи проектування схем сполук об’єктів; 

розробити формальний методу синтезу потрібної схеми сполуки за заданою 

постановкою задачі. 

Сенс даної роботи полягає у аналізі, дослідженні і створенні схеми активних 

динамічних сполук які дозволять модулювати складні системні об’єкти такі як комутатор, 

маршрутизатор, сервер та проектувати їх взаємодію і програмну логіку. 

Для створення сполук об’єктів використовуються функції синтезу сполук, які є 

ключовими елементами АДС-технології. Сигнатура функції синтезу визначає формулу 

сполуки, а тіло функції фактично містить знання про структуру сполуки. Основними 

артефактами програми, створеної за АДС-технологією, є сукупність описів класів об’єктів та 

функцій синтезу сполук. Якщо певний набір об’єктів-приймачів і об’єктів-джерел разом з 

функціями синтезу сполук оформити у вигляді класу об’єктів, то отримаємо унікальний 

різновид композитних об’єктів-сполук, які характеризуються справжнім поліморфізмом, 

тому що в різні моменти часу об’єкт може мати різну структуру сполуки. 

Виходячи з цього, можна сформулювати таке бачення процесу програмування з 

використанням АДС-технології: 

об’єкти можуть створювати динамічні сполучення шляхом з’єднання вихідних 

властивостей одних об’єктів з вхідними властивостями інших об’єктів, а також отримувати 

можливість активації сполученого об’єкта; 

будь-яка програма може бути побудована у вигляді сполук об’єктів; 

процес розробки програми можна звести до розробки класів та синтезу сполук об’єктів; 

цей процес можна візуалізувати в інтегральному середовищі розробки; 

один об’єкт в різні моменти часу виконання програми може брати участь в різних 

сполуках, отже, з одних й тих самих об’єктів можна динамічно під час виконання програми 

синтезувати різні сполуки; 

сполуки об’єктів можна оформляти у вигляді класів сполук, які можуть з’єднуватися з 

іншими сполуками, утворюючи складні поліморфні конструкції; 

можливе створення інтерактивних програм, в яких користувачі самі синтезуватимуть 

потрібні сполуки для розв’язування своїх задач або використовуватимуть інтелектуальний 

інтерфейс для автоматичного синтезу потрібної сполуки за заданою постановкою задачі. 

 

 

Рецензент ‒ доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій, к.т.н., доцент 

пр. ЗСУ Соколов В.В. 
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Дацюк Д.О. 

 

МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ І ОБРОБКИ ДАНИХ  

НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ OWNCLOUD 

 

В зоні проведення АТО часто трапляються випадки з виведенням з ладу або знищенням 

техніки зв'язку та АСУВ, тому постає питання, як забезпечити функціонування всіх систем, 

враховуючи особливі умови функціонування військових систем передачі даних. 

На основі аналізу було обрано систему ownCloud, як найбільше фективну, не важка в 

налаштуванні, підтримці і користуванні, яка дозволяє користувачам здійснювати доступ до 

файлів на віддаленому сервері, а також в автоматичному режимі проводити синхронізацію 

файлів між різними пристроями. 

Хмарні технології – це технології, які надають користувачам Інтернету 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.  

Розглянуто модель розподіленої системи збереження і обробки даних на основі 

технології ownCloud. OwnCloud - це проект, в рамках якого розвивається система для 

організації зберігання, синхронізації та обміну даними, розміщеними на зовнішніх серверах. 

Від схожих сервісів, таких як Seafile, Dropbox, Microsoft OneDrive і GoogleDrive система 

OwnCloud відрізняється наданням користувачеві повного контролю над своїми даними - 

інформацію не прив'язується до зовнішніх закритих хмарних систем зберігання, а 

розміщується на підконтрольних користувачеві системах. 

До складу ownCloud стандартно входить інструмент шифрування, хоча додатково 

можна застосовувати і зовнішнє шифрування поза хмарним сховищем даних, тому система є 

досить захищеною. Є можливість встановлення двоетапної аутентифікації, що дає більший 

захист від навмисного заволодіння інформацією. Система плагінів дозволяє користувачам 

створювати власні розширення з реалізацією додаткових функцій. Обробка документів, 

відтворення відео- і аудіофайлів, графічних зображень, інтерактивні карти, і це ще далеко не 

всі функції, які він може виконувати. 

Безпечний і простий механізм для організації спільного доступу до файлів різних 

користувачів. Можливе відкриття публічного доступу до окремих файлів або надання 

заданим користувачам прав на редагування; 

Отже, ownCloud– не важка в налаштуванні, підтримці і користуванні система, яка 

дозволяє користувачам здійснювати доступ до файлів на віддаленому сервері, а також в 

автоматичному режимі проводити синхронізацію файлів між різними пристроями.  

Система ownCloud може бути реалізована на сервері в центральному вузлі зв’язку ЗСУ 

і успішно працювати за допомогою каналу передачі даних, утвореного супутниковими 

станціями. Завдяки використанню антен Wi-Fi можна здійснювати завантаження фото- і 

відео- матеріалів на сервер з під’єднаного до мережі смартфона або планшета. Використання 

системи ownCloud підвищить захищеність даних використовуваних у системах управління 

військами. 

 
Науковий керівник – доцент кафедри автоматизованих систем управління працівник 

ЗСУ Назаревич В.В. 
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Деркач А.Г  
 

МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ І ОБРОБКИ ДАНИХ НА 

ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ MAIDSAFE 

 

В умовах сучасного динамічного розвитку суспільства і ускладнення технічної та 

соціальної інфраструктури інформація стає таким же стратегічним ресурсом, як традиційні 

матеріальні та енергетичні ресурси. Сучасні інформаційні технології, що дозволяють 

створювати, зберігати, обробляти і забезпечувати ефективні способи подання інформаційних 

ресурсів споживачеві, стали важливим фактором життя суспільства. 

Інформація є найважливішим стратегічним ресурсом, і найбільший економічний і 

соціальний успіх сьогодні супроводжує ті країни, які активно використовують сучасні засоби 

комп'ютерних комунікацій та мереж, інформаційних технологій і систем управління 

інформаційними ресурсами. 

Безпека інформації на сьогодні - одна з найважливіших складових роботи системного 

адміністратора. Чим більше підрозділ автоматизації, тим більші можливості з’являються у 

зловмисників щодо перехоплення інформації. 

Проблема зберігання великої кількості інформації завжди була пріоритетним завданням 

будь-якого системного адміністратора. Тому запропонована модель представляє собою 

абсолютно нове представлення глобальної мережі такої як Інтернет. 

Резерви не використовуваної комп'ютерної пам'яті набагато перевершують ресурс будь-

якої компанії. Тим не менш, майже всі дані централізовано зберігаються на обладнанні, 

контрольованому великими компаніями, які отримують прибуток з користувацької 

інформації, або навіть передають її урядам, без відома власників. 

Це абсолютно неприпустимо для власників даних, до того ж існує ціла індустрія 

торгівлі даними вкрадених карток, паролів, і тому подібної конфіденційної інформації. 

Мережа SAFE (Secure Access for Everyone, безпечний доступ для кожного). Повністю 

розподілений сервіс для роботи з даними. Мережа обробляє як статичні, так і динамічні дані, 

включаючи комунікації. Дані або шифруються на клієнті, або підписуються цифровим 

підписом клієнта. У будь-якому випадку, мережа не має можливості розшифровувати дані, 

що проходять по ній. Можна уявити собі це як децентралізований сервер, що працює замість 

типових серверів http, ssh, scp, ftp, smtp, pop3, imap. 

SAFE (Secure Access ForEveryone) мережа складається з невикористаного простору на 

жорсткому диску, обчислювальної потужності і підключених до даних користувачів. Це 

рівень безпеки і конфіденційності в даний час недоступні в існуючих мережах передачі 

даних, в тому числі і мережі Інтернет. Це дозволяє користувачам контролювати свої дані, а 

не довіряти їх організаціям. 

Використання розподіленої системи зберігання і обробки даних на основі технології 

MAIDSAFE є перспективною технологією, яку доцільно використовувати у випадку браку 

коштів на дорогі сервери зберігання даних, або у випадку неможливості захисту серверів від 

хакерських атак та фізичного впливу. Розподілене зберігання дозволить крім економії коштів 

на апаратну частину, дозволить також підвищити надійність зберігання даних і 

конфіденційність зберігаємої інформації. 

 

Науковий керівник – старший викладач кафедри автоматизованих систем управління 

підполковник Шаповал О.М. 
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Дніпровська А.М. 
 

МЕТОДИКА ПОЗИЦІЮВАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ У ТАКТИЧНИХ 

БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ СТАНДАРТУ IEEE 802.15.4A 
 

В умовах збільшення та загострення сучасних гібридних локальних (регіональних) 

збройних конфліктів розвинені країни світу приділяють особливу увагу вдосконаленню 

систем зв'язку тактичної ланки управління. Досягнення інформаційної переваги в тактичній 

ланці управління військами представляється як об'єктивна необхідність успішного ходу бою 

(операції). На практиці досягнення інформаційної переваги над супротивником, особливо в 

тактичній ланці управління, можливе шляхом широкого використання бездротових 

автономних пристроїв, що об’єднуються в мережу. Такі бездротові мережі складаються з 

багатьох вузлів (сенсорів), що збирають інформацію про фізичні параметри навколишнього 

середовища, оброблюють її та передають через радіоканали на центральні вузли чи пункти 

управління, де така інформація буде використана в процесі прийняття рішень відповідними 

посадовими особами. 

Швидке розгортання, самоорганізація та стійкість до відмов – це характеристики 

сенсорних мереж, які роблять їх перспективним інструментом для рішення задач пов’язаних 

зі збором інформації про ситуацію на полі бою, а в деяких випадках і з організацією зв’язку 

між територіально рознесеними підрозділами на полі бою. 

Конфігурування в „ручному режимі” мереж, що складаються з великої кількості 

мініатюрних пристроїв, розташованих випадковим чином на значних географічних 

територіях, виявляється непрактичним, особливо в умовах бойової обстановки. За таких 

умов вузли повинні мати здатність до самоорганізації, повинна бути присутня можливість 

адмініструвати і програмувати мережу як єдине ціле. Крім того, в залежності від умов 

застосування та тактичної обстановки, може виникнути задача, яка пов’язана з визначенням 

фізичних координат розміщення пристроїв мережі на місцевості, що дозволить отримати 

реальну топологію сенсорної мережі та в подальшому здійснити прив’язку зібраної 

інформації моніторингу до карти. 

За таких умов доцільно шукати принципово нові методи та методики визначення 

фізичних координат розміщення бездротових сенсорів на місцевості. В ході попередніх 

досліджень було показано, що один з таких підходів полягає в тому, що функціонування 

бездротових вузлів сенсорних мереж неможливе без наявності вузлової системи управління у 

складі кожного з них. Зазначена система повинна бути спроможна до самостійного 

утворення, налаштування і підтримки роботи  бездротової мережі, здатна регулювати 

параметри сенсорів і змінювати логіку їх роботи у відповідь на зміни зовнішніх чинників, 

таких як завантаження каналу передачі, зміна структури мережі через вихід з ладу вузлів, 

зменшення енергії джерел живлення, помилок при передачі/прийомі повідомлень через 

завади в каналі, тощо.  

В роботі розглянуто теоретичні основи класифікації бездротових сенсорних мереж, 

проаналізовано алгоритми позиціонування мобільних пристроїв в бездротових сенсорних 

мережах, а також запропоновано математичний апарат на основі технології nanoLOC. для 

позиціонування мобільних об’єктів в тактичних бездротових сенсорних мережах . 

Таким чином, розвиток бездротових сенсорних мереж, як елементу системи зв’язку в 

тактичній ланці управління, дозволить значно підвищити загальну поінформованість про 

ситуацію на полі бою. Однак для їх впровадження поки необхідно вирішити низку завдань 

наукового та технологічного плану, одним з найбільш актуальних серед яких є завдання 

позиціонування вузлів у бездротових сенсорних мережах.  

 

Науковий керівник – д.т.н., с.н.с. начальник кафедри автоматизованих систем 

управління підполковник Сова О.Я. 
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Довжок В.В. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕМЕНТІВ КРИТИЧНОЇ  

ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВИ 
 

Загострення соціально-політичних умов, підвищення рівня загроз призвели до  
збільшення кількості кібернетичних атак на об’єкти промисловості, підприємства. Деякі з 
цих об’єктів можуть відноситись до об’єктів критичної інфраструктури. Особливо 
актуальним є запровадження в нашій державі  концептуального поняття “захист критичної 
інфраструктури”, яке активно використовується у провідних країнах Заходу, країнах-членах 
ЄС та НАТО як один із сучасних інструментів реалізації безпекової політики.  

Критична інфраструктура (КІ)  це  об’єкти, системи, мережі або їх частини, 
порушення функціонування або руйнування яких призведе до найсерйозніших наслідків для 
соціальної та економічної сфери держави, негативно вплине на рівень її обороноздатності та 
національної безпеки. Функціонування критичної інфраструктури в мирний час пов’язується 
із підтримуванням життєво важливих функцій в суспільстві, захистом базових потреб його 
членів і формуванням у них відчуття безпеки і захищеності.  

До категорії об’єктів критичної інфраструктури відносяться: 
 підприємства, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави; 
 об’єкти, включені до державних реєстрів потенційно небезпечних об’єктів та 

об’єктів підвищеної небезпеки; 
 важливі державні об’єкти; 
 об’єкти, що підлягають охороні та обороні в умовах надзвичайних ситуацій і в 

особливий період; 
 нерухомі об’єкти культурної спадщини; 
 особливо важливі об’єкти електроенергетики; 
 особливо важливі об’єкти нафтогазової галузі. 
При визначенні елементів КІ будується ієрархія критеріїв. при визначенні потенційних 

елементів критичної інфраструктури враховують такі фактори та характеристики: 
1. Територіальна досяжність негативних результатів; 
2. Важкість можливих наслідків;  
3. Оцінка ризику об’єкту критичної інфраструктури; 
4. Встановлення взаємозалежностей між об’єктами КІ (для визначення  каскадних 

ефектів у відмовах інфраструктурних елементів); 
5. Створення системи захисту; 
6. Оцінка вразливості систем захисту. 
У провідних країнах світу відбувається стандартизація термінології та підходів у сфері 

захисту критичної інфраструктури. В Україні, порівняно з провідними країнами, 
спостерігається недостатність стандартів з аналізу ризиків, і, головне, слабка узгодженість 
понятійного апарату, що використовується. Практичне вирішення проблем стандартизації, 
сертифікації забезпечення якості та ефективності систем комплексної безпеки в Україні і на 
сьогодні, і в перспективі дуже важливе, а у зв’язку з євроінтеграційними намірами буде 
дедалі необхіднішим і потребуватиме гармонізації з міжнародними стандартами, у т.ч. для 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку. В Україні 
діє низка законодавчих актів, що визначають особливості забезпечення захисту таких 
об’єктів критичної інфраструктури.   Проте в державі досі відсутній загальний механізм 
управління захистом та безпекою цих об’єктів. 

Для забезпечення неперервності соціально значущих функцій та послуг, що їх надає 
критична інфраструктура суспільству потрібно забезпечити необхідний рівень захисту і 
безпечні умови функціонування об’єктів критичної інфраструктури. А також сформувати 
стратегічний підхід до забезпечення безпеки об’єктів у всіх секторах критичної 
інфраструктури. 

Науковий керівник – доцент кафедри захисту інформації та кіберзахисту, к.т.н., с.н.с. 

підполковник Чевардін  В.Є. 
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Донченко Є.Б. 

к.т.н. Ільїнов М.Д. 

 

МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ АНТЕННОЇ ТЕХНІКИ 
 

Бурхливий розвиток радіотехнічних систем різноманітного призначення 

супроводжується як освоєнням нових діапазонів частот, так і наданням однієї смуги частот 

декільком радіо-службам. В результаті основні спектри, що випромінюються і приймаються 

окремими радіозасобами, частково або повністю перекриваються, що приводить до 

збільшення числа сигналів (ненавмисні перешкоди), що заважають, і зниження відношення 

сигнал-шум на вході приймача. Питання, пов'язані з вивченням причин виникнення і 

способів зниження ненавмисних радіоперешкод, відносяться до проблеми електромагнітної 

сумісності (ЕМС) радіозасобів, є актуальними і потребують практичного рішення.[1] 

Серед можливих причин появи ненавмисних перешкод слід розрізняти перешкоди, 

проникаючі в радіотехнічну систему через антену, і перешкоди, що виникають окрім антени і 

обумовлені в основному електромагнітними зв'язками між різними вузлами цієї системи або 

між елементами двох або більш за системи, розміщені близько один від одного. Щодо 

важливості ролі антен в забезпеченні ЕМС, свідчить той факт, що з 30 основних параметрів 

радіоелектронного устаткування, що впливають на ЕМС, 12 параметрів визначаються 

антенною системою. Сукупність характеристик антени, істотних для забезпечення ЕМС, 

називають завадозахищеністю антени.[2] 

Основними характеристиками антен, розташованих в дальній зоні один від одного і 

здатних впливати на ЕМС, є: направлені властивості в робочому діапазоні (ширина головної 

пелюстки, діаграма направленості (ДН), коефіцієнт направленої дії(КНД), коефіцієнт 

підсилення(КПД), коефіцієнт бічних пелюсток та ін.); позасмугове випромінювання антени; 

спрямовані властивості на частотах побічних випромінювань (випромінювання на 

гармоніках, паразитні, комбінаційні і інтермодуляційні); поляризаційні характеристики; 

спотворення направлених властивостей через вплив сторонніх об'єктів; стабільність 

характеристик в часі та ін. З перерахованих параметрів і характеристик антенних пристроїв, 

які мають вплив на ЕМС радіотехнічних систем особливо необхідно виділити побічні 

випромінювання антенних пристроїв у виді бокових і задніх пелюсток характеристики 

направленості, які проявляються не тільки у дальній зоні, але й особливо у ближній зоні. [3] 

Як показує практика широке розповсюдження в різноманітних радіотехнічних системах 

отримали дзеркальні антени, які в сантиметрових і дециметрових довжинах хвиль є 

основним типом антен, але при всіх перевагах дзеркальних антен необхідно відзначити і ряд 

недоліків пов'язаних з питанням забезпечення електромагнітної сумісності радіотехнічних 

систем в цілому. До цих недоліків відносяться бокові і задні пелюстки, величина яких 

складає приблизно 16-20 дБ відносно максимуму випромінювання.  Це спричинене впливом 

на рівень бічного випромінювання антени наступними факторами: величина стрибка поля на 

границі розкриву дзеркала; швидкість зміни поля на границі розкриву; вплив затінення 

розкриву опромінювачем та іншими конструктивними елементами антени, розташованими в 

полі випромінювання; відмінність хвилі випромінюваної опромінювачем, від сферичної; 

неточність виготовлення дзеркала; неточність встановлення опромінювача у фокусі; струми, 

збуджувані на границях дзеркала.[2] 

Одним із способів зменшення побічних випромінювань дзеркальних антен є зміна 

розподілу поля на випромінюючому розкриві. Реалізація цього способу зводиться до 

зменшення рівня опромінення кромок основного дзеркала, а також зменшення 

дифракційного розсіювання поля за рахунок введення екранів, короткозамкнених канавок на 

кромці головного дзеркала, або на опромінювачі, що і показано на рис.1 
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Рис.1 Способи зменшення бокового і заднього випромінювання дзеркальних антен. 

 

Найбільш перспективним технічним рішенням зі зменшення побічних випромінювань у 

дзеркальних антенах є використання циліндричної бленди, яка монтується на кромку 

головного дзеркала антени. Особливо це актуально при використанні дзеркальних антен на 

радіо релейних лініях, де ЕМС антен визначає працездатність станції в цілому. Це технічне 

рішення показане на рис.2а, де введені наступні позначення: AB - довжина бленди; - 

половина кута розкриву дзеркала; - половина кута розкриву дзеркала з блендою.[1] 

             
Рис.2 Дзеркальна антена з циліндричною блендою 

 

Поле в тіньовій області дзеркальної антени з циліндричною блендою буде 

визначатись не дифрагуючим полем опромінювача на кромці дзеркала(точка А), а 

дифрагуючим полем на кромці бленди(точка В), яка буде суттєво ослаблена за рахунок 

характеристики направленості опромінювача. Коефіцієнт захисної дії дзеркальної антени 

(відношення полів оберненого (F) і прямого (B) випромінювання антен), буде виражатись 

виразом    ,           (1)  

де :  - захисна дія антени з блендою;  - захисна дія антени без бленди; 

FA, FB - рівні полів на кромці дзеркала і кромці бленди відповідно. Використання 

циліндричних бленд в дзеркальних антенах дозволяє підвищити її завадозахищеність на  

10…15 дБ порівняно з дзеркальними антенами без бленд. На рис.2б показана ДН двох 

дзеркальних антен: 1 - дзеркальна антена з блендою, 2 - дзеркальна антена без бленди. 

Наявність циліндричної бленди в дзеркальній антені дозволяє спростити конструкцію 

обтічника, що відповідно знизить вартість конструкції антени в цілому.[3] 
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Іванчик Ю.П. 
 

БІОМЕТРИЧНІ МЕТОД ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД 

НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ  

В час комп'ютеризації, благополуччя і навіть життя багатьох людей залежать від 
забезпечення інформаційної безпеки комп'ютерних систем обробки інформації, а також 

контролю і управління різними об'єктами. Для нормального і безпечного функціонування 
цих систем необхідно підтримувати їх безпеку і цілісність. Велика кількість прийомів 
знімання інформації протидіє велика кількість організаційних і технічних способів, так  
званий спеціальний захист. 

Проблеми захисту інформації в системах електронної обробки даних постійно 
знаходяться в центрі уваги не тільки фахівців з розробки і використання цих систем, але і 
широкого круга користувачів. Широке розповсюдження і повсюдне застосування 
обчислювальної техніки дуже різко підвищили уразливість накопичуваної інформації, що 

зберігається, тому на рівні з цим розвиваються і методи протидії уразливості від 
несанкціонованого доступу.Одним з найстаріших та незмінних методів авторизації є 
введення логіна та пароля, основними мінусами даного методу є простота його взлому 
багатьма методами, починаючи звичайним підбором пароля. 

Для покращення захисту можливо використовувати наступні методи захисту: 
Біометрика (англ. Biometrics) – це методи ідентифікації особи, що використовують 

фізіологічні параметри людини – відбитки пальців або долоні, зображення обличчя, 
райдужну оболонку або сітківку ока, голос, ДНК, тощо. 

Аутентифікація за райдужною оболонкою ока. Перевага сканування райдужної 
оболонки полягає в тому, що зразок плям на оболонці знаходиться на поверхні ока, і від 
користувача не вимагається спеціальних зусиль.  

Аутентифікація за сітківкою ока. Сканування сітківки відбувається з використанням 

інфрачервоного світла низької інтенсивності, направленого через зіницю до кровоносних 
судин на задній стінці ока. Сканери для сітківки ока набули великого поширення в 
надсекретних системах контролю доступу, оскільки ці засоби аутентифікації 
характеризуються одним з найнижчих відсотків відмови в доступі зареєстрованим 

користувачам і майже нульовим відсотком помилкового доступу. 
Аутентифікація за рисами особи (за геометрією особи) - один з напрямів, що швидко 

розвиваються, в біометричній індустрії. Розвиток цього напряму пов’язаний з швидким 
зростанням мультимедійних відео-технологій. Проте більшість розробників поки зазнають 

труднощі в досягненні високого рівня виконання таких пристроїв. Проте можна чекати появу 
в найближчому майбутньому спеціальних пристроїв ідентифікації особи за рисами обличчя в 
залах аеропортів для захисту від терористів і т. ін. 

Аутентифікація за відбитками пальців. Ця біометрична технологія, цілком імовірно, в 

майбутньому використовуватиметься найширше. Переваги засобів доступу по відбитку 
пальця - простота використання, зручність і надійність. Вірогідність помилки при 
ідентифікації користувача набагато менша порівняно з іншими біометричними методами. 

Широко поширена практика сумісного використання декількох механізмів – в таких 

випадках кажуть про багатофакторну аутентифікацію. В цьому випадку для автентифікації 
використовується не лише інформація відома користувачеві, а й додаткові фактори. 
Наприклад: властивість, якою володіє суб'єкт; знання - інформація, яку знає суб'єкт; 
володіння - річ, якою володіє суб'єкт. 

Отже, для покращення та оновлення методів авторизації користувача в системі, 
доцільно використовувати аутентицікацію за відбитками пальців, так як це один з 
найефективніших біометричних методів захисту, також до основних плюсів можна віднести 
адекватну вартість на апаратні складові для застосування даного методу.  

Науковий керівник ‒ старший викладач кафедри спеціальних засобів зв'язку та 
радіотехнічних засобів підполковник Макаренко О.О. 
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Клюшин В.В. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ РЕЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗАДАЧ  

ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ОБЧИСЛЕНЬ 

 

Технологія об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) на сьогодні є домінуючою, 

вона реалізована практично в усіх сучасних мовах програмування. Створено багато 

інструментальних засобів автоматизації проектування програмного забезпечення (ПЗ) на 

основі ООП, які дозволяють побудувати об’єктну модель предметної області. 

Але ООП не дає відповіді на запитання, як все ж таки з об’єктів побудувати програму. 

Великий обсяг допоміжного програмного коду, який забезпечує функціонування об’єктів, 

з’єднує об’єкти в єдину програму та примушує їх взаємодіяти, залишається поза межами 

об’єктно-орієнтованого проектування. Тому розробка технології програмування, яка б 

забезпечувала автоматизацію створення закінченого ПЗ, є актуальною проблемою. 

Одним з підходів до створення ПЗ є побудова програми у вигляді активних динамічних 

сполук об’єктів, надалі його будемо називати АДС-технологією програмування. 

Для створення сполук об’єктів використовуються функції синтезу сполук, які є 

ключовими елементами АДС-технології. Сигнатура функції синтезу визначає формулу 

сполуки, а тіло функції фактично містить знання про структуру сполуки.  

Виходячи з цього, можна сформулювати таке бачення процесу програмування з 

використанням АДС-технології: 

об’єкти можуть створювати динамічні сполучення шляхом з’єднання вихідних 

властивостей одних об’єктів з вхідними властивостями інших об’єктів, а також отримувати 

можливість активації сполученого об’єкта; 

будь-яка програма може бути побудована у вигляді сполук об’єктів; 

процес розробки програми можна звести до розробки класів та синтезу сполук об’єктів; 

цей процес можна візуалізувати в інтегральному середовищі розробки; 

можливе створення інтерактивних програм, в яких користувачі самі синтезуватимуть 

потрібні сполуки для розв’язування своїх задач або використовуватимуть інтелектуальний 

інтерфейс для автоматичного синтезу потрібної сполуки за заданою постановкою задачі. 

Питання про застосування технології програмування активних динамічних сполук у 

архітектурі клієнт-сервер є нагальним. Враховуючи всі аспекти АДС технології 

програмування виникає один суттєвий недолік – відсутність кроссплатформенності. У вік 

високих технологій, коли користувач оперує різноманітними пристроями, які керуються 

різними операційними системами ця проблема виходить на передній план. 

Вирішення даної проблеми полягає у застосуванні АДС-технології на базі клієнт-

серверної архітектури. Впровадження даної технології на базу серверу має ряд переваг: 

інтерактивний доступ у режимі реального часу; 

багато користувачів на різних обчислювальних установках спільно (паралельно і 

одночасно) оброблюють загальні дані; 

розподілене обчислення задач; 

віддалений доступ. 

Таким чином, враховуючи вищесказані переваги, використання технології АДС-

програмування на основі клієнт-серверної архітектури має великий потенціал. Експерименти 

із застосування АДС-технології на мові С++ довели можливість її використання в існуючих 

мовах програмування та її практичну ефективність. 

 

 

Рецензент ‒ доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій, к.т.н., доцент 

працівник ЗСУ Соколов В.В. 
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Колісник Є.М. 

 

МЕТОДИКА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ  

НА ОСНОВІ РОЗПОДІЛЕНОГО СКАНУВАННЯ ПОРТІВ 

 

На даний час інформаційні або автоматизовані системи знайшли широке використання 

у різних сферах діяльності. Відповідно до Закону України «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах» під поняттям інформаційна (автоматизована) 

система розуміється «організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія обробки 

інформації з використанням технічних і програмних засобів». 

Аналіз категорій вразливості комп’ютерних мереж. Вразливістю можливо назвати 

будь-яку характеристику інформаційної системи, використання якої порушником може 

привести до реалізації погрози. При цьому неважливо, цілеспрямовано використовується 

вразливість або це відбувається ненавмисно. У якості порушника може виступати будь-який 

суб'єкт корпоративної мережі, який спробував здійснити спробу несанкціонованого доступу 

до ресурсів мережі помилково, незнання або із злим умислом. 

Сучасний підхід до забезпечення безпеки комп'ютерних мереж, який у зарубіжній 

літературі називають також моделлю адаптивної безпеки або технологією управління 

інформаційною безпекою, складається із трьох основних елементів: 

використання технології аналізу захищеності (security assessment);  

використання технології виявлення атак (intrusion detection);  

використання технології управління ризиками (risk management). 

Цей підхід дозволяє забезпечувати захист КМ у реальному режимі часу, адаптуючись 

до постійних змін в інформаційній інфраструктурі.  

Серед перерахованих вище елементів забезпечення безпеки КМ технологія аналізу 

захищеності займає особливе місце. 

Сканер портів являє собою програмне забезпечення, призначене для знаходження 

хостів мережі, в яких запитувані порти відкриті. В основному, його використовують у своїй 

роботі системні адміністратори, щоб стежити за безпекою своїх мереж або ж хакери для 

злому чужих мереж. Процес знаходження відкритих портів називається скануванням портів 

(пошук безлічі портів на одному хості) або скануванням мережі (пошук порту на множинах 

хостів). 

Основними типами сканування є TCP та UDP сканування, але найбільш 

використовуваними з ним є TCP-сканування за допомогою повідомлень SYN та TCP-

сканування підключенням так як вони можуть застосовуватись для всіх типів вузлів. 

Асинхронне TCP сканування використовує у своїй роботі функції операційних систем. Для 

роботи з цим типом сканування не потрібно спеціальних прав доступу. Також процес 

сканування кожного порта проходить у різних потоках, тому швидкість даного типу 

сканування більша.  

Але всі існуючі засоби сканування портів мають свої недоліки. Основна їх частина 

потребує платної ліцензії. Крім того, всі засоби розроблені сторонніми (а у більшості 

випадків іноземними) виробниками і тому не можна гарантувати конфіденційність 

виявлених даних. Тобто використання цих програмних продуктів небажано у державних 

організаціях за рахунок великої цінності інформації, яка знаходиться в їх КМ. 

Тому за допомогою сканера портів можна ідентифікувати всіх користувачів подібного 

ПЗ й відключити їх. 

 

 

Рецензент ‒  доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій, к.т.н., доцент 

працівник ЗСУ Успенський О.А. 
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Колісніченко В.М. 
 

МЕТОДИ ВІДДАЛЕНОЇ КІБЕРНЕТИЧНОЇ РОЗВІДКИ ЕЛЕМЕНТІВ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ПРОТИВНИКА 
 

В умовах агресії Російської Федерації проти України, анексії Криму, дестабілізації 

суспільно-політичної обстановки на території Донецької та Луганської областей однією з 

найважливіших проблем стає забезпечення інформаційної безпеки України. Важливість цієї 

проблеми, зокрема, визначається в нових редакціях Стратегії національної безпеки України 

та Воєнної доктрини України, нормативно-правових актах, які визначають напрями та 

завдання співпраці України з НАТО та іншими міжнародними безпековими організаціями. 

Провідні країни світу розглядають можливість проведення у кібернетичному просторі 

наступальних (Offensive Cyber Operations), оборонних (Defensive Cyber Operations) та 

розвідувальних (Cyber Warfare Operations) дій (операцій). Особливу роль у проведенні всіх 

дій (операцій) у кіберпросторі займає кіберрозвідка, яку можна визначити, як добування 

інформації, наявної у кібернетичному просторі, моніторинг різних інформаційно- 

телекомунікаційних систем і процесів, які в них протікають під час їхнього функціонування. 

За час протистояння з Російською Федерацією, заходами кіберрозвідки отримувалась 

інформація, яка підтверджувала присутність російських військ (з порушенням норм 

міжнародного гуманітарного права) на території України. 

Так, як добування розвідувальних даних у ІТМ неможливий без технічного 

дослідження об’єкта противника, виникає необхідність у виявленні переваг та недоліків 

пасивного та активного методу кібернетичної розвідки ІТС противника та визначення шляхів 

комплексного використання переваг кожного методу при розробці та впроваджені засобу 

добування розвідувальних даних ІТC, що підвищить ефективність проведення кібернетичної 

розвідки в умовах обмеження часу. 

Кібернетична розвідка організується і ведеться в інтересах вирішення двох груп 

завдань, а саме добування розвідувальних відомостей з комп’ютерних систем або 

інформаційних мереж (ІМ) та їх обробка за допомогою апаратно- програмних засобів 

(комп’ютерна розвідка), а також добування і систематизація даних про потенційні джерела 

кіберзагроз. Основними методами добування даних у кібернетичному просторі противника є 

технології сканування мережі (сканування адресного простору та портів з використанням 

активних та пасивних методів) та перехоплення мережевого трафіку з використанням 

методів НСД до інформації, що циркулює в ІТC, а також використання класичних методів 

соціальної інженерії 

Додатково також може використовуватися інформація від whois-серверів, перегляд 

інформації DNS-серверів мережі для виявлення записів, що визначають маршрути 

електронної пошти (MX-записи). Використання методів НСД неможливо провести без 

попереднього дослідження мережі, в якій знаходяться різні програмно-апаратні засоби 

зв’язку, а також інформаційні ресурси (об’єкти впливу) противника. 

Проте, незважаючи на той факт, що у теперішній час питання побудови інструментів 

добування розвідувальних даних приділена велика увага, головним питанням залишається – 

ефективне застосування інструментів розвідки кіберпростору. У теперішній час, методи 

розвідки кібернетичного простору класифікують, як активні та пасивні, кожен з яких має свої 

переваги та недоліки  

В умовах агресії Росії постало питання щодо забезпечення розвідки кібернетичного 

простору противника. Як виявилося нинішній стан реалізації віддаленої кібернетичної 

розвідки не задовольняє потреб Збройних сил України. Тому пропонується впровадити 

кібернетичну розвідку в ЗСУ як метод перевірки систем захисту інформації.  

Науковий керівник – викладач кафедри захисту інформації та кіберзахисту працівник 

ЗСУ Толстих В.А. 
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Компаненко І.В.  
 

АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ  

ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Розвиток комп'ютерних технологій, а в особливості програмного забезпечення дає основу 

для вдосконалення методів оброки графічної і текстової інформації. Комп’ютерна графіка зробила 

потужний ривок у  напрямку паралельно з розвитком комп’ютерних технологій і програмного 

забезпечення так як ці галузі нерозривно між собою зв’язані і комп’ютерна графіка є похідною 

комп’ютерних наук взагалі. Збройні Сили та інші військові і силові формування, підрозділи 

спеціального призначення також ідуть в ногу з віком, переймаючи досягнення науки і 

застосовуючи їх для вирішення різноманітних завдань пов’язаних із захистом інтересів держави. 

Дослідження питань якісної підготовки таких документів для подальшого використання для 

потреб Збройних сил є актуальними особливо в умовах ведення гібридної війни між Україною та 

Росією, в тому числі на сході України та в зоні проведення антитерористичної операції.  

Спеціальні підрозділи МОУ виконують низку завдань, повязаних з різноманітними 

документами   (у тому числі друкованими) – карти, схеми, фотознімки наземної розвідки, 

документи, що посвідчують особу та інші. 

В роботі проаналізовано сучасний стан комп’ютерної графіки, її видів, ознайомлено з 

принципами роботи в графічному редакторі Adobe Photoshop та проаналізовано алгоритми 

комп’ютерної обробки графічної інформації. 

Комп’ютерна графіка – це галузь знань, що вивчає та розробляє методи і засоби 

синтезу, збереження й перетворення цифрових зображень за  

допомогою ЕОМ та інших технічних пристроїв.  

Є такі види комп’ютерної графіки як фрактальна, растрова та векторна. Кожний вид 

застосовується для вирішення конкретних задач. Так наприклад растрова застосовується у 

фотографії, де дуже важлива кожна деталь. А векторна у поліграфії, де потрібно збільшити 

зображення і роздрукувати його в великому розмірі.  

Основну увагу приділено програмі графічному редактору Adobe Photoshop, яка є 

передовою серед інших програм подібного формату. За весь час свого існування було 

внесено багато змін та обновлень, що свідчить про постійний розвиток комп’ютерної графіки 

та створення нових методів та алгоритмів обробки графічної інформації.  

У практичному розділі проведено аналіз алгоритмів обробки зображень, а саме 

підвищення якості зображень за допомогою фільтрів коригування різкості, так як різкість є 

основною характеристикою після освітлення, з якою треба працювати щоб довести 

зображення до того стану, з якого можна найбільш повно зняти інформацію згідно  

поставлених задач.  

У програмі Adobe Photoshop є досить велика кількість інструментів, розгляд кожного з 

яких може зайняти не один підручник, тому користування програмою передбачаю постійне 

оновлення знань відповідно до вирішуємих завдань. Щоб доcягти максимального і найбільш 

ефективного результату не повинно застосовувати багато різних інструментів, так як це 

може тільки на шкодити і привести до небажаного результати. Для цього потрібен один, але 

правильно підібраний інструмент і правильне його використання.  

Мету та завдання роботи, які поставлені перед її виконанням виконано, і ці результати 

можуть бути використані для підготовки фахівців з обробки інформаціх та для використання 

у вирішенні задач, пов’язаних у роботі з документами, в тому числі картами, схемами, 

фотографіями, зробленими з різноманітних джерел. 

 

Науковий керівник ‒ викладач кафедри спеціальних засобів зв'язку та радіотехнічних 

засобів к.т.н., доцент  працівник ЗСУ Слотвінська Л.І. 
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Корчевний Є.А. 

 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯКІСНОГО СТАНУ АБІТУРІЄНТІВ ВВНЗ 

 

В сучасному світі об’єми інформації стрімко збільшуються. У зв’язку з цим, проблема 

керування цими даними є актуальною всюди. За умов глобальної інтеграції та автоматизації 

праці у світі, автоматизація збереження даних абітурієнтів вищого військового навчального 

закладу є справжньою проблемою на сьогоднішній день. Даний процес роботи охопив 

практично всі країни світу та всі сфери людської діяльності і нині є стрижнем науково-

технічного і соціально-економічного розвитку. 

Основним завданням автоматизації є: 

зменшення кількості помилок від людського фактору; 

зберігання інформації про перебіг технологічного процесу та аварійних ситуаціях; 

значне  зменшення витрат часу; 

поліпшення  ергономіки праці операторів процесу. 

Автоматизована інформаційна технологія – це системно організована для розв’язання 

задач управління сукупності методів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, 

пошуку, обробки інформації із застосуванням програмного та апаратного забезпечення. 

Сучасні інформаційні технології орієнтовані на застосування найширшого спектру 

технічних засобів електронно-обчислювальних машин і засобів комунікацій. На їх основі 

створено та продовжують створюватися обчислювальні системи та інформаційні системи 

різного призначення. 

З 2014 року чисельність військово службовців стрімко збільшується, бажаючих 

вступити до вищі військові навчальні заклади теж. Під час проведення вступної компанії 

величезне навантаження спрямовується на приймальну комісію. В ВУЗі головним 

інформаційним об’єктом є абітурієнт. За час вступної компанії членам приймальної комісії 

необхідно обробити більше 500 особових справ, а в кінці оголосити списки зарахованих.  В 

цивільних ВНЗ використовується інформаційна система «Конкурс», але вона не враховує 

специфіку військових вишів.     Головним недоліком існуючої інформаційної системи є те, 

що дані про абітурієнтів до ВВНЗ є інформацією ДСК, а також ІС «Конкурс» не враховує 

можливість здачі вступних випробувань в навчальному закладі. 

Таким чином нова ІС для обробки даних про абітурієнта значно скоротить 

трудозатрати особового складу приймальної комісії, а також може стати складовою 

частиною іншої ІС для обліку курсанта ВВНЗ, а в подальшому і в якості офіцера.  

Опрацювавши всі правила та умови роботи приймальної комісії виникає проблема 

значних витрат людських ресурсів та часу на обробку документів, особових справ, 

формування рейтингових списків під час проведення вступної компанії, терміни якої досить 

стислі. Враховуючи необхідність вирішення даної проблеми, для забезпечення повної 

автоматизації роботи приймальної комісії, а також зменшення кількості помилок необхідно 

знайти шляхи вирішення даної проблеми на основі існуючих засобів. Проаналізувавши 

існуючі програмні засоби було зроблено висновок, що вони не задовольняють вимогам 

проведення вступної компанії до ВВНЗ. 

 

 

Рецензент ‒ начальник кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, к.т.н., 

доцент полковник Любарський С.В. 
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Кошарний В.В. 

 

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ  МЕРЕЖЕВОЇ РОЗВІДКУ СЕРВІСУ  

ЕЛЕКТРОНА ПОШТА 

 

Досить часто людина, так чи інакше залучений в напрямок інформаційної безпеки, 

стикався з термінами, спочатку застосовуються в таких областях як армія, різні допоміжні 

служби безпеки громадян . Ви напевно тут же згадали такі прості слова як атака, напад, 

захист, розвідка. Навіть появою західного аналога терміну міжмережевий екран ми 

зобов'язані армії - це всім відомий firewall, в дослівному перекладі "огненная_стена" - 

вогнетривка стіна, огорожа. 

Але чому ж фахівці в області інформаційної безпеки (далі ІБ) найчастіше беруть з 

напрацьованого роками досвіду, методологій, статутів тільки назви і терміни? Такий аспект 

як проведення мережевий розвідки сервісу електронної пошти, в якій зацікавлені фахівці, які 

проводять тестування на проникнення (penetration testing), тестування захищеності (security 

testing ), а також аналітики ІБ і адміністратори ІБ, для яких необхідне розуміння методів і 

способів, якими можуть скористатися зловмисники для збору інформації про сервіс 

електронної пошти та експлуатації існую щих вразливостей, граэ важливу роль в мережевій 

безпеці.  

Метою мережевої розвідки сервісу еллектроної пошти є отримання та обробка даних 

про інформаційну систему клієнта, ресурсів інформаційної системи, пристроїв та версії 

програмного забезпечення та їх вразливості, засобів захисту, а також про кордон 

проникнення в інформаційну систему.  

Можливі шляхи отримання даних: 

отримання інформації від whois-серверів; 

перегляд інформації DNS серверів досліджуваної мережі для виявлення записів, що 

визначають маршрути електронної пошти (MX записи); 

інформація про електронну пошту (адреси) і вакансії збереглися в пошукових системах 

(google.com, yandex.ru), так і в базах компаній, запам'ятовуючих стану веб-ресурсів на 

певний термін. 

Після визначення меж атаки атакуючі переходять до отримання даних про цільову 

поштовій системі. Для цього використовуються найчастіше: сканування портів (сервісів) на 

виявлених зовнішніх серверах. Проводиться з метою визначити: 

доступність сервісу з різних підмереж, розташованих по всьому світу; 

виявлення поштових сервісів на нестандартних портах; 

відправка листів на неіснуючі поштові адреси для отримання NDR (non delivery report) і 

інформації про шляхи проходження листи. 

Можна зробити висновок про те, що в практичній діяльності накопичено значний 

досвід в пошуку вразливостей сервіса електроної пошти. Мережева розвідка в значній мірі 

заснована в формі запитів DNS, луна-тестування (ping sweep) і сканування портів. Запити 

DNS допомагають зрозуміти, хто володіє тим чи іншим доменом і які адреси цього домену 

привласнені. Відлуння-тестування адрес, розкритих за допомогою DNS, дозволяє побачити, 

які хости реально працюють в даному середовищі. Отримавши список хостів, хакер 

використовує засоби сканування портів, щоб скласти повний список послуг, що надаються 

цими хостами. І, нарешті, хакер аналізує характеристики додатків, що працюють на хостах. В 

результаті видобувається інформація, яку можна використовувати для злому. 

 

 

Рецензент ‒ начальник кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, к.т.н., 

доцент, полковник Любарський С.В. 



ХVI воєнно-наукова конференція курсантів  Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 

35 

 

Кравченко А.О. 

 

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ LTSP ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  

ТОНКИХ КЛІЄНТІВ 

 

На даний момент у Збройних Силах України відбувається модернізація засобів 

зв’язку, автоматизації, зброї і техніки. Цей процес вимагає значних витрат тому що на 

протязі двадцяти років не відбувалось планового оновлення технічного парку. Існує 

багато проблемних питань які потребують значних витрат, тому необхідно зберігати 

ресурси. 

Основною метою дослідження являється питання безпеки даних при роботі в 

локальних обчислюваних мережах. Організація безпеки мережі з великою кількістю 

користувачів не гарантує достатнього рівня безпеки. Відсутнє централізоване збереження 

даних, тому при їх втраті немає можливості їх відновлення, адже не всі користувачі мають 

достатній рівень навичок для організації резервування даних. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що на даний час у Збройних Силах України 

не використовуються розподілені системи обробки даних. Представлене у роботі технічне 

рішення дозволяє значно заощаджувати матеріальні, обчислювальні та людські ресурси 

пов’язані з обробкою даних та забезпечення працездатності локальної обчислювальної 

мережі. Даний підхід до побудови дозволяє в значно менші строки розгортати повноцінно 

працездатні командні центри, штаби, пункти управління, інформаційні центри. 

Розмежування особистих і загальних даних в термінальному середовищі 

здійснюється простіше, зручніше і з більшим ступенем безпеки. Виходячи з переваг 

використання термінальної моделі, функціонування термінальних систем, як основи при 

проектуванні інформаційно-комунікаційних систем, саме для галузі управління, є досить 

перспективним. 

Передача, завантаження та обробка образів операційної системи, та у подальшому 

робота самої системи відбувається за протоколом SSH. Криптографічний захист 

протоколу SSH. Даний протокол є не фіксований, можливий вибір різних алгоритмів 

шифрування. Клієнти і сервери, що підтримують цей протокол, доступні для різних 

платформ. Крім того, протокол дозволяє не тільки використовувати безпечний віддалений 

shell на машині, але і туннелювати графічний інтерфейс — X Tunnelling. Для з'єднання 

сервер і клієнт повинні створити пари ключів — відкритих і закритих — і обмінятися 

відкритими ключами. 

На даний час у Збройних Силах України не використовуються розподілені системи 

та обробки даних. Представлене у роботі технічне рішення дозволяє значно заощаджувати 

матеріальні, обчислювальні та людські ресурси пов’язані з обробкою даних та 

забезпечення працездатності локальної обчислювальної мережі. Даний підхід до побудови 

дозволяє в значно менші строки розгортати повноцінно працездатні командні центри, 

штаби, пункти управління, інформаційні центри. 

Запропоноване рішення, дає можливість значно підвищити рівень безпеки данних 

шляхом їх централізованого зберігання та резервування, та надати сучасних  можливостей 

вже існуючій техніці. 

 

 

Науковий керівник – старший викладач кафедри автоматизованих систем 

управління підполковник Шаповал О.М. 
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Кравчук І.В. 
 

ПРИЗНАЧЕННЯ, СКЛАД І МОЖЛИВОСТІ ВУЗЛА ЗВ’ЯЗКУ  

 ОСНОВНОГО КОМАНДНОГО ПУНКТУ БРИГАДИ 

 

Вузол зв`язку основного командного пункту бригади являється основним в системі 

зв`язку бригади. Він призначений для забезпечення зв`язку в повному обсязі командиру і 

штабу бригади, начальникам родів військ і служб бригади з командувачем та штабом ОК, з 

начальникам родів військ і служб ОК, з командирами і штабами підлеглих, взаємодіючих, 

приданих і підтримуючих частин і підрозділів, з іншими пунктами управління бригади, а 

також внутрішнього зв`язку на основному командному пункті. 

До складу вузла зв‘язку  основного командного пункту бригади входять такі елементи: 

група командно-штабних машин (КШМ) та машин бойового управління (МБУ) із 

засобами зв‘язку; 

телефонна станція; 

телеграфна станція; 

група каналоутворення; 

група радіостанцій середньої потужності; 

експедиція; 

станція електроживлення; 

група технічного забезпечення. 

Група КШМ(П-600) із засобами зв‘язку є найважливішім елементом вузла зв‘язку і 

призначена для забезпечення зв‘язку (радіо, транкінгового, супутикового) посадовим особам 

пункту управління як на місці, так і під час руху зі старшим штабом, командирами і штабами 

підлеглих частин, взаємодіючими  частинами і підрозділами, з іншими ПУ бригади. КШМ 

поєднують у собі робочі місця офіцерів, засоби радіо, транкінгового, супутикового зв’язку, 

комутації і засекречування. 

В групі можуть бути розгорнуті КШМ типу: Р-145БМ, БМП-1КШ, Р-142Н, БРМ-1К, 

ППРІ-5 або Р-145БМ (пункт прийому розвідувальної інформації), Р-975 (КШМ групи 

бойового управління авіацією), 1В15, 1В16 начальника  артилерії (командира БрАГ), ПУ-12М 

(машина бойового управління начальника ППО), , БРДМ-РХ або бойова машина РХБ військ 

начальника служби РХБ захисту бригади. 

Телефонна станція (П-200) призначена для забезпечення засекреченого і 

незасекреченого телефонного зв‘язку зі старшим штабом, командирами і штабами підлеглих 

частин, взаємодіючими частинами і підрозділами, з іншими ПУ бригади, а також 

внутрішнього зв‘язку на пункті управління. Телефонна станція розгортається на базі 

комплексної апаратної зв‘язку (КАЗ) П-240ТМ або П-241ТМ. 

Телеграфна станція (П-100) призначена для забезпечення телеграфного засекреченого 

зв‘язку зі старшим штабом і між пунктами управління бригади по каналах, утворених 

різними засобами зв‘язку. Для розгортання телеграфної станції використовується комплексна 

апаратна зв‘язку П-240ТМ або П-241ТМ 

Група каналоутворення (П-300) призначена для утворення каналів первинної мережі 

зв‘язку зі старшим штабом, взаємодіючими частинами, прив’язки до польової опорної мережі 

зв’язку ОК, та системи зв’язку Держкомзв’язку, підлеглими частинами і між пунктами 

управління бригади.  

До складу групи каналоутворення на вузлах зв‘язку основного командного та тилового 

командного пунктів управління можуть входити одна радіорелейна станція Р-419,  

комплексна апаратна зв‘язку (КАЗ) П-240ТМ або П-241ТМ і можливо(мало ймовірно) одна 

тропосферна станція Р-412Б (засоби начальника напрямку зв‘язку ОК- для забезпечення лінії 

прямого зв‘язку). 

Група радіостанцій середньої потужності (П-700) призначена для забезпечення радіо 

зв’язку з пунктами управління старшого штабу, взаємодіючих частин, органами розвідки 
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бригади. В складі групи на вузлах зв‘язку пунктів управління бригади можуть бути 

радіостанції типу 161А2М, Р-140-05, Р-156.(з р/ст фірми  Harris RF-7800H або MPR-9600 з 

підсилювачами потужності) 

Експедиція (П-180) призначена для прийому, обробки та доставки вихідних телеграм 

(радіограм) в апаратні (радіостанції), а вхідних - для вручення адресатам на пункті 

управління, здійснення контролю за термінами їх проходження по каналах зв‘язку та якістю 

обробки. Експедиція вузлів зв‘язку основного командного пункту бригади розгортається на 

базі апаратної П-232. 

Станція електроживлення (П-900) призначена для централізованого енергозабезпечення 

елементів вузла зв‘язку пункту управління. Для розгортання станції електроживлення в 

бригаді використовується станція типу АД-30=1, ЕСД-30=1. 

Група технічного обслуговування (П-090) призначена для забезпечення безвідмовної 

роботи засобів зв‘язку і підвищення ефективності їх бойового застосування. Головним 

завданням цієї групи є попередження появи відмов техніки в процесі бойової роботи та 

швидке їх відновлення при пошкодженнях. До складу групи можуть входити апаратні АТО-4 

та зарядно-технічна база для зарядки АКБ переносних р/ст.  

На ВЗ ОКП бригади можуть розгортатись до 10-12 КШМ, МБУ, станцій і апаратних, які 

забезпечують зв’язок в інтересах командира, штабу, начальників родів військ і служб, 

взаємодіючих частин і підрозділів видів ЗС. 

При існуючій системі управління військами, прийнятих принципів організації зв’язку і 

при використанні табельного комплекту засобів зв’язку від ВЗ ОКП бригади організується:  

пряма радіорелейна лінія або радіорелейна лінія прив’язки (цифровий потік );  

пряма тропосферна лінія з ПУ ОТУ (цифровий потік);  

до 10-12 телефонних радіозв’язків інтересах командира  і штабу, начальників родів 

військ і служб  бригади з  ПУ ОТУ, з підлеглими частинами і підрозділами;  

супутникова лінія зв’язку з ПУ ОТУ, з підлеглими частинами і підрозділами; 

транкінговий  зв’язок в інтересах командира  і штабу, начальників родів військ і служб  

бригади з  ПУ ОТУ, з підлеглими частинами і підрозділами; 

до 20 проводових телефонних зв’язків (П-274М); 

мережа обміну даними АСУ ПД “Дніпро”. 

Засоби ІР-шифрування, дозволяють надати наступні сучасні сервіси зв’язку: 

телефон (голос); 

передача даних; 

відеоконференцзв’язок. 

При цьому від ОКП бригади з пунктами управління ОК і підлеглих частин може 

забезпечуватись: 

засекречений зв’язок по захищеній системі обміну інформацією(ЗСОІ) -до 8 абонентів 

КАЗ; 

зв'язок для службового користування мережі обміну службовою інформацією(МОСІ)- 

до 8 абонентів КАЗ + абоненти КШМ командира  і НШ, начальників родів військ і служб  

бригади; 

до 16 відкритих телефонних зв`язків; 

внутрішній телефонний зв`язок на ОКП бригади. 

Для забезпечення переговорів посадовим особам ОКП по вказаним каналам зв`язку, а 

також для забезпечення внутрішнього зв`язку на ОКП бригади може бути встановлено до 8 

абонентських телефонів засекреченого зв`язку, до 8 абонентських телефонів службового 

зв`язку, до 16 абонентських телефонів відкритого зв`язку. Мережа службового внутрішньо 

вузлового зв`язку розгортається на базі КАЗ П-241ТМ (П-240ТМ). 

Від ВЗ ОКП бригади організується фельд‘єгерсько-поштовий зв`язок з  БрАГ, зрдн, 

підлеглими підрозділами, ТКП бригади по 4-5 напрямкам і 1-2 круговим маршрутам. Для 

розгортання ВЗ ОКП необхідний район загальною площею 0,8-1,2 квадратних км (з 

урахуванням виносу за межі ПУ радіоелектронних засобів (РЕЗ)).  
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Крім того, на віддаленні 3-5 км від вузла зв‘язку основного  командного пункту 

обладнується посадочний майданчик для повітряного пункту управління і вертольотів 

зв‘язку, які в окремі періоди (етапи) бою будуть використовуватись в інтересах оперативного 

складу основного командного пункту бригади. 

 

Призначення, склад і можливості вузла зв’язку тилового командного пункту бригади 

 

Призначений для забезпечення зв`язку заступникам командира бригади по тилу і 

озброєнню з тиловими пунктами управління ОК, підлеглих частин і командирами підрозділів 

технічного і тилового забезпечення, з ОКП бригади, а також внутрішнього зв`язку на ТКП. 

До складу ВЗ ТКП входять такі елементи: 

група КШМ із засобами зв`язку (Р-142Н - 2); 

телефонна станція (П-240ТМ – 1 або П-240ТМ); 

телеграфна станція (П-240ТМ – 1 або П-240ТМ); 

радіорелейна станція (Р-419- 1). 

Від ВЗ ТКП бригади може бути забезпечено:  

пряма радіорелейна лінія або радіорелейна лінія прив’язки (цифровий потік );  

до 3-4 телефонних радіозв’язків заступникам командира бригади по тилу і озброєнню  з 

ТКП ОК , з підлеглими  підрозділами;  

супутникова лінія зв’язку з ТКП ОК; 

транкінговий  зв’язок  заступникам командира бригади по тилу і озброєнню  з ТКП ОК , 

з підлеглими  підрозділами;  

до 5-6 проводових телефонних зв’язків (П-274М); 

мережа  обміну даними АСУ ПД “Дніпро”. 

Засоби ІР-шифрування, дозволяють надати наступні сучасні сервіси зв’язку: 

телефон (голос); 

передача даних; 

відеоконференцзв’язок. 

При цьому від ОКП бригади з пунктами управління ОК і підлеглих частин може 

забезпечуватись: 

засекречений зв’язок по захищеній системі обміну інформацією(ЗСОІ) -до 8 абонентів 

КАЗ; 
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зв'язок для службового користування мережі обміну службовою інформацією(МОСІ)- 

до 8 абонентів КАЗ + абоненти КШМ заступника командира бригади по тилу і озброєнню  з 

ТКП ОК , з підлеглими  підрозділами;  

до 16 відкритих телефонних зв`язків; 

внутрішній телефонний зв`язок на ТПУ бригади. 

Для розміщення ВЗ ТКП бригади на місцевості необхідна ділянка місцевості площею 

0,8-1,2 кв. км (з урахування виносу РЕЗ). 

 

 
 

Призначення, склад та можливості вузла зв’язку ППУ бригади 
 

Призначення, склад та можливості вузла зв’язку  ППУ бригади 

ППУ бригади являється елементом ОКП і виділяється із його складу. 

Вузол зв`язку ППУ призначений для забезпечення зв`язку командиру бригади і 

оперативній групі ( начальник оперативного відділу, начальник артилерії, начальник ППО, 

начальник розвідки) при його виїздах в окремі періоди бойових дій для безпосереднього 

управління підрозділами, які виконують особливо важливі задачі і для переміщення його з 

оперативною групою на нове місце розгортання ОКП бригади 

До складу ВЗ ППУ можуть входити: 

Радіостанція середньої потужності Р-161А2М(Harris); 

КШМ Р-145БМ=2, ПУ-12М, МБУ 1В15; 

Радіорелейна станція Р-419; 

телефонний комутатор П-193М. 

Від ВЗ ППУ мбр забезпечуються тільки ті  зв`язки, необхідність яких викликана 

оперативно- тактичною обстановкою. Ці зв`язки можуть забезпечуватися по лініях прямого 

зв`язку або шляхом прив`язки до опорної мережі зв`язку. 
 

 

Науковий керівник ‒ викладач кафедри бойового застосування підрозділів зв'язку 

працівник ЗСУ Шолудько В.Г. 
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Кравчук І.В.  

Чарлін Д.С.  
 

БАГАТОВХОДОВІ ПРИЙОМО-ПЕРЕДАВАЛЬНІ АНТЕНИ ДЛЯ БАЗОВИХ 

СТАНЦІЙ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ 
 

Основним елементом будь-якої системи мобільного радіозв’язку є базова  (центральна) 
станція, яка виконує функцію ретранслятора радіосигналів для збільшення дальності між 
кореспондентами і забезпечує канальну ємність системи в цілому. При цьому виникає 
проблема забезпечення одночасної незалежної роботи декількох приймачів і передавачів. 

Якщо об’єднання декількох приймачів для одночасної роботи вирішується відносно 
просто, то об’єднання передаючих пристроїв, а також сумісна робота передавачів і 
приймачів на одну антену або рознесені антени являє собою тяжку технічну задачу. На     
рис. 1 показані основні способи об’єднання передавачів для одночасної незалежної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 Способи складання передавчів з забезпеченням розв'язки між ними 

 

По функціональним можливостям найбільший інтерес являє собою схемно-
просторовий спосіб об’єднання передавачів, який являє собою поєднання просторового та 
схемного складання  і передбачає використання багатовходових антен. 

Багатовходова антена (рис.2) являє собою еквідистантну  кільцеву антенну решітку 
(АР), збудливу діаграмоутворюючою схемою (ДУС) у вигляді, наприклад матриці Батлера. 
ДУС має М входів для підключення передавачів і N входів для підключення багатовходової 
антени. М входів ДУС розв’язані між собою і узгоджені. Максимально можливе число входів 
М дорівнює числу випромінюючих елементів решітки N. Кожному входу М  ДУС відповідає 
незалежна парціальна діаграма направленості (ДН). Набіг фази струму від входу M  ДУС 
до N випромінювача антенної решітки визначається виразом: 

 
де 

m=0,±1,…,±  

 
Рис.2 Багатовходова кільцева антенна решітка  
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При подачі високочастотних коливань на будь-який вхід m ДУС амплітуди струмів на 

входах випромінювачів рівні, а відмінність фаз між суміжними випромінювачами постійна і 

виміряється за допомогою вираза: 

 
Якщо ширина ДН кожного випромінювача в азимутальній площині вибрані з умови 

     

тоді така многовходова антена забезпечить формування ненаправленого 

випромінювання в азимутальній площині для N-го числа передавачів[1]. 

В якості прикладу технічної реалізаціїї схемно-просторового способу складання 

передавачів для одночасної незалежної роботи на рис.3а.  показана двохвходова антена, а 

також її ДУС з  

 амплітудно-фазовим розподіленням струмів на виході (рис.3 б).                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                а                                                                                       б 
Рис.3 Структурна схема двохвходової антени 

Основними елементами такої антени являються: кільцева 4-х елементна решітка;  ДУС 

─ у вигляді трьох 3-х децибельних освітлювача.  

Був проведений теоритичний аналіз електричних характеристик двохвходової антени 

скомпільованої на 4-х елементній кільцевій антенній решітці, випромінювачі якої 

(симетричні  вібратори) знаходяться навколо циліндричної поверхні з поперечним елементом        

                                                                  2а=0,002λ,                         

де λ- довжина хвилі.  

 
Рис.4 Діаграма направленості двухвходової антени: 1-вхід №1; 2-вхід №2 

Отримані результати по розрахунку характеристики направленості представлені на 

рис.4, наочно показують робото спроможність такої конструкції антени,що дозволяє 

формувати ненаправлене випромінювання в азимутальній площині при незалежній роботі 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Бузов А.Л. Антенно-фидерные устройства систем сухопутной подвижной 

радиосвязи / Бузов А.Л., Казанський Л.С. Романов В.А.  – М.: Радио и связь, 1997. − 150 с. 

Вхід 
Фаза 

В1 В2 В3 В4 

1 0 90 180 270 

2 90 180 90 180 
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Крушеницька І.П. 

 

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.  

Одним із способів доведення актуальної інформації до користувачів є оперативне її 

представлення у вигляді розміщених на сайтах новин з урахуванням інформаційних потреб, 

інтересів та особливостей користувачів, що сприяє забезпеченню належного рівня сайтів в 

конкурентному середовищі. Проте, практична реалізація даного способу включає досить 

великий обсяг робіт по: 

збору актуальних новин з інших рейтингових веб-ресурсів; 

створенню шаблону пошуку новин під кожний сайт; 

модифікації побудованих шаблонів; 

парсингу та імпорту даних до блоку новин власного сайту. 

Аналіз останніх публікацій показує, що побудова шаблону пошуку новин під кожний 

веб-ресурс викликана індивідуальним підходом до розробки їх структури. Тому програмісту 

(веб-розробнику) потрібно виконувати рутинну ручну працю по налаштуванню механізмів 

коректної селекції, парсингу та імпорту необхідної інформації до блоку новин власного 

сайту. А у випадку мінімальної зміни структури модуля новин сайта-імпортера, наявні 

шаблони приходять в невідповідність та в кращому випадку потребують доопрацювань, що в 

свою чергу призводить до проблеми постійного визначення їх актуальності. Саме тому 

виникає задача удосконалення існуючих рішень задоволення інформаційних потреб 

користувачів засобами мережі Інтернет. 

Перспективним вирішенням даної задачі є створення програмного модуля  

автоматичної генерації шаблонів пошуку новин за визначеним контентом, в механізм 

функціонування якого покладено генерування шаблонів на основі правил визначених 

програмістом з подальшим їх збереженням у базі даних (БД).  

Впровадження запропонованого програмного модуля дозволить: 

створювати шаблони пошуку новин для потенційних сайтів-імпортерів автоматично 

(без участі web-розробника); 

генерувати шаблони пошуку новин на базі правил, визначених програмістом; 

в основу побудови шаблону покласти основне – шуканий контекст, без урахування 

структури модуля новин веб-сайта; 

зберігати створені шаблони в БД у вигляді правил; 

пропонувати користувачу актуальні новини в області його інтересів на основі аналізу 

даних з БД; 

відсікати непотрібну інформацію з блоку новин сайта-імпортера; 

вирішити проблему визначення актуальності наявних шаблонів. 

Таким чином, застосування розробленого програмного модуля дозволяє підвищити 

ефективність роботи веб-розробника та значно скоротити його витрати часу на висвітлення 

нової інформації в блоці новин сайту. 

Перспективним напрямком подальшого вдосконалення запропонованого програмного 

модуля може бути його реалізація як інструментарію збору інформації в мережі Інтернет для 

її подальшої обробки та інтелектуального аналізу як в галузі наукових досліджень, так і 

мережевої розвідки. 
 

Рецензент ‒ професор кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, к.т.н., 

доцент, працівник ЗСУ Горбенко В.І. 
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Кузь А.О. 

 

АЛГОРИТМИ ПЕРЕВІРКИ ПРОГРАМНИХ МІЖМЕРЕЖНИХ ЕКРАНІВ НА 

НАЯВНІСТЬ НЕДЕКЛАРОВАНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

 

З початком агресії Російської Федерації на території України зафіксоване значне 

зростання інтенсивності кібернетичних атак направлених на порушення функціонування 

інформаційно-телекомунікаційних систем(ІТС) Міністерства оборони України та ЗС 

України. З метою недопущення деструктивного впливу на інформаційно-телекомунікаційні 

системи МО України та ЗС України була розгорнута та набирає бойових можливостей 

система кібернетичної безпеки в ІТС Збройних Сил України. 

З метою недопущення деструктивного впливу на інформаційно-телекомунікаційні 

системи МО України та ЗС України була розгорнута та набирає бойових можливостей 

система кібернетичної безпеки, що включає в себе організаційні та технічні засоби. Для 

забезпечення ефективного захисту ІТС від зростаючих зовнішніх загроз доцільно 

використовувати міжмережні екрани. Програмний міжмережний екран, як перш за все 

програмний засіб, що здійснює захист мережі та окремих автоматизованих робочих місць, а 

також є основним засобом захисту, повинен чітко виконувати фільтрацію мережних пакетів 

згідно встановлених правил, а  отже -  завжди бути під контролем адміністраторами безпеки, 

та перевірятися на відсутність незадекларованих можливостей. До незадекларованих 

можливостей міжмережного екрану можна віднести будь-що, що не відповідає його 

функціоналу, наявність не “прописаних” правил пропуску мережних пакетів тощо. Перевірку 

міжмережного екрану на його стійкість до різноманітних атак, на наявність в ньому функцій, 

що в ньому не передбачені, а також взагалі виконання відповідних йому функцій можна 

здійснювати вручну – при умові доступу до вихідного коду, згідно стандарту перевірки 

безпеки додатків OWASP ASVS, та за допомогою спеціалізованих програмних засобів, що 

імітують дії зловмисинка, шукаючи “слабкі” місця міжмережного екрану, наприклад : PC 

Internet Patrol, Thermite, FireHole, AWFT 3.2 тощо. OWASP ASVS 3.0.1 – це стандарт 

перевірки безпеки додатків, що являє собою список вимог безпеки додатків або тестів, які 

можуть використовуватись для нормалізування функціональних і нефункціональних засобів 

управління безпекою, що потрібні для розробки та тестування сучасних додатків та програм. 

Використання другого методу не потребує від користувача глибоких спеціалізованих знань, 

та може зробити процес контролю та перевірки міжмережного екрану автоматизованим та 

цілодобовим. Перевіряти роботу міжмережного екрану не тільки “внутрішньо”, але й 

безпосередньо робити імітацію кібератак зловмисників на захищену мережу. 

Об’єднання цих двох методів забезпечить досягненню високих результатів захисту, 

впевненості у надійності встановлених засобах захисту, їх безперервний контроль, 

модернізації та оновлення. Створений програмний додаток для перевірки міжмережного 

екрану згідно стандарту перевірки безпеки OWASP, включаючи в себе комплекс 

інструментів  імітації атак (кейлогери, “просочення в систему”, модифікатори операційної  

системи, шифрувальники даних тощо), сканерів портів, перевірки програмного коду даного 

програмного засобу на відсутність модифікацій тощо.  

 

 

Науковий керівник – доцент кафедри захисту інформації та кіберзахисту, к.т.н., с.н.с. 

підполковник Чевардін  В.Є. 
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Кузь В.С. 

 

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ СТОРЕННЯ КЛЮЧОВОГО ЗАПАМ’ЯТОВУЮЧОГО 

ПРИСТРОЮ НА ОСНОВІ ПРОГРАМУЄМИХ ЛОГІЧНИХ МАТРИЦЬ 

 

Використання інтегральних мікросхем в радіоелектронній техніці суттєво змінило 

методи та прийоми проектування різноманітних пристроїв. Великий асортимент та 

різноманітність мікросхем не дозволяє, в більшості випадків, виробляти універсальний 

підхід до виробу елементів схеми і будувати єдину методику розрахунку.  

Для створення апаратних засобів захисту інформації потрібний набір різних елементів 

та пристроїв. Такий набір можливо реалізувати на інтегральних схемах різного рівня 

інтеграції. Використання великих інтегральних схем (ВІС) значно покращує параметри 

апаратури, але їх використання вимагає великих часових і фінансових затрат, язі можуть 

виправдовуватися лише при виробництві великих партій. Протиріччя між необхідністю і 

можливістю використання ВІС в засобах захисту інформації, спеціалізованих пристроях і 

системах явилось посилкою для створення схем із структурою що програмується. 

ПЛМ являє собою кристал, що містить велике число елементів, що реалізують базові 

логічні функції (головним чином вентилі і тригери). Ці функції користувач може 

організувати в ту чи іншу логічну схему у відповідності із своїми вимогами,причому він 

може довільно „розводити” не тільки з’єднання між логічними „І/АБО” буферними 

елементами, але і визначати призначення виводів кристалу і корпусу мікросхеми. 

Провівши аналіз ПЛМ, було визначено, що найкращою мовою програмування є AHDL, 

а також стало зрозуміло їхню класифікацію, а саме: 

 ПЛМ з програмуємим вихідним буфером; 

 ПЛМ з двонаправленими виходами; 

 ПЛМ з пам’яттю; 

 ПЛМ з розділяємими кон’юнкторами. 

Основними параметрами ПЛМ є число входів m, число термів l і число виходів n. 

Проектування на основі схем програмувальної логіки високої складності виконується 

тільки за допомогою систем автоматизованого проектування . 

Провівши аналіз серед систем автоматизованого проектування, було обрано систему 

MAX+PLUS II фірми Altera, завдяки своїм функціональним можливостям та зрозумілому 

графічному інтерфейсу. 

Сам пристрій складається з 4 основних блоків, які мають наступне призначення : 

 блок зчитування ключової інформації – призначений для зчитування інформації з 

перфоленти; 

 блок управління – забезпечує синхронну роботу та управління роботою всіх блоків 

пристрою; 

 набірне поле – призначене для вводу команд управління; 

 операційний блок – забезпечує запис від зовнішнього джерела по 256 бітів ключової 

інформації у вісім ключових зон, їх збереження, вибіркове стирання, стирання всіх ключових 

зон та дозволу виходу певної ключової зони по керуючому сигналу від блока управління.  

Отже, провівши аналіз можливості створення ключового запам’ятовуючого пристрою 

на основі програмуємих логічних матриць, стало зрозуміло, що використання ПЛМ значно 

покращує параметри апаратури, робить її менш громіздкою, але їх використання вимагає 

великих часових і фінансових затрат, язі можуть виправдовуватися лише при виробництві 

великих партій 
 

 

Науковий керівник – викладач кафедри захисту інформації та кіберзахисту, к.т.н., 

доцент  працівник ЗСУ Кулініч О.М. 



ХVI воєнно-наукова конференція курсантів  Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 

45 

 

Лаврик І.В. 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТОКОЛІВ КРИПТОГРАФІЧНОГО 

ЗАХИСТУ SSL ТА TLS 

 

В наш час проблема безпеки передачі інформації є дуже критичною, особливо у 

військовій сфері. Одним з рішень даного питання є використання віртуальних приватних 

мереж (VPN). Особливою ознакою віртуальної приватної (захищеної) мережі є її 

відокремлення від реальної мережі, яке повинне бути достатньо надійним для гарантування 

конфіденційності та цілісності інформації, що в ній передається, а також для забезпечення 

автентифікації сторін і унеможливлення відмовлення від авторства .Найпростішим і 

найпоширенішим способом забезпечення конфіденційності інформації є її шифрування, або 

криптографічне закриття. 

Протокол TLS це протоко криптографічного захисту інформації , що передається по 

VPN тунелям на прикладному рівні. TLS 1.0 можна назвати версією 3.1 SSL. В специфікаціях 

при описі способу найменування версій мають місце такі назви: SSL 3.1 − це TLS 1.0; 3.2 

−TLS 1.1; 3.3 −TLS 1.2, 3.4 −TLS 1.3. 

З 2015 року SSLv3, слідом за публікацією чергових вразливостей, перейшов в статус не 

рекомендованих. Цей статус цілком офіційний, в червні 2015 року випущено документ RFC 

7568, що вимагає виключити SSLv3 з розряду підтримуваних клієнтами і серверами 

протоколів. Найбільш актуальною на сьогоднішній день є версія протоколу TLS 1.3. 

Розглянемо відмінності між TLS 1.3 і SSL v.3 : 

1. Схеми обчислень значень MAC цих протоколів відрізняються по двох параметрах: 

вживаному алгоритму і області даних, для яких обчислюється значення коду автентичності 

повідомлення. 

2. Повідомлення finished в TLS є хеш-кодом, обчисленим за допомогою master_secret, 

попередніх повідомлень і мітки, що ідентифікує клієнт і сервер Схема обчислення 

повідомлення finished відрізняється від схеми, використовуваної в SSLv3.  

3. У SSL використовується алгоритм хешування SHA1, а у  TLS− SHA2. 

4. У TLS застосовується PRF функція. PRF функція служить для отримання невеликого 

по довжині секретного значення, яке служить для генерування довших блоків даних, 

захищених від атак на функції хешування і обчислення значень коди автентичності 

повідомлення. Секретне значення виходить шляхом використання тієї ж схеми розширення 

даних, але з алгоритмом MD5 або SHA2. 

5. У TLS включені всі алгоритми симетричної схеми шифрування, за винятком Fortezza. 

6. Схема обчислення master_secret для TLS інша чим в SSLv3. 

7. У SSL байти заповнювача додаються до даних користувача у мінімально необхідній 

кількості, достатній для того, щоб отримати загальну довжину даних для шифрування, 

кратну довжині блоку шифру. В разі TLS дозволяється додавати будь-яке число 

заповнювачів (до 255 байтів включно), аби в результаті довжина блоку даних вийшла 

кратній довжині блоку шифру. 

Провівши порівняльний аналіз цих двох протоколів ми можемо побачити, що 

ключовою відмінністю TLS від SSL є наявність підтримки цілого ряду розширень протоколу, 

що дозволяють реалізувати сучасні методи захисту інформації, які дають змогу закрити деякі 

критичні вразливості, що давали змогу зловмисникам здійснити такі атаки як Man-in-the-

Middle, вразливість POODLE та недолік у master key,  які мав у собі SSL.  
 

 

Науковий керівник – старший викладач кафедри захисту інформації та кіберзахисту, 

к.т.н. підполковник  Шевченко А.С. 
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Лівенцев В.С. 

к.т.н. Гурський Т.Г. 

 

АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМ КХ РАДІОЗВ’ЯЗКУ  

 

Короткі хвилі (λ = 100 – 10 м, f = 3-30 МГц) займають особливе положення, їх основна 

властивість полягає в тому, що вони слабо поглинаються нижніми шарами іоносфери та 

добре відбиваються верхніми шарами на висоті до 500 км. Це відкриває можливості 

використання відносно малопотужних радіостанцій для ведення прямого радіозв’язку в 

широкому діапазоні відстаней (до одиниць і тисяч десятків кілометрів). 

Частотна ємність вказаного діапазону значно більша ніж попередніх, що забезпечує 

роботу більшої кількості радіостанцій.Антени цього діапазону мають достатню ефективність 

при відносно невеликих габаритах та можуть бути встановлені на рухомих об’єктах. 

Військові засоби радіозв'язку в діапазоні КХ забезпечують дальності зв'язку переносні 

та рухомі малої потужності (до 100 Вт) – до 350 км і більше, рухомі та стаціонарні середньої 

потужності (100-1000 Вт) – до 2000 км. 

Сучасний етап розвитку КХ зв’язку характеризується корінною реконструкцією його 

технічних засобів експлуатації, метою якої є рішення наступних головних завдань: 

підвищення стійкості зв’язку, скорочення числа помилок, ліквідація технічних зупинок, 

здійснення операцій по автоматичному усуненню несправностей, резервуванню, 

високоефективній адаптації до умов, що змінюються, радіозв’язку (по перешкодах і по 

поширенню хвиль); використання високотехнологічного автоматизованого устаткування на 

базі останніх досягнень радіотехніки й мікроелектроніки; широке застосування 

мікропроцесорної техніки й ЕОМ для керування апаратурою і її вузлами, обміном 

інформацією в мережі, контролю алгоритмів потокорозподілення, маршрутизації й реалізації 

адаптаційних механізмів відповідно до умов зовнішнього середовища; забезпечення зв’язком 

різних видів (аналогова й цифрова телефонія, міжмашинний обмін даними, паралельна 

передача повідомлень обмеженого обсягу) всіх споживачів; надання додаткових сервісних 

послуг у комерційних системах: підключення до стандартних міжнародних мереж обміну 

інформацією, багатошвидкісне вокодерне перетворення мови, криптографічний захист 

інформації; значне зниження експлуатаційних витрат за рахунок скорочення або усунення 

чергового персоналу, ліквідації суб’єктивного фактора з показників експлуатації, 

підвищення надійності й живучості системи; економія енергетичних ресурсів. 

Виконання цих вимог говорить про значний ріст складності апаратури КХ радіозв’язку 

й самих систем, використанні автоматизації й останніх досягнень науки й техніки: новітніх 

методів цифрової обробки сигналів із застосуванням мікропроцесорів і засобів 

обчислювальної техніки, передачі сигналів за допомогою складних завадостійких кодів та ін. 

Це, у свою чергу, видозмінює існуючі й приводить до появи нових високоефективних 

автоматизованих систем КХ радіозв’язку зі складними внутрішньою структурою й 

алгоритмами адаптивного керування, інтегрованих з іншими системами у взаємопов’язану 

систему зв’язку.  

Оперативні й експлуатаційні якості сучасних КХ систем підвищуються завдяки 

використанню для передавальних і прийомних радіостанцій автономних джерел живлення; 

створенню радіостанцій невеликої потужності з невеликими габаритами для легкого й 

швидкого вкриття й приведення їх у дію: розробці транспортабельного встаткування 

(переважно контейнерне розміщення для легкого транспортування в необхідний район 

вертольотом або автотранспортом); створенню простих антенних пристроїв, що працюють у 

режимі прийому й передачі; сполученню приймальні й передавальній частинам радіостанцій 
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з урахуванням електромагнітної сумісності (ЭМС; впровадженню автоматизованого 

устаткування, що не вимагає обслуговування й контрольованого з пульта керування; 

використанню винесеного ретранслятора з розміщенням у ньому встаткування з високими 

якісними й енергетичними показниками й антенами. Оскільки зв’язок у ДКМ діапазоні 

піддається впливу нестійкості іоносфери, а сам діапазон надзвичайно перевантажений 

сигналами станцій, що заважають, особливі вимоги пред’являють до високої надійності, 

умов електромагнітної сумісності й ефективності використання частотного спектра. 

Сучасний КХ радіозв’язок повинен бути повністю автоматизований з адаптацією 

системи до характеристик, що змінюються, каналів передачі інформації. Автоматичне 

керування радіозв’язком – завдання більш складне, ніж автоматизація в промисловості або в 

енергосистемах. Це зв’язано зі складністю й не стаціонарністю умов поширення радіохвиль 

ДКМ діапазону й завадових ситуацій. У цих умовах забезпечення радіозв’язку з 

дотриманням вимог якості, надійності й стійкості приводить до необхідності введення 

автоматичної адаптації, що полягає в оптимізації структури, характеристик і параметрів всіх 

пристроїв, що входять у систему. Інакше кажучи, необхідно узгодити роботи пристроїв 

системи зв’язку з умовами поширення радіохвиль і завадовою обстановкою. 

У порівнянні з іншими системами системи КХ радіозв’язку на основі винесеного 

ретранслятора мають істотні переваги по таких визначальних показниках, як надійність і 

оперативність передачі інформації, живучість, вартість. Сучасний рівень розвитку засобів 

КХ радіозв’язку характеризується використанням високотехнологічного автоматизованого 

встаткування на базі останніх досягнень радіотехніки й мікроелектроніки, а також 

мікропроцесорної техніки й ПЕОМ, що дозволяє реалізовувати високоефективні системи для 

вирішення конкретних завдань: аналогова й цифрова телефонія, службовий зв’язок, 

електронна пошта, передача даних, зображень і т.д. 

Таким чином, сучасні системи КХ радіозв’язку складні й ефективні, а коло 

розв’язуваних ними в цей час завдань широкий, що всупереч розхожій думці про КХ 

радіозв’язок як про щось застаріле, старомодному й низькоякісному, доречно говорити про 

новітній і суперсучасний вид зв’язку, придатному для експлуатації майже в будь-який 

області людської діяльності. Однак можливість швидкого встановлення зв’язку на великі 

відстані при низьких енергетичних затратах обумовили широке використання КХ діапазону 

для професійного радіозв’язку.  В сухопутних військах КХ радіозв’язок організується як 

резервна система зв’язку пунктів управління, зв’язок взаємодії, магістральний радіозв’язок 

штабів оперативних командувань. По КХ каналах передаються як телефонні так і телеграфні 

повідомлення. 
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Лупан О.І.  
 

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ОПЕРАТИВНОГО ДОБУВАННЯ ВІДЕОІНФОРМАЦІЇ 

 

На сьогоднішній день інформація відіграє дуже важливу роль. Для оперативно-

технічних  відділів визначальним є приховане добування та знімання різних видів даних. 

Один із таких видів є відеоінформація , тому важливо створити таку систему 

відеоспостереження , яка змогла б реалізувати запис відео тільки при заданих параметрах. 

Система відеоспостереження (CCTV) – це комплекс обладнання та програмного 

забезпечення, призначений для спостереження за територією, діями та ситуацією. 

Сьогодні це - найбільш затребувана система для охоронних та моніторингових цілей. 

Розвиток систем відеоспостереження відкриває нові можливості не тільки для фіксації 

правопорушень, а, що є більш важливим, для їх попередження. 

В даний час системи відеоспостереження стали надавати не тільки стандартні 

можливості відтворення та запису відеопотоку з камери. Вони дозволяють в автоматичному 

режимі вирішувати безліч завдань без участі людини, починаючи від простого детектування 

руху в області спостереження, закінчуючи високоточним підрахунком машин, що проїхали 

або людей, що пройшли 

За допомогою сучасних систем відеоаналітики можна істотно розширити можливості 

системи та скоротити задіяний персонал. Оператор відеоспостереження більше не повинен 

невідривно стежити за безліччю моніторів, виявлення порушень відбувається на основі 

обробки подій аналітичними програмами, а також сигналів від різних детекторів. Оператору 

надходить сигнал про можливу небажану подію або про небажану подію, що вже відбулась.  

Система відеоспостереження забезпечує: 

візуальний контроль ситуації на  об’єкті - надання інформації на пост спостереження в 

режимі реального часу; 

організацію безперервного відеозапису відеоспостереження на цифровий 

відеореєстратор, що дозволяє документально підтвердити факт порушення; 

виконання функцій охоронної сигналізації через детектори руху відеокамер або 

зовнішніх охоронних датчиків та інформування оператора системи про виникнення тривоги 

в контрольованій зоні. 
Я створив систему відеоспостереження , яка дає змогу знімати відеоінформацію з 

окремого приміщення. Мною було виконано узгодження USB-камери з передавачем на 2.4 

ГГц. Було розроблено програмний продукт, який фіксує зображення з чотирьох камер і 

виводить на електронний носій. Перевагою цієї системи є те , що вона робить запис 

зображень при наявному русі в приміщенні. Це дає змогу накопичувати тільки ту 

інформацію, яка може принести нам користь. За зображенням з камер можна  спостерігати на 

відстані 50-100м.  

Камери приховано розміщуються   щоб був огляд приміщення і це дає можливість 

повного контролю за всім , що відбувається в ньому. Задачі зі збору інформації, а особливо 

прихованого повинні продумуватись до дрібниць. Важливим є якісно замаскувати камери 

щоб їх не можна було виявити . 

В результаті моєї роботи було виконано такі завдання: 

1. Узгодження USB-камери з передавачем на 2.4 ГГц. 

2. Розроблено програмний продукт, який фіксує зображення з чотирьох цифрових 

камер. 

3. В розробленому програмному продукті реалізовано функцію запису зображень 

динамічних об’єктів. 

Науковий керівник ‒ начальник кафедри спеціальних засобів зв'язку та радіотехнічних 

засобів к.т.н. полковник Панченко І.В 
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Мак Д.Ю. 
 

МЕТОДИКА ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ  

ВТОРГНЕННЯМ SURICATA 
 

Сучасні комп’ютерні мережі потребують високого рівня захищеності від вторгнень 

(неавторизованого доступу або мережної атаки). Як правило для цього використовуються 

системи виявлення та попередження вторгнень (IDS/IPS).  

Системи виявлення мережевих вторгнень вже давно застосовуються, як один з 

необхідних рубежів оборони інформаційних систем.  

На сьогодні системи виявлення вторгнень зазвичай являють собою програмні або 

апаратно-програмні рішення, які автоматизують процес контролю подій, що відбуваються в 

комп'ютерній системі або мережі, а також самостійно аналізують ці події в пошуках ознак 

безпеки.  

На сьогоднішній день на ринку присутня велика кількість комерційних систем 

виявлення вторгнень (атак). Проте досі не існує стандартизованої методики їх тестування, 

що дозволяє виявити всі переваги і недоліки досліджуваної системи виявлення атак (СВА). 

Тести, рекомендовані виробником, як правило, служать рекламним цілям, і не можуть 

допомогти оцінити функціональні можливості системи. 

Метою розробки засобів тестування системи виявлення атак є створення програмного 

комплексу, призначеного для виконання незалежного тестування систем для вироблення 

висновку про їх функціональних можливостей. 

Перевірка СВА здійснюється шляхом імітації атак або аномальних дій. При цьому для 

успішного проходження перевірок, в базі сигнатур СВА повинні бути присутніми сигнатури 

для кожного з вироблених дій. Якщо ці сигнатури відсутні, то вони повинні бути створені 

вручну при підготовці та налаштування СВА для тестування.  

Порівняння різних СВА з використанням лише їх функціональних характеристик та 

компонентів неможливо, в силу того, що однакові завдання, часто вирішуються за 

допомогою різних компонентів. Встановлено, що існує незалежний набір примітивних (або 

«атомарних») операцій, таких, як відправка мережевих пакетів з заданими параметрами в 

ключових полях, запис повідомлень в журнали аудиту, копіювання пакета з буфера 

мережевої карти в пам'ять процесу і т. д. Базові функції реалізують певний перелік таких 

операцій, виконуючи, наприклад, дії по фільтрації або генерації пакетів. Те, як розробники 

конкретних СВА реалізовують базові функції в своїх продуктах, впливає на значення тих чи 

інших характеристик. Відповідно, можна встановити значення характеристик СВА шляхом 

перевірки базових функцій, які виконують примітивні операції шляхом імітації цих 

примітивних операція. Такий підхід (назвемо його «атомарним») дозволяє підвищити 

точність оцінки якості реалізації функцій, визначити принципи функціонування 

досліджуваної системи, і, в кінцевому підсумку, більш точно встановити значення її 

характеристик. 

Перевірка СВА здійснюється шляхом імітації атак або аномальних дій. При цьому для 

успішного проходження перевірок, в базі сигнатур СВА повинні бути присутніми сигнатури 

для кожного з вироблених дій. Якщо ці сигнатури відсутні, то вони повинні бути створені 

вручну при підготовці та налаштування СВА для тестування. 

Можна зробити висновок про те, що в практичній діяльності накопичено значний 

досвід вирішення проблем виявлення вторгнень. Застосовуються СВА в значній мірі 

засновані на емпіричних схемах процесу виявлення вторгнень, подальше вдосконалення 

СВА пов'язано з конкретизацією методів синтезу та аналізу складних систем, теорії 

розпізнавання образів у застосуванні до СВА. 
 

Рецензент ‒ професор кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, д.т.н., 

доцент, працівник ЗСУ Субач І.Ю. 
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Максименко М.С. 
 

ТРАНКІНГОВИЙ ТА СУПУТНИКОВИЙ ЗВ'ЯЗОК В ОКРЕМІЙ  

МЕХАНІЗОВАНІЙ (ТАНКОВІЙ) БРИГАДІ. 

 

Транкінговий радіозв'язок - призначений для забезпечення голосового зв'язку між великою 

кількістю рухомих абонентів при обмеженій кількості радіоканалів. 

 

 
Супу́тниковий зв'язо́к — один з видів космічного радіозв'язку, що базується на 

використанні штучних супутників Землі, на яких змонтовані ретранслятори. Супутниковий 

зв'язок здійснюється між земними станціями, які можуть бути як стаціонарними, так і 

мобільними. 

 
 

Організація радіо, транкінгового та супутникового зв’язку в механізованій (танковій) 

бригаді під час ведення активних форм оборонного бою 

 

При проведенні маневреної оборони механізованою (танковою) бригадою мережа 

супутникового зв’язку побудована на станціях супутникового зв’язку (Ка-діапазону) Tooway, 

які розгортаються на основному командному пункті (далі ОКП) бригади, командно-

спостережних пунктах  (далі КСП) батальйонів, ротних опорних пунктах (далі РОП), 

взводних опорних пунктах (далі ВОП) та включається в загальну мережу супутникового 

зв’язку ЗС. 

При цьому через канал супутникового зв’язку організовуються наступні види зв’язку: 

відкритий автоматичний телефонний зв'язок, передача даних по АСУ ЗС «Дніпро», закритий 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
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автоматичний телефонний зв'язок та передача даних в мережі обміну службовою 

інформацією. 

Використання супутникових каналів в побудові транспортної мережі зв’язку виявили 

високу якість, захищеність від розвідки противника та надійність зв’язку Необхідно 

спрямувати розвиток національної системи зв’язку на розробку власних супутникових 

технологій. 

На ОКП бригади, КСП батальйонів організовується чергування в радіомережах КХ 

радіозв’язку з використанням радіостанцій виробництва компанії «Harris». 

Для організації транкінгового зв’язку на ОКП бригади, КСП батальйонів (дивізіонів) 

розгортається вісім ретрансляторів із розрахунку:1-ий тайм-слот (далі-ts)1-го ретранслятора 

– мережа старшого штабу, підключення здійснюється за технологією IP Site Connect, 2-ий ts 

1-го ретранслятора – мережа командира бригади, 1-ий ts 2-го ретранслятора – мережа 

командира БрАГ, 2-ий ts 2-го ретранслятора – мережа начальника ППО, 1-ий ts3-го 

ретранслятора – мережа командира реадн, 2-ий ts 3-го ретранслятора – мережа командира 

птадн, 1-ий ts4-го ретранслятора – мережа командира 1 гсадн, 2-ий ts 4-ого ретранслятора – 

мережа командира 2 гсадн,5-7 –ий ретранслятори - мережі командирів 1-3 мб, 8-ий 

ретранслятор – мережа командира тб. 

Крім того, в механізованій бригаді розгортаються такі транкінгові мережі  прямого 

зв’язку (станція –станція):радіомережа командира бригади, начальника штабу бригади, 

начальника розвідки бригади, чергової служби(охорони). 

В механізованих (танкових) батальйонах, крім радіомережі командира батальйону, 

організовується радіомережі командирів механізованих (танкових) рот, радіомережа 

командира мінометної батареї, радіомережа охорони. 

Командири приданих підрозділів включаються в радіомережі командира батальйону.  

Зв'язок взаємодії організовується по каналам взаємодії (№№ 9,10), а також шляхом 

обміном радіостанціями між сусідніми підрозділами. 

Під час розгортання, згортання пунктів управління, проведення маневру підрозділами, 

зв'язок з старшим штабом, підлеглими, приданими підрозділами підтримується в мережах 

транкінгового зв’язку, при цьому переміщення елементів вузлів зв’язку здійснюється 

поетапно. 

 

Пропозиції щодо оптимізації мережі цифрового радіозв’язку  

стандарту DMR в бригаді з урахуванням досвіду АТО 

 

Основні проблемні питання організації та забезпечення цифрового радіозв’язку 

стандарту DMR в бригаді, у порівнянні з такими, що зазначені у розділі І стосовно 

батальйону, тільки ускладнюються. Збільшення дальності забезпечення зв’язку між 

підрозділами бригади призводить до погіршення якості радіозв’язку. Основні способи 

організації цифрового радіозв’язку стандарту DMR на рівні бригади повністю відповідають 

способам організації зв’язку рівня батальйону за виключенням збільшення кількості 

радіомереж та кількості абонентів в них, що вимагає збільшення кількості ретрансляторів за 

їх призначенням та забезпечення взаємодії окремих абонентів. В свою чергу, збільшення 

масштабів організації радіозв’язку та кількості абонентів на ПУ вимагає ретельного 

планування та збільшення часу, необхідного для налаштування всіх радіозасобів. 

Для оптимізації вищезазначеної мережі в бригаді, крім зазначених пропозицій, 

пропонується наступне. 

Мережу цифрового радіозв’язку стандарту DMR в бригаді доцільно розгортати за 

принципом “мастер-ретранслятор – однорангові ретранслятори”, що реалізується за 

технологією “ІР-сайт конект”. Сутність технології полягає у поєднанні кількох 

ретрансляторів у один так званий “сайт” через ІР-мережу. В свою чергу, підключення до ІР-

мережі можливо здійснювати будь-яким способом (як правило, для бригади, що виконує 

завдання у зоні АТО – з використанням супутникового каналу зв’язку). Обмеженням у 
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реалізації технології “ІР-сайт конект” є кількість підключених ретрансляторів у сайті – до 15 

комплектів.  

У випадку реалізації технології “ІР-сайт конект” для бригади, головний (або “майстер-

ретранслятор”), як правило, розгортається поблизу ПУ бригади. Підлеглі ретранслятори (або 

“slave”) розгортаються, як правило, поблизу командно-спостережних пунктів батальйонів 

(батальйонних тактичних груп). Можливе розгортання ретрансляторів “slave” у інших 

підрозділах (розвідки, артилерії, ППО, тилу та ін.) для вирішення конкретної задачі, 

наприклад, охоплення максимальної зони покриття.  

Таким чином, в інтересах забезпечення зв’язком службових осіб ПУ бригади 

розгортаються як мінімум два ретранслятора: один для забезпечення зв’язку з штабом 

сектора, а інший – для зв’язку з підлеглими підрозділами. На рис. 2 показано дві станції 

супутникового зв’язку, до яких підключені ретранслятори бригади, але в дійсності може 

бути одна станція, до якої підключені обидва ретранслятори.  

Планування організації зв’язку повинно відповідати вимогам керівним документам 

(Настанови зі зв’язку, Бойового статуту, Правил радіозв’язку, інструкціям старшого штабу, 

тощо), при цьому канальний ресурс мережі цифрового радіозв’язку стандарту DMR також 

повинен плануватися. Приклад планування наведено нижче. 

Канальний ресурс ретранслятора батальйону розділяється таким чином: перший 

тайм-слот виділяється під мережу старшого командира (бригади), а другий тайм-слот – під 

внутрішню мережу бойового управління командира батальйону.  

Важливо зазначити, що для забезпечення зв’язку з командиром бригади у командира 

батальйону знаходиться автомобільна радіостанція, налаштована для роботи з “мастер-

ретранслятором” бригади на другому каналі. 

 

 
Варіант організації мережі транкінгового зв’язку в бригаді (військовій частині) 

 

 

Науковий керівник ‒ викладач кафедри бойового застосування підрозділів зв'язку 

працівник ЗСУ Шолудько В.Г. 
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Максименко М.С. 
 к.т.н Чумак В.К. 

ПРИЗНАЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ  ТЕХНОЛОГІЇ  WIMAX 

У сучасних умовах ефективне управління військами як у повсякденній діяльності, так і 
в умовах бойового застосування неможливе без сучасних телекомунікаційних систем. 
Зв’язок недаремно вважають нервом армії. Він є невід’ємною складовою управління. 
Сьогодні значна увага приділяється створенню мобільних і добре оснащених військ зв’язку, 
поступовому переходу на сучасні цифрові технології. Розпочато впровадження новітніх 
інформаційних технологій у повсякденну діяльність органів управління і військ. 
Розгортаються і вже знайшли практичне застосування автоматизовані системи управління. 
Це дозволить суттєво розширити можливості в наданні послуг зв’язку.  

Тому актуальне є завдання підвищення ефективності систем радіозв’язку військового 
призначення за рахунок впровадження технології WiMAX.  

З огляду на поставлені завдання виходять наступні висновки: 
По-перше системам радіозв’язку відведена значима роль у функціонуванні систем 

військового зв’язку в різних ланках управління. Аналіз сучасного стану систем радіозв’язку 
виявляє ряд значних недоліків, а засоби радіозв’язку, які перебувають на озброєнні ЗС 
України, не відповідають сучасним вимогам, принципи організації мереж також є 
застарілими й мало ефективними. 

Тому вибір базових технологій для модернізації та переобладнання систем та засобів 
радіозв’язку є складною задачею, розв’язання якої повинно здійснюватися на основі 
принципів системного підходу та системного аналізу. Перспективною можна вважати 
технологію IEEE 802.16 (WiMAX), яка може забезпечити узагальнений виграш за усіма 
показниками якості з урахуванням обмежень по вартості окремих зразків техніки зв’язку та 
системи в цілому, масо-габаритних показників (особливо для мобільних станцій), 
електромагнітної сумісності, можливості інтеграції в Єдину національну систему зв’язку 
України. 

По-друге бурхливий розвиток різноманітних мобільних телекомунікацій і лякаюче 
різноманіття стандартів ефірного міжмережевого обміну продиктував розробку стандарту, 
що вирішує проблему сумісності. 

По-третє перспективні радіозасоби спеціального призначення повинні задовольняти 
таким вимогам: 

А) висока пропускна спроможність в радіоканалі (понад 200 кБ/c); 
Б) багатодіапазонність і багатофункціональність (FDMA/TDMA/CDMA); 
В) спроможність програмування всіх видів і режимів роботи; 
Г) автоматизація процесів ведення зв’язку та можливість самоорганізації мережі; 
Д) інтелектуальність, децентралізованість і оптимізація функцій управління 

мережевими ресурсами (маршрутизація, навантаження, топологія, радіоресурс, безпека); 
Е) робота з різними видами трафіка (мова, дані, відео); 
Є) наявність системи позиціювання, спрямованих антен, робота в русі; 
З) модульність виконання, відкрита архітектура, низьке енергоспоживання. 
Слід враховувати, що поширення радіохвиль у різних ділянках спектру має свої 

особливості, які багато в чому визначають дальність дії обладнання, а також стійкість до 
багатопроміневості. Обладнання повинно проводитися спеціалізованою компанією, що має 
досвід розробки і виробництва бездротового обладнання, що є деякою гарантією якості. 

Технічні характеристики обладнання, що надаються виробником, повинні бути 
достатньо повними, для того щоб по них можна було зробити висновок про його можливості. 
Бажано, щоб базова станція мала можливість секторірування та поетапного нарощування 
продуктивності, для чого вона повинна мати можливість підключення зовнішньої антени. 
Тоді на першому етапі досить однієї базової станції з всеспрямованої антеною, на 
наступному - двох, з антенами з шириною діаграми 180 °. 
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Малик М.Ю. 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЙ НА ОБ'ЄКТАХ 

 ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Інформаційні ресурси держави або суспільства в цілому, а також окремих організацій і 
фізичних осіб являють собою певну цінність, мають відповідне матеріальне вираження і 
вимагають захисту від різноманітних за своєю сутністю впливів, які можуть призвести до 
зниження цінності або втрати інформаційних ресурсів. Для захисту інформацій на об’єктах 
інформаційної діяльності використовують різні методи та засоби захисту інформації які 
потребують атестацій щоб впевнитись в надійності захищеності інформації яка циркулює на 
ОІД та в технічних засобах захисту інформації . 

Програма та методики проведення атестаційних робіт визначає порядок, методи, умови 
і обсяг проведення атестаційних випробувань об'єктів інформаційної діяльності на 
відповідність вимогам щодо безпеки інформації. Атестаційні випробування проводяться на 
відповідність вимогам організаційно-розпорядчих і нормативних документів із захисту 
інформації, в реальних умовах експлуатації об'єкта інформаційної діяльності відповідно до 
Положення «Про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації». Метою 
атестаційних випробувань ОІД є оцінка відповідності даних об'єкта інформаційної діяльності 
вимогам керівних документів по захисту інформації. 

При проведенні атестаційних випробувань застосовуються наступні методи перевірок і 
випробувань: 

- Експертно-документальний метод - передбачає перевірку відповідності об'єкта 
інформаційної діяльності встановленим вимогам на підставі експертної оцінки повноти та 
достатності поданих документів щодо забезпечення необхідних заходів захисту інформації, а 
також відповідності реальних умов експлуатації вимогам щодо розміщення, монтажу та 
експлуатації технічних засобів. Вимірювання та оцінка рівнів захищеності проводяться у 
відповідності з діючими нормативними та методичними документами щодо захисту 
інформації від її витоку по технічних каналах з використанням провіреної контрольно-
вимірювальної апаратури. 

- Перевірка і випробування функцій або комплексу функцій захисту інформації від 
НСД з допомогою тестуючих засобів - проводяться для окремих засобів ІТС (технічних і 
програмних) або програмно-технічного середовища в цілому за вибором атестаційної комісії. 

В процесі випробувань технічних і програмних засобів використовуються тестуючі 
засоби, прийняті у встановленому порядку. 

Атестація - визначення відповідності виконаних робіт зі створення комплексу ТЗІ на 
об'єкті інформаційної діяльності вимогам нормативних документів з питань ТЗІ.  

Випробування (комплексу ТЗІ) - сукупність аналітичних, експериментальних та 
вимірювальних робіт, які проводяться з метою визначення повноти виконання вимог щодо 
захисту від витоку інформації з обмеженим доступом технічними каналами, а також 
перевірки (контролю) повноти та достатності реалізованих заходів із захисту інформації на 
об'єктах інформаційної діяльності. Спеціальні дослідження - комплекс аналітичних, 
експериментальних та метрологічних робіт, які проводяться з метою визначення 
ефективності захисту від витоку інформації каналами ПЕМВН та з метою розробки 
спеціальних вимог до умов експлуатації засобів на об’єктах інформаційної діяльності. 

Отже, для ефективного проведення атестаційних робіт необхідно застосовувати різні 
методи перевірок і випробувань, такі як експертно-документальний метод вимірювання та 
оцінки рівнів захищеності окремих технічних засобів і каналів витоку інформації і перевірка 
функцій або комплексу функцій захисту інформації від несанкціонованого доступу (НСД) за 
допомогою тестуючих засобів, а також шляхом пробного запуску засобів захисту інформації 
від НСД і спостереження за їх виконанням. Це займатиме дещо більше часу та, можливо, 
матиме певні матеріальні затрати, проте ефективність проведення атестації на ОІД буде на 
високому рівні і забезпечить більш високий захист інформації.  

Науковий керівник ‒ старший викладач кафедри спеціальних засобів зв'язку та 
радіотехнічних засобів підполковник Макаренко О.О. 
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Марченко О.В. 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ АТАК  

ЗАСОБАМИ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

 

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 захисту.  

Методи розроблено в межах нейромережевої технології виявлення мережевих 

комп’ютерних атак за допомогою програмного комплексу «Snort», описаної в роботі. 

Технологія передбачає застосування двох нейромережевих методів виявлення атак – простої 

класифікації (ПСК) та семантичної класифікації (ССК). В якості вхідних параметрів 

використовуються параметри мережевих пакетів транспорт- ного рівня стуку протоколів 

TCP/IP. В методі ПСК використано багатошаровий персептрон (БШП) з 10 вхідними 

нейронами та 2 нейронами у вихідному шарі. Для оптимізації кількості схованих нейронів 

пропонується застосування так званих «конструктивних алгоритмів». 

Наприкінці ХХ – початку ХХІ сторіччя завдяки глибоким системним перетворенням, 

викликаним синтезом перспективних ІКТ та бурхливим розвитком ІТ систем і мереж у світі 

та Україні зокрема суттєво активізувалась робота за напрямами:  

виявлення інформаційних потреб та добору джерел інформації;  

пошуку та збору інформації у відкритих і відносно відкритих, а також її добування із 

закритих електронних джерел;  

опрацювання інформації, оцінювання її повноти і значущості;  

подання інформації у зручному для користувачів вигляді та організації зворот-ного 

зв’язку з нею;  

використання інформації для оцінювання тенденцій, розробки прогнозів, оцінювання 

альтернатив рішень і дій, вироблення стратегій тощо. 

В даний час відбувається безперервне зростання кількості атак і зловживань у сфері 

високих технологій. Тому забезпеченню безпеки комп'ютерних систем приділяється все 

більше і більше уваги. Традиційні методи виявлення атак, такі, як сигнатурний метод або 

метод виявлення аномалій, не дозволяють досягти оптимальних характеристик виявлення 

атак. 

Сьогодні застосовуються різноманітні методи і засоби для захисту від мережевих атак, 

проте всі вони мають ряд істотних недоліків, і не здатні повною мірою захистити 

користувача від вторгнень. У зв'язку з цим, для надійного захисту комп'ютерних систем від 

мережевих вторгнень необхідно розробляти нові методи захисту. 

Для вирішення завдання виявлення мережевих вторгнень пропонується 

використовувати штучні нейронні мережі. Вся задача розбивається на ряд підзадач: аналіз 

мережевого трафіку з метою виявлення набору характеристик для кожного типу атаки; 

кластеризація даних про з'єднання, що дозволить виявити кореляцію між типами атак і 

виділити характерні ознаки для кожного типу атаки; розробка структури нейромережевого 

детектора для аналізу трафіку, виявлення і класифікація мережевого вторгнення; розробка 

алгоритмів навчання і функціонування нейромережевого детектора для виявлення атак 

хакерів. 
 

Рецензент ‒ доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій, к.т.н., доцент 
працівник ЗСУ Макарчук О.М. 
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Марчук О.В.  

 

СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ СИСТЕМАМ ВИЯВЛЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНОГО  

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Безпека в сучасному кібернетичному просторі сьогодні стала одним з ключових 

елементів забезпечення стабільності роботи інформаційно-телекомунікаційних систем 

критичної інфраструктури держави. Використання вразливих інформаційно-

телекомунікаційних систем (ІТС) у різних сферах суспільної діяльності (військовій, 

економічній, енергетичній, транспортній та ін.) створює нові ризики, якими можуть 

скористатися зловмисники для досягнення своїх цілей. 

При проведенні сучасних кібернетичних атак, можна виділити наступні цілі 

зловмисників, зокрема, це: нанесення суспільного резонансу, приховування слідів 

попередніх Advanced Persistence Threads (APT), тестування нових Massive Coordinate Cyber 

Invasion (MCCI), підготовка нової платформи для проведення майбутніх атак, використання 

MCCI в комбінації з іншими інструментами гібридної війни.  

Переважна більшість кібернетичних  атак проводяться в 7 фаз: розвідка, озброєння, 

доставка, експлуатація вразливостей, інсталяція та виконання дій над об’єктом. Останнім 

часом поширилися атаки типу ransomware, до яких можна віднести вірус-вимагач WannaCry, 

об’єктом якого стали United Kingdom's National Health Service, Deutsche Bahn, Spain's 

Telefónica, Brazil's Foreign Ministry та ін. Для розповсюдження вірусу зловмисники 

використали фішингові листи з шкідливим вмістом та вразливістості CVE-2017-0144 та CVE-

2017-0143, в протоколі SMB v1 в сімействі ОС MS Windows, що дозволило виконувати 

шкідливий код на віддалених машинах. В результаті атаки було скомпроментовано близько 

500 000 тисяч машин. Іншим прикладом кібернетичної атаки на критичну інфраструктуру є 

вірус-вайпер Petya.A (NoPetya) дія якого була спрямована проти українських державних та 

приватних організацій. Зараження машин користувачів проходило через оновлення 

програмного забезпечення для подання електронних декларацій M.E.Doc. Зловмисники 

скомпроментували сервер з оновленнями M.E.Doc та вбудували в файл оновлення бекдор. 

Розповсюдження вірусу в мережі виконувалося методами аналогічними з WannaCry, окрім 

того що додатково зловмисники використовували вбудовані інструменти ОС Windows 

(Windows Management Instrumentation (WMI) та PsExec) для копіювання себе на інші машини 

у внутрішшній мережі. В таблиці 1.1 представлено порівняльна характеристика WannaCry і 

Petya.A. 

Таблиця 1.1 

Порівняльні характеристики WannaCry і Petya.A 
 

Характеристика WannaCry Petya.A 

Ціль атаки 

Об’єкти критичної інфраструктури: 

United Kingdom's National Health Service, 

Deutsche Bahn, Spain's Telefónica, Brazil's 

Foreign Ministry та ін. 

Об’єкти критичної інфраструктури України: 

Чорнобильська атомна електростанція, Кабінет 

міністрів України, Міністерство енергетики 

України, Національна поліція України та ін. 

Вектор 

початкового 
зараження 

- Фішинг 

- Сканування SMB портів (139/tcp, 

445/tcp) 

- Використання експлоіта EternalBlue 

- Фішинг 

- Вбудований бекдор в системі оновлення 

M.E.Doc (Завантаження на машину користувача 

шкідливої dll бібліотеки з upd.me-doc.com.ua 

(92.60.184.55)) 

Метод 

розмноження у 

внутрішній 

мережі 

- Використання експлоіта EternalBlue 

- Використання Double Pulsar (бекдор) 

- Використання експлоіта EternalBlue 

- Використання експлоіта EternalRommance 

- Використання  інструменту PsExec 

- Використання інструменту Windows 

Management Instrumentation (WMI) 

- Використання Double Pulsar (бекдор) 
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Продовження таблиці 1.1 

Шкідливі дії  
 Шифрування файлів з певними типами 

розширень 

 Шифрування файлів з певними типами 
розширень 

 Перезапис Master Boot Record (MBR) 

 Збір: ідентифікаторів ЄДРПОУ; облікових 

даних електронної пошти; облікових даних 

користувачів системи M.E.Doc; налаштувань 

проксі серверів 

Метод 

шифрування 

файлів 

AES-128 AES-128 

Кількість 

інфікованих 

машин 

500 000 200 000 

Зібрано коштів 51.7 BTC (129 250 USD) 3.96 BTC (9900 USD) 

 

В результаті проведеного аналізу кібернетичних атак з використанням WannaCry і 

Petya.A було визначено, що ці атаки, як і більшість інших проводяться по класичному 

сценарію у 7 фаз. Відмінністю між всіма ними є те, що всі вони використовують різні 

механізми проникнення і зараження. Детальне вивчення цих механізмів повинне послужити 

напрямком подальших глибоких досліджень. 

Таким чином виходячи з отриманих результатів аналізу і популяризацією розвитку і 

розширення кіберпростору найближчим часом можна чекати появи нових атак, які будуть 

направлені на використання вразливостей в: 

 програмному забезпеченні електронного документообігу (M.E.Doc, Document 

Locator, Doc.It Suite): бекдори, баги в ПЗ та помилки при проектуванні систем; 

 системах обміну електронними повідомленнями (Skype, Telegram, Kik, Viber): 

вразливості системи автентифікації та шифрування, використання відкритих API інтерфейсів 

постачальників, перехват читання сесії (крадіжка cookies), зміна зловмисником клієнтських 

бібліотек для перенаправлення інформації; 

 онлайн відеоіграх (World of Tanks, FIFA 2017, World of Warcraft та в більшості 

мобільних відеоігр на ОС Android): встановлення неавторизованих ігор, бекдори в 

оновленнях. 

 ПЗ відтворення контенту (Flash, Java, Java Script, Active X): виконання шкідливого 

коду, переповнення буферу, XSS атаки, помилки в пам’яті; 

 ПЗ гаманців криптовалют (Ethereum Wallet, Bitcoin Wallet): вразливості при 

виконанні шифрування, вразливості в OC Android та IOS (помилки системних викликів); 

 антивірусних оновленнях (Doctor Web, Kaspersky, NOD32): шкідливі оновлення 

(вбудований бекдор), помилки в пам’яті, помилки при верифікації вхідних даних, несправжні 

цифрові сертифікати; 

 хмарних технологіях (IBM Cloud, Microsoft Cloud Services, Amazon Elastic Compute 

Cloud, Google Cloud Platform): несанкціонований перехват сесій, виконання коду поза 

межами пам’яті віртуальної машини, використання слабкої криптографії, помилки в API, 

помилки в роботі гіпервізора (можливість компроментації інших машин на цьому 

гіпервізорі), крадіжка облікових даних від облікових записів хмарних сервісів.   
 

 

Науковий керівник – доцент кафедри захисту інформації та кіберзахисту, к.т.н., 

с.н.с. підполковник Чевардін  В.Є. 
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 Медвідь Б.Р.  

 

ПОБУДОВА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В 

БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСАХ 
 

На даний час безпілотна авіація стрімко розвивається в Збройних Силах всього 

світу. Фактично, сьогодні йдеться про поступове переведення звичайної війни — 

людини з людиною — у війну нового покоління — між людиною і машиною, де 

розвідувально-ударні й бойові авіаційні комплекси з БПЛА відіграють одну з провідних 

ролей. Аналіз безпілотних авіаційних комплексів (БАК) показав, що слабке місце посідає 

система зв’язку і управління БАК, а саме побудова телекомунікаційних каналів передачі 

даних в БАК. 

Безпілотний літальний апарат (БПЛА) – літальний апарат, який літає та сідає без 

фізичної присутності пілота на його борту. За сучасним визначенням, «безпілотником» є 

тільки той апарат, який знаходиться під постійним дистанційним контролем пілота або 

пілотів і призначений для повернення на аеродром і для подальшого повторного 

використання. Елементи системи керування містяться поза літаком і можуть бути на 

землі, на воді і в повітрі, на місці старту, на маршруті польоту і в районі цілі.  

ПНК і наземна апаратура управління повинні забезпечити зліт і посадку в ручному 

режимі і політ в напівавтоматичному режимі з керуванням по радіоканалу оператором, 

або в автоматичному режимі; 

Основними вимогами до радіолінії управління і телеметрії є забезпечення високої 

скритності і завадозахищеності передачі даних.  

Основною перевагою систем з широкосмуговими сигналами є їх завадостійкість і 

скритність роботи, тобто завадозахищеність, а також, при необхідності, велика 

пропускна спроможність. Інформаційний канал не можливо реалізувати без досягнення 

надзвичайно високих показників питомих частотних і енергетичних витрат.  

Це викликано великим об'ємом даних, передаваних в умовах жорсткого частотно-

часового і енергетичного ресурсів системи розвідки. Принциповим питанням даного 

аналізу є вибір аналогового або цифрового способу передачі  відеоінформації.  

Антенні пристрої обладнуються в наземному пункті управління в залежності від 

відстані зв’язку. Якщо необхідно забезпечити зв’язок між БПЛА та наземним пунктом 

управління на відстань до 30 км, то використовують всенаправлені антени на БПЛА. 

Якщо ж потрібно забезпечити зв’язок з БПЛА на відстані від 50 км і більше, то 

використовують направлені антени з опорно-поворотнім механізмом.  

Було розроблено патч-антену (направлену) для наземної станції керування замість 

клеверної (всенаправленої) антени, у результаті  чого дальність зв’язку збільшилась з 3 

км до 10 км, розроблено макет функціонування оптоелектронної системи 

телекомунікаційного обладнання та засобів відображення інформації, яке працює в 

реальному масштабі часі. 

 

 

Науковий керівник ‒ доцент кафедри спеціальних засобів зв'язку та радіотехнічних 

засобів к.т.н. підполковник  Восколович О.І. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
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Мельник М.В. 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МЕТОДУ "ІР- СТЕГАНОГРАФІЇ"  

ТА АЛГОРИТМУ RSTEG 

 

Як відомо, використовуючи стеганографічні методи, можна забезпечити 

конфіденційність інформації, що передається шляхом приховування самого факту передачі.  

Кожен з методів мережевої стеганографії використовує особливості роботи того чи іншого 

мережевого протокола, 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 IP і TCP протоколів. 

Розглянемо метод, заснований на модифікації невикористаних полів протоколу IP для 

створення прихованого каналу. 

Плюсом даного методу є передача без змін інформації від адресанта до одержувача, але 

це також обмежує кількістю посилаймої інформації. Стеганографія на основі даного методу є 

легко реалізуймою, має непогану пропускну здатність, так як можна послати безліч IP-

пакетів з внесеними змінами, і низьку вартість за рахунок застосування полей, що не 

порушують функціональність пакету.  

Метод RSTEG (Retransmission Steganography- стеганографія в повторній передачі) 

заснований на механізмі повторної посилки пакетів, суть якого  полягає в наступному: коли 

відправник посилає пакет, то одержувач не відповідає пакетом з прапором підтвердження, 

таким чином повинен спрацювати механізм повторної висилки пакетів і повторно 

надсилається пакет зі стеганограмою всередині, на який також не приходить підтвердження. 

при наступному спрацьовуванні даного механізму надсилається оригінальний пакет без 

прихованих вкладень, на який приходить пакет з підтвердженням про вдале отримання. 

Досліджений метод стеганографії з використанням ретрансляції пакетів RSTEG є 

гібридним. Тому його стеганографічна пропускна здатність приблизно дорівнює пропускній 

здатності методів з модифікацією пакету, і при цьому вище, ніж у методів зміни порядку 

передачі пакетів. 

Складність виявлення і пропускна здатність безпосередньо пов'язана з використанням 

механізму реалізації методу. RSTEG на основі RTO характеризується високою складністю 

виявлення і низькою пропускною здатністю, а SACK має максимальну для RSTEG 

пропускну спроможність, але і більш легко виявляємий. Застосування RSTEG з 

використанням TCP протоколу є хорошим вибором для IP-мереж. З недоліків слід виділити 

той факт, що даний метод складно реалізувати, особливо ті його сценарії, які засновані на 

перехопленні і виправленні переданих звичайними користувачами пакетів. Із за різкого 

зростання їх частоти ретранслюються пакети або незвичайні виникнення затримок при 

передачі стеганограмми можуть викликати підозри у сторіннього спостерігача. 

Проведені дослідження можуть бути використані в якості основи для розробки нових 

методів стеганографії або для захисту інфорції по прихованим каналам, створених за 

допомогою розглянутих методів. 
 

 

Рецензент ‒ доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій, к.т.н., 

доцент працівник ЗСУ Успенський О.А. 
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Моздіж Р.І.  

 

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ ШИФРУВАННЯ AES 

 

На сьогодні в інформаційному просторі швидкими темпами впроваджуються 

новітні досягнення комп’ютерних і телекомунікаційних технологій. У ході ведення 

інформаційної війни комп’ютерні системи активно впроваджуються і у військові 

сфери. Внаслідок цього різко зріс інтерес до проблем захисту інформації від 

небажаного доступу. Особливе місце займають криптографічні методи. Для сучасної 

криптології характерне використання відкритих алгоритмів шифрування, які 

припускають використання обчислювальних засобів. Одним з таких алгоритмів є 

алгоритм шифрування AES. 

Є багато областей шифрування в яких AES зараз використовується як комерційно 

так і у військовій сфері. VPN програмне забезпечення найвищого класу містить 

реалізацію AES, зокрема пропозиції від Checkpoint, Cisco і Symantec. AES часто 

застосовують у мережевих пристроях. Voice IP виробники використовують AES для 

безпеки телефонії. Продавцям він потрібен для убезпечення управління 

технологічними процесами. Також AES додано в загальний файл стиснення програм, 

таких як WinZip. 

Advanced Encryption Standard – симетричний алгоритм блокового шифрування, 

прийнятий керівництвом США, в якості стандарта в результаті конкурсу, проведеного 

між технологічними інститутами. Алгоритм AES був ухвалений Агентством 

національної безпеки США як придатний для шифрування цілком таємної інформації. 

Інформація, визначена як таємна, повинна бути захищена AES з довжиною ключів 128, 

192, 256 біт. Для інформації, визначеної як цілком таємна, ця довжина складає 192 або 

256 біт. 

Для ключа 128 біт алгоритм має 10 раундів у яких послідовно виконуються такі 

операції: subBytes, shiftRows, mixColumns, addRoundKey. Для ключа 192 та 256 біт 

використовується 12 та 14 раундів відповідно. 

Програмна реалізація криптографічного алгоритму AES із засобами 

протоколювання раундових перетворень шифру з можливостями подальшого 

детального ознайомлення із проміжними результатами є доцільною для використання в 

навчальних цілях для підвищення рівня знань курсантів (студентів) в даному 

напрямку. Застосування об’єктно-орієнтовного програмування допомогло осмислити 

задачу, яка постає під час розроблення програмних модулів, а також визначити шлях 

до її розв’язання зрозумілішим, а отже, й ефективнішим способом. 

 

Науковий керівник – начальник кафедри захисту інформації та кіберзахисту, 

к.т.н., доцент  полковник Самойлов І.В 
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Павленко С.С. 

 

МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ДО МЕРЕЖЕВИХ ВУЗЛІВ БЕЗДРОТОВИХ 

МЕРЕЖ ДОСТУПУ 

 

Аналіз безпеки безпровідної мережі щодо автентифікації перевірки захищеності 

шифрування в бездротових мережах за технологією IEEE 802.11, є важливим компонентом 

забезпечення цілісності і безпеки, при організації зв’язку і передачі інформації в 

інформаційних мережах органів військового управління. 

Аналіз рівня безпеки в мережах даного типу є процесом, який в повній мірі може 

оцінити та проаналізувати підхід до методу захисту за допомогою шифрування. Вибір того 

чи іншого методу шифрування надає мережі певний рівень захисту. Безпека в безпровідних 

мережах, є складовою частиною процесі забезпечення зв’язку та обміну інформації в 

підрозділах. Тому їй потрібно приділяти належну увагу. 

Актуальним підходом до вирішення даної проблеми є застосування програмного 

модулю отримання даних, щодо автентифікації перевірки захищеності шифрування в 

бездротових мережах за технологією IEEE 802.11, який дозволить за досить короткий 

проміжок часу здійснити якісний аналіз. 

Інформаційні ресурси держави або суспільства в цілому, а також окремих організацій і 

фізичних осіб являють собою певну цінність, мають відповідне матеріальне вираження і 

вимагають захисту від різноманітних за своєю сутністю впливів, які можуть призвести до 

зниження цінності інформаційних ресурсів. 

Кінцевою метою всіх заходів щодо захисту інформації є забезпечення безпеки 

інформації під час її обробки в АС. Захист інформації повинен забезпечуватись на всіх 

стадіях життєвого циклу АС, на всіх технологічних етапах обробки інформації й в усіх 

режимах функціонування. 

Якщо порядок обробки і захисту інформації не регламентується законодавством, 

експертиза може виконуватись у необов'язковому порядку за поданням замовника (власника 

АС або інформації). 

У процесі експертизи оцінюється КСЗІ АС у цілому. У тому числі виконується й оцінка 

реалізованих у КС засобів захисту. Засоби захисту від НСД, реалізовані в комп'ютерній 

системі, слід розглядати як підсистему захисту від НСД у складі КСЗІ. Характеристики 

фізичного середовища, персоналу, оброблюваної -інформації, організаційної підсистеми 

істотно впливають на вимога до функцій захисту, що реалізуються КС. 

Як КС можуть виступати: ЕОМ загального призначення або персональна ЕОМ; 

операційна система; прикладна або інструментальна програма (пакет програм); локальна 

обчислювальна мережа, як сукупність апаратних засобів, ПЗ, що реалізує протоколи 

взаємодій, мережевої операційної системи і т. ін., ОС автоматизованої системи, яка реально 

функціонує, у найбільш загальному випадку - сама АС або її частина. 

Серед всіх можливих протоколів та топологій організації безпровідних мереж, за всіма 

ознаками обрали мережу за протоколом  IEEE 802.11. Данні мережі задовольняють вимогам 

передачі даних в тактичній ланці управління. 

При використанні WiFi мереж виникає два основні питання. Перше електромагнітний 

фон, друге безпека даних в цих мережах. Тому було проаналізовано захищеність бездротових 

мереж цього стандарту. Основним питання, що виникає є вибір методу шифрування та 

стійкість паролів до перебору. 
 

 

Рецензент ‒ начальник кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, к.т.н., 

доцент, полковник Любарський С.В. 
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Полянський О.І. 
 

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

КОНФІДЕНЦІЙНОЇ РОБОТИ ВОЛЗ 

 

В інформаційному суспільстві головним ресурсом є інформація. Саме на основі 

володіння інформацією про всілякі процеси та явища можна ефективно і оптимально 

будувати будь-яку діяльність. Важливо не тільки зробити велику кількість продукції, але 

зробити потрібну продукцію в певний час. З певними витратами і так далі. Тому в 

інформаційному суспільстві підвищується не тільки якість споживання, але і якість 

виробництва; людина, що використовує інформаційні технології, має кращі умови праці, 

праця стає творчим, інтелектуальним і так далі.  Інформація сьогодні коштує дорого і її 

необхідно охороняти. Масове застосування персональних комп'ютерів, на жаль, виявилося 

пов'язаним з появою самовідтворюються програм-вірусів, що перешкоджають нормальній 

роботі комп'ютера, руйнують файлову структуру дисків і завдають шкоди зберiгається в 

комп'ютері інформації.  

  Розвиток телекомунікаційних технологій, що використовують волоконно-оптичні лінії 

зв’язку в глобальних мережах передачі даних і в комутованих телефонних мережах 

загального користування, вимагає вирішення задачі централізованого контролю ВОЛЗ з 

метою скорочення часу на відновлення зв’язку через обриви волокна та для прогнозу 

можливих порушень а саме витоку інформації , викликаних зміною в часі характеристик 

компонентів ВОЛЗ. Найбільш ефективно дане завдання може бути вирішене за допомогою 

систем видаленого контролю оптичних волокон (Remote Fiber Test System – RFTS) або 

криптографічних або фізичних методів захисту, принцип дії яких заснований на 

використанні оптичних рефлектометрів, що здійснюють вимірювання параметрів лінії 

зв’язку по зворотному розсіюванню світлової хвилі. 

Спочатку ВОЛЗ мають більш високу ступінь захищеності інформації від 

несанкціонованого доступу, ніж будь-які інші лінії зв'язку . Це пов'язано з фізичними 

принципами ередачі інформації, які грунтуються на модуляції світла, що поширюється в 

оптичному хвилеводі. Електромагнітне випромінювання оптичного діапазону виходить за 

межі волокна на відстані не більше довжини хвилі (менше 2 мкм) при непорушеному каналі 

зв'язку, тому в навколишньому хвилевідному просторі відсутні поля на оптичних частотах 

несуть інформацію. У сучасних ВОЛЗ основний спосіб передачі інформації заснований на 

модуляції інтенсивності світла. Це найбільш простий спосіб передачі інформації з ВОЛС, 

тому канали витоку інформації безпосередньо пов'язані з інтенсивністю світлового потоку. 

Волоконно-оптичний кабель представляє собою складну конструкцію з декількома шарами 

покриття оптичного хвилеводу. Параметри його такі, що в навколишньому кабель просторі 

інформативне оптичне випромінювання практично не створює будь-яких електромагнітних 

полів діапазону близького до частоти модуляції. 
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Науковий керівник – старший викладач кафедри транспортних мереж  працівник ЗСУ 
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Пригода Я.О. 

 
АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ІР-ТЕЛЕФОНІЇ 

 В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ АТО 

 
Популярність голосових і мультимедійних послуг на основі IP-протоколу викликали 

зміни в структурі телекомунікаційних мереж і потребує будівництво мереж наступного 

покоління, в яких широкий спектр послуг, включаючи передачу голосу і даних, буде 

надаватися на єдиній технологічній основі комутації пакетів. Завдання це викликає 

складності в реалізації і забезпечить перехід від мереж з комутацією каналів до мереж з 

комутацією пакетів, від централізованої комутації до розподіленої, від вузького спектра 

базових послуг до мультисервісних мереж. Масштабне впровадження NGN гальмується 

низкою чинників. По-перше, наявністю на транзитному рівні мереж вже встановленого 

цифрового обладнання. По-друге, пов'язано з недостатнім рівнем розвитку IP-мереж та 

проблемами якості обслуговування: затримками, низькою якістю передачі мови. По-третє, 

відносно високим рівнем початкових інвестицій, перш за все в IP-мережі та високою 

вартістю абонентських IP-терміналів з підтримкою SIP протоколу. 

Найбільш інтенсивно використовується IP-телефонія всередині окремих відомчих 

мереж. Послуги IP-телефонії в Україні надають лише декілька провайдерів, зокрема, 

Infocom, Sovam Teleport, IP Telecom, Vega, які можуть забезпечити відносно високу якість 

зв‘язку. 

Впродовж останніх чотирьох років відбувається процес впровадження ІР-телефонії в 

Збройних Силах України. Середовищем передачі пакетів технології ІР-телефонії між 

географічно віддаленими пунктами управління є мережа спеціального призначення 

«Фарлеп» телекомунікаційної групи Vega та телекомунікаційна мережа публічного 

акціонерного товариства ПАТ «Укртелеком». 

Технологія ІР-телефонії в Збройних Силах організовується за варіантом «телефон-

телефон» з використанням центрального SIP серверу, тобто  надає віртуальну телефонну 

лінію через IP-доступ. Завдяки маршрутизації телефонного трафіку по IP-мережі мережі 

загального користування не використовуються. 

VoIP шлюз, до якого на один порт підключається аналоговий телефон фірм 

«Телекарт-Прилад», «Panasonic Corporation», «Cisco Systems» або «Grandstream Networks» 

в якості інтерфейсу користувача, під’єднується до каналу передачі даних та 

налаштовується на роботу з певним SIP-сервером (забезпечує нумерацію та з’єднання між 

абонентами мереж ІР-телефонії). 

У результаті переоснащення рухомих вузлів зв'язку тактичної та оперативної ланок 

управління на цифрову платформу, базовими елементами організації телефонії стали 

переобладнані комплексні апаратні зв’язку. Можливості комплексних апаратних на 

сьогоднішній день дозволяють організовувати ІР-телефонії як в межах мобільних вузлів 

зв’язку та і з віддаленими пунктами управління.  

В межах вузла зв’язку забезпечення телефонним зв’язком всіх елементів вузла 

здійснюється польовим телефонним розподільчим кабелем ПТРК 5х2 та ПТКР 10х2 та 

крученою парою UTP class 5. Фрагмент розгортання ІР-телефонії польового вузла зв’язку 

представлений на схемі. 
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Рис. 1. Фрагмент схеми розгортання ІР-телефонії польового вузла зв’язку на базі комплексних апаратних в зоні 

проведення АТО 

 

 

Так, для забезпечення пункту управління зв’язком комплексна апаратна зв’язку бере 

прив’язку з найближчого інформаційно-телекомунікаційного вузла або телекомунікаційної 

компанії «Укртелеком». Якщо найближча прив’язка віддалена на відстань від району 

розміщення вузла зв’язку, прив’язка здійснюється з використанням волоконно-оптичного 

кабелю або станцій радіорелейного зв’язку. 
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Романюк В.О. 

 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОБЛІКУ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 

Статистика виконує важливу роль у механізмі обліку правопорушень. Наявність 

об'єктивної і своєчасної інформації про скоєні правопорушення та правопорушників - 

необхідна умова ефективної боротьби з ними. Склад статистичної інформації в умовах 

проведення антитерористичної операції, значною мірою залежить від проведення мобілізації. 

Якість і достовірність статистичних даних - основа ефективних рішень, сприяючих успішній 

боротьбі з правопорушеннями. 

Для найбільш узагальненого описання статистичних даних використовують середні 

показники. Проте, практична реалізація даного способу включає досить великий обсяг робіт. 

Заключним етапом статистичного дослідження правопорушень є статистичний аналіз 

отриманих у результаті зведення та групування показників. Це найбільш важлива і 

відповідальна стадія вивчення  правопорушень, тому що саме тут визначаються 

характеристики досліджуваних явищ, встановлюються тенденції і закономірності їхньої 

зміни в просторі і часі, робляться практичні висновки. 

Для аналізу даних можуть застосовуватися різні методи: 

статистичні методи; 

кількісні (метричні) дані; 

категоріальні (Неметричні) дані. 

Статистичні методи поділяються на одновимірні та багатовимірні.  

Одномірні статистичні методи (Univariate techniques) - методи статистичного аналізу 

даних у випадках, якщо існує єдиний вимірювач для оцінки кожного елемента вибірки або  

якщо ці вимірників декілька, але кожна змінна аналізується окремо від усіх інших 

Багатови́мірна стати́стика — це форма статистики, яка охоплює одночасне спостереження й 

аналіз більш ніж однієї змінної. Застосування багатовимірної статистики є багатовимірний 

аналіз  

Статистика даних обліку правопорушень дозволить об’єктивно оцінювати кількість 

скоєних правопорушень в певний період. Це дозволить прогнозувати збільшення 

злочинності і дасть можливість вчасно побудувати систему запобігання та своєчасного 

виявлення правопорушень.  

Статистичний аналіз допоможе вивчити та зіставити отримані цифрові дані між собою 

та з іншими даними, узагальнити їх. В аспекті, який ми розглядаємо, аналіз це єдність 

пізнання та оцінки. Через систему ознак і характеристик у процесі пізнання дослідник 

отримає фактичні дані про правопорушення та заходи протидії їм. Оцінка ж вимагає 

зіставлення розрахованих статистичних показників з низкою інших даних для прийняття 

правильних управлінських рішень. 

Кінцева мета аналізу правопорушень удосконалення заходів відповідних  на підставі 

виявлених тенденцій і закономірностей, взаємозв'язків та взаємозалежностей, що кількісно 

вимірюються. 
 

 

Рецензент ‒ професор кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, д.т.н., 

професор, працівник ЗСУ Самохвалов Ю.Я. 
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Рубіжанськй Є.О.  
 

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ВІД XSS АТАК 
 

Сучасні рівні і темпи розвитку засобів інформаційної безпеки значно відстають від 

рівнів і темпів розвитку інформаційних технологій. З ростом популярності інтернет ресурсів 

виникає безліч проблем пов'язаних з їх використанням і витікаючими наслідками. 

Використання ресурсів інтернету на сьогоднішній день не представляється без 

використання WEB-сервісів, додатків які можуть бути виявлені, запущені і опубліковані за 

допомогою інтернету. Вони так само уразливі до атак, проте використовуються різні 

принципи проведення атаки. 

Уразливості Web-додатків на сьогоднішній день є найбільш поширеним способом 

проникнення в інформаційні системи і реалізації атак на клієнтів. Атака на WEB-сервіс може 

привести до витоку інформації і потім до віддаленого виконання команд. 

Міжсайтовий скриптинг (англ. Cross-siteScripting, XSS) – вразливість, що дозволяє 

атакуючому передати серверу виконуваний код, який буде перенаправлений браузеру 

пользователя. Спеціфіка подібних атак полягає в тому, що шкідливий код може 

використовувати авторизацію користувача в веб-системі для отримання до неї розширеного 

доступу або для отримання авторизаційних даних користувача. Шкідливий код може бути 

вставлений в сторінку як через уразливість в веб-сервері, так і через уразливість на 

комп'ютері користувача. XSS знаходиться на третьому місці в рейтингу ключових ризиків 

Web-додатків згідно OWASP 2017 . Довгий час програмісти не приділяли їм належної уваги, 

вважаючи їх безпечними. Міжсайтовий скриптинг використовує відомі уразливості в web-

додатках, серверах (або в системних плагинах, що відносяться до них). Використовуючи 

одну з них, зловмисник вбудовує шкідливий контент в зміст вже зламаного сайту. В 

результаті користувач отримує об'єднаний контент в веб-браузері, який був доставлений з 

надійного джерела, і, таким чином, діє відповідно до дозволів, наданих для цієї системи. 

Зумівши впровадити необхідний скрипт в веб-сторінку, зловмисник може отримати 

підвищені привілеї щодо роботи з веб-сторінками, cookies та іншою інформацією, що 

зберігається в браузері для даного користувача. Також міжсайтовий скриптинг може бути 

використаний для проведення DoS-атаки. 

Для належного захисту від міжсайтового скриптингу потрібно виконати наступні 

пункти: 

 виконати кодування керуючих HTML-символів, JavaScript, CSS і URL перед 

використанням в браузері. Для фільтрації вхідних параметрів можна використовувати такі 

функції: filter_sanitize_encoded (для кодування URL) , htmlentities (для фільтрації HTML)  

 кодування вхідних даних. Наприклад за допомогою бібліотек OWASP Encoding 

Project , HTML Purifier, htmLawed, Anti-XSS Class. 

 регулярний ручний і автоматизований аналіз безпеки коду і тестування на 

проникнення. З використанням таких інструментів, як Nessus, Nikto Web Scanner і OWASP 

Zed Attack Proxy. 

 вказувати кодування на кожній web-сторінці (наприклад, ISO-8859-1 або UTF-8) до 

будь-яких користувальницьких полів 

 забезпечення безпеки cookies, яка може бути реалізована шляхом обмеження 

домену та шляху для прийнятих cookies, установки параметра HttpOnly , використанням SSL. 

Не дивлячись на те, що на сьогоднішній час, як правило, усі веб-сайти які створюються, 

вже мають вбудований фільтр для захисту від XSS атак, дана атака згідно з аналітичних 

докладів передових виробників систем захисту інформації, залишається в топі найбільш 

критичних. Не виключення і ЗС України. Тому, реалізація механізмів захисту від XSS атак 

залишається досить актуальним питанням. 

Науковий керівник – старший викладач кафедри захисту інформації та кіберзахисту, 

к.т.н. підполковник  Шевченко А.С. 
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Савченко Р.О. 

 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕХОПЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА 

ВУЗЛАХ IP-МЕРЕЖІ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

Необхідність створення системи збору таємної інформації військово-політичного 

характеру зумовлюється нагальною потребою розвідувального забезпечення збройної 

боротьби країни за незалежність та постачання вищим державним органам необхідних 

конфіденційних відомостей. 

Сьогодні інформаційна боротьба (ІБ) в Україні знаходиться на стадії становлення. її 

сутність ще продовжує корегуватись та розвиватись, що можливо призведе в недалекому 

майбутньому до появи зовсім інших уявлень і базових визначень. Складність ІБ обумовлена 

багатогранністю проявів інформації та інформаційних процесів. Подальший розвиток 

інформаційної боротьби наприкінці XX сторіччя пов'язаний зі змінами в галузі 

інформаційних технологій та зростанням ролі інформації в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства і держави. В збройних силах провідних країн світу інформаційна боротьба 

трансформується в окремий інтегрований вид стратегічного (оперативного) забезпечення 

операцій а в подальшому як окремий вид боротьби. Відповідно з'являються нові форми 

ведення інформаційної боротьби: інформаційна операція, спеціальна інформаційна операція. 

Інформаційна боротьба набуває активного стратегічного характеру, ведеться без 

обмежень у просторі та часі та характеризується економічною доцільністю, нелетальністю дії 

та високою ефективністю щодо досягнення воєнно-політичної мети. 

Актуальне питання для інформаційної безпеки України це можливе проведення проти 

неї інформаційної операції. У вказаному документі (Joint Pub 3-13) наступальна 

інформаційна операція складається: 

1. Operations Security (OPSEC) - Захист інформації про план операції, про елементи, які 

суттєво впливають на досягнення успіху, про союзні сили, аби таким чином уповільнити 

процес прийняття рішення противником. (JP 3-54 "Joint Doctrine for Operations Security*) 

2. Military deception - введення в оману. Використання усіх можливих засобів для 

введення в оману противника стосовно ходу операції, ключових точок місцевості, напрямків 

основних зусиль. Уповільнює процес прийняття рішення противником через його системи 

збору і аналізу інформації. (JP 3-58 "Joint Doctrine for Military Dйception") 

3. Electronic Warfare (EW) - РЕБ. Використання спрямованої електромагнітної енергії 

для впливу на противника та захист власних радіосистем.  

На данний час увесь інструментар для ведення інформаційної війни знаходиться у 

відкритому доступі. Рівень технічних та спеціальних знань, для ведення злочинних дій, вже 

не потребує досить високого рівня, порівняно з минулими роками. У даному розділі 

перераховано лише найпопулярніші додатки та програми, які використовуються для 

проникнення у мережі. Якщо заглибитись до так званого DarkNet (вищий за ступенем 

анонімності сегмент Інтернету, до якого неможливо підключитися через звичайний браузер. 

Але так само існує і безліч цілком легальних і нешкідливих проектів - бібліотеки, літературні 

журнали. Люди вибирають цю мережу заради збереження приватності і свободи слова) 

становиться зрозумілим, що при бажанні та достатньому фінансуванні, єдиним способом 

захисту мережі залишаються такі аспекти як: 

 

1. Відключення та фізичне розмежування внутрішньої та зовнішньої мреж. 

2. Виключення «людського фактору». 
 

 

Рецензент ‒ заступник начальника кафедри комп'ютерних інформаційних технологій, 

к.т.н., доцент підполковник Нестеренко М. М. 
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Сердюк Д.Ю. 

 

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

Продуктивність обчислювальних систем та програмного забезпечення є одним з 

основних показників їх роботи. Оцінка продуктивності необхідна для визначення здатності 

обчислювальної системи задовольнити системні вимоги програмного забезпечення. З іншого 

боку, оцінка продуктивності програмного забезпечення використовується для пошуку 

проблемних ділянок та оптимізації його роботи. Велика кількість утиліт та бенчмарок 

свідчить про відсутність єдиної методики оцінки продуктивності для різних платформ. Тому 

актуальним є питання створення методики оцінювання продуктивності роботи та її 

програмної реалізації для різних операційних систем. 

UNIX - одна з найпопулярніших в світі операційних систем завдяки тому, що її 

супроводжує і розповсюджує велике число компаній. Спочатку вона була створена як 

багатозадачна система для мінікомп'ютерів і мейнфреймів в середині 70-их років, але з тих 

пір вона виросла в одну з найбільш поширених операційних систем, незважаючи на свій 

часом, обескураживающий інтерфейс і відсутність централізованої стандартизації. LINUX - 

багатозадачна і багатокористувацька операційна система для освіти, бізнесу, індивідуального 

програмування.  

Під оцінкою ефективності розуміються різні характеристики: про-дуктивність, 

надійність, масштабовність, стійкість та ін. Ми будемо розглядати тільки продуктивність 

обчислювальних систем. 

Існують різні визначення поняття обчислювальної системи. Визначимо обчислювальну 

систему таким чином, щоб було зручно на цій основі будувати аналіз її продуктивності. 

Обчислювальна система – це конгломерат апаратних засобів, програмного 

забезпечення (ресурси) і розв'язуваних задач (робочого навантаження). 

Зверніть увагу на те, що обчислювальна система (з погляду аналізу її продуктивності) – 

це не просто апаратура, а устаткування плюс програмне забезпечення і плюс задачі, що 

звичайно виконуються за допомогою системи.  

Основним математичним формалізмом при моделюванні й аналізі продуктивності 

обчислювальних систем є системи і мережі масового обслуговування.  

Основи для порівняння різних типів обчислювальних систем між собою дають 

стандартні методики вимірювання продуктивності. У процесі розвитку обчислювальної 

техніки з'явилося кілька таких стандартних методик. Вони дозволяють розробникам і 

користувачам здійснювати вибір між альтернативами на основі комп'ютерних показників, що 

дає можливість постійного прогресу в даній області. Одиницею виміру продуктивності 

обчислювальної системи є час. ЕОМ, що виконує той же обсяг роботи за менший час, є 

більш швидкою. Для вимірювання часу роботи процесора на даній програмі 

використовується спеціальний параметр CPU time, який не включає в себе час очікування 

вводу-виводу або час виконання іншої програми. 

Таким чином, методика оцінки продуктивності існуючих рішень в основному базується 

на таких ознаках продуктивності як пропускна здатність, час відповіді та утилізація. Сучасні 

напрацювання показують, що важливою характеристикою роботи системи є фазові стани, до 

яких належать фази використання та насичення. Фаза використання характеризує стан 

обчислювальної системи в момент дії з боку користувацьких процесів, а фаза насичення або 

відновлення – в момент відсутності їх дії. 
 

 

Рецензент ‒ доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, к.т.н., доцент, 

підполковник Хусаінов П.В. 
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Сліпкань В.В. 
 

АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ВТОРГНЕНЬ 

ДЛЯ ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

Від надійної роботи комп’ютерних систем і мереж залежить діяльність величезної 

кількості людей, які працюють в різних сферах життєдіяльності суспільства. З самого 

початку входження комп’ютерної техніки в життя людської спільноти виникла необхідність 

захисту інформації від несанкціонованого  її використання, небезпеки втрати або псування.  

Саме тому, на сьогоднішній день, для Збройних Сил (ЗС) України проблемним питанням 

постає питання захисту військової інфраструктури. 

Один із засобів захисту інформаційних мереж є системи виявлення та запобігання 

вторгненням. 

Система виявлення вторгнень (англ. Intrusion Detection System (IDS)) – програмний 

або апаратний засіб, призначений для виявлення фактів несанкціонованого доступу 

(кібернетичної атаки) в інформаційно-телекомунікаційну мережу.  

Система запобігання вторгнень (англ. Intrusion Prevention System (IPS)) з'явилася на 

базі IDS, тобто кожна IPS включає в себе модуль IDS. IDS є «пасивною» системою, яка 

займається моніторингом мережних пакетів, портів, порівнює трафік з певним набором 

правил та оповіщенням при виявленні підозрілої активності, в той час як IPS блокує його при 

спробах проникнення в мережу.  

IPS система розділяється на мережні IPS (NIPS) та хостові IPS (HIDS). 

Спеціалізовані системи NIPS не мають MAC- або IP-адресу, тому зловмисники не 

можуть атакувати їх безпосередньо. Функціональність цих систем ґрунтується на аналізі 

порогів (rate-based) або контенту (content-based). 

Порогові пристрої IPS визначають ситуації, коли встановлюється занадто багато 

з’єднань, відбувається багато помилок або в мережу надходить велика кількість пакетів. 

Адміністратори будь-яких пристроїв  NIPS можуть визначати комп’ютери, порти і додатки, 

які потребують захисту.  

Ще одним рубежем оборони є робоча станція або сервер. В цьому випадку система IPS 

на робочій станції або сервері встановлюється як прикладне програмне забезпечення поверх 

операційної системи і називається HIPS.  

Використання системи HIPS веде до скорочення частоти установки критичних 

оновлень, допомагає захищати конфіденційні дані і виконувати регулятивні вимоги і 

приписи. Вона поєднує в собі систему IPS на основі аналізу поведінки і сигнатур, 

брандмауер, який має функцію відстежування стану з'єднань, і механізм блокування додатків 

з метою захисту всіх кінцевих точок - настільних ПК, ноутбуків і серверів - від відомих і 

невідомих загроз. 

При розгортанні систем захисту інформаційно-телекомунікаційних мережах (ІТМ) 

використовується такі варіанти розміщення IPS: 

перша – установка виділених пристроїв по периметру корпоративної мережі, а також 

всередині неї; 

друга – IPS інтегрують в маршрутизатор, тоді система отримує доступ до аналізованого 

трафіку. 

На сьогоднішній день, для комплексного забезпечення кібербезпеки в ІТМ ЗС України 

необхідно використовувати різні види засобів захисту, одними з яких є системи IPS. Для 

більш ефективного виявлення аномальних подій в ІТМ потрібно одночасно використовувати, 

як системи NIPS, так і HIPS з централізованим збором інформації про кібернетичні 

інциденти. Дана система, наряду з іншими засобами захисту, дозволить більш ефективно 

забезпечувати кібернетичну безпеку ЗС України. 

Науковий керівник – старший викладач кафедри захисту інформації та кіберзахисту, 

к.т.н. підполковник  Шевченко А.С. 
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Cоловйов Р.Е. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗРОБКИ ШКІДЛИВОГО   

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   

 

Нині Україна перебуває у складних соціально-політичних  умовах  пов’язаних із 

конфліктом у східних регіонах країни. Збільшення кількості кібернетичних атак на 

підприємства у тому числі на об’єкти іфнормаційної діяльності призвели до запровадження в 

нашій державі концептуального поняття “кібербезпека”. На саміті НАТО в Варшаві 

кіберпростір був визнаний четвертою ареною бойових дій, так само як і земля, повітря і вода. 

Кібербезпека включає в себе 3 складових : кіберзахист,  кібератака та кіберозвідка. 

Кібератака - спроба реалізації загрози. Це дії кіберзловмисників (хакерів) або шкідливих 

програм, які спрямовані на захоплення інформаційних даних віддаленого комп'ютера, 

отримання повного контролю над ресурсами комп'ютера або на виведення системи з ладу. 

Під атакою на інформаційну систему розуміють дії (процеси) або послідовність зв'язаних 

між собою дій порушника, які приводять до реалізації загроз інформаційним ресурсам, 

шляхом використання вразливостей цієї інформаційної системи. 

На сьогоднішній день розрізняють такі кібератаки: віддалене проникнення, локальне 

проникнення, атака на відмову в обслуговуванні, зламувачі паролів, спам  

e-mail, перехоплення каналу зв'язку, використання шкідливого програмного забезпечення. 

Шкідливе програмне забезпечення – це програми, які призначені для того, щоб чинити 

шкоду і використовувати ресурси комп’ютера, вибраного в якості мішені. Вони часто 

маскуються в легальних програмах або імітуються під них. В деяких випадках вони 

розповсюджуються самі по собі, переходячи по електронній пошті від одного комп’ютера до 

іншого, або через заражені файли і диски. 

На прикладі WannaCry і Petya.A, шкідливе програмне забезпечення потрапляло на 

комп’ютер і зашифровувало дані на ньому. Дії програмного забезпечення, яке планується 

розробити, направлене на модифікацію інформаційних ресурсів противника, способом 

хешування бітової структури файлу. 

Хешування  перетворення вхідного масиву даних довільної довжини у вихідний 

бітовий рядок фіксованої довжини. Такі перетворення також називаються геш-функціями або 

функціями згортання, а їхні результати називають гешем, геш-кодом, геш-сумою або 

дайджестом повідомлення.  

Для модифікації інформаційних ресурсів знадобиться алгоритм хешування, який 

повинен задовольняти поставленим вимогам, як швидке обчислення та збільшення 

кількості колізій 

Розглянемо такі алгоритми: CRC16/32, MD2/4/5/6, SHA(всі сімейства), ГОСТ34.11-94, 

BMW,  ECHO, FSB, Kupyna, N-Hash, SIMD, SWIFT, Tiger, Whirpool. 

Таким чином, по-перше необхідно проаналізувати та вибрати алгоритм хешування, 

який найкраще задовольняє вимогам, по-друге розробити програмне забезпечення мовою C#, 

яке не буде використовувати будь-які структури іншого шкідливого програмного 

забезпечення, тому відомі антивіруси не будуть реагувати на атаку. Шкідливе програмне 

забезпечення можна буде підкріплювати до файлів відомих форматів (docx ,rtf ,exe і тощо).  

 

Науковий керівник – начальник кафедри захисту інформації та кіберзахисту, к.т.н., 

доцент  полковник Самойлов І.В. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87)
https://uk.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://ru.wikipedia.org/wiki/BMW_Hash_function
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Степченко П.О.  

 

МЕТОДИ ПОШУКУ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ БПЛА ТА ПОСТАНОВКА  

НАВМИСНОЇ ЗАВАДИ НА БПЛА 

 

В сучасному світі інтенсивно зростає використання безпілотних літальних 

апаратів(БПЛА). В залежності від поставлених завдань, вони можуть бути різних 

розмірів, а найголовніше те, що під час виконання місії немає ризику втрати людського 

ресурсу.  

Так як використання БПЛА на сьогоднішній час переважає використання 

пілотованих літальних апаратів, на світовій арені постало питання їхнього виявлення та 

знищення. Тому дана робота спрямована на аналіз каналів зв’язку з БПЛА та розробки 

комплексу для їхньої ідентифікації та постановки навмисної завади. 

БПЛА, хоча і має систему автопілоту, не може проводити операції без з в’язку з 

наземними станціями управління. З чого випливає те, що він підлягає виявленню за 

допомогою радіотехнічних засобів розвідки. Більшість з них досить велик розмірів і 

потребують розташування на автомобілях з використанням великої кількості 

апаратури. Тому актуальним є використання  спектрального корреляторя "oscor  osc-

5000 basic". 

Україна досить сильно відстає в розробках засобів РЕБ від інших країн світу. 

Україна досить розвинута країна і вона повинна діяти на рівні з іншими державами, 

хоча б тому, що на її території діє антитерористична операція. 

Комплекс ідентифікації та постановки направленої завади на БПЛА складається з 

двох блоків, що працююсь у взаємодії один з одним: 

блок виявлення та ідентифікації; 

блок подавлення. 

Блок виявлення та ідентифікації складається з скануючого приймача з направленою 

антеною, та блоку обробки інформації. 

В якості станції подавлення використовується генератор  з декількома 

направленими антенами різної частоти. Дальнісь дії антен залежить від потужності 

генератора. 

Висновки: 

1. Було розроблено комплекс ідентифікації та постановки навмисної завади на 

БПЛА, що складається з двох блоків: 

блоку виявлення та ідентифікації; 

блоку подавлення. 

2. Даний комплекс здатний в автоматичному режимі виявляти та здійснювати 

постановку навмисної завади на БПЛА. 

3. Проведено розрахунок плоскої вібраторної логоперіодичної антени для 

пошуку та ідентифікації БПЛА. 

4. Встановлено необхідні вимоги до системи радіомоніторингу. 

5. Розроблено методику раціонального вибору скануючого приймача. 

 

 

Науковий керівник ‒ доцент кафедри спеціальних засобів зв'язку та радіотехнічних 

засобів к.т.н. підполковник  Восколович О.І. 
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Тимошенко Я.О. 
Мельник Р.О.  

 

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ 
 

На сьогоднішній день одним з найбільш перспективних методів підвищення 

ефективності функціонування систем діагностики озброєння і військової техніки (ОВТ) є 

застосування інтелектуальних комп’ютерних технологій – систем, що базуються на 

різнорідних експертних знаннях [1]. До таких систем відносяться експертні системи (ЕС), які 

нададуть допомогу при оцінці технічного стану ОВТ, визначенні оптимального способу дій 

при управлінні технологічними процесами в умовах дефіциту часу на прийняття рішення, 

неповноті та невизначеності інформації про технічний стан зразка ОВТ. 

В архітектурі ЕС можна виділити три основні компоненти: базу знань, машину 

логічного висновку і інтерфейс користувача. База знань містить факти, правила і евристики, 

що представляють собою експертні знання про предметну область. Машина логічного 

висновку містить стратегії та управляючі структури, які використовуються для застосування 

знань, що містяться в базі знань для вирішення поставленої проблеми. Інтерфейс 

користувача управляє взаємодією з користувачем. До нього відносяться управління екраном, 

організація діалогу, пояснювальні здатності системи тощо. 

Завдання діагностики ОВТ, по суті, вимагають певного припущення, яке не завжди 

можна здійснити, використовуючи ймовірнісний підхід. Серед таких завдань найбільш 

складними є завдання діагностики. Їх складність визначається тим, що серед множини 

несправностей зразка ОВТ, що мають спільні ознаки, треба вибрати найбільш ймовірні. В 

ідеалі можна обчислити вірогідність )( EdP i , де id – i -та діагностична категорія, E  

представляє всі необхідні додаткові умови, використовуючи тільки ймовірності )( ji SdP , де 

jS  є j -м симптомом. Формула Байєса дозволяє виконати такі обчислення тільки в тому 

випадку, якщо, по-перше, доступні всі значення )( ij dSP , а, по-друге, правдоподібним є 

припущення про взаємної незалежності симптомів. 

У деяких ЕС застосований альтернативний підхід на основі правил впливу, які таким 

чином пов’язують наявні дані (свідоцтва) з гіпотезою рішення: Якщо в зразку ОВТ 

спостерігаються симптоми (несправності) kSS 
...1  та мають місце певні фонові умови 

mff 
...1  (наприклад, режими роботи), то можна з упевненістю t  зробити висновок, що в 

об’єкті присутня певна несправність id . Коефіцієнт впевненості t  приймає значення в 

діапазоні  1;1  . Якщо 1t , то це означає, що при дотриманні всіх обумовлених умов 

упорядник правила абсолютно впевнений у правильності висновку id , а якщо 1t , 

значить, що при дотриманні всіх обумовлених умов існує абсолютна впевненість в хибності 

цього висновку. 

Відмінні від 1  позитивні значення коефіцієнта вказують на ступінь впевненості в 

правильності висновку id , а негативні значення – на ступінь впевненості в його 

помилковості. Основна ідея полягає в тому, щоб за допомогою породжуючих правил такого 

виду спробувати замінити обчислення точного значення ймовірності )...( 1 ki SSdP 
 

наближеною оцінкою, і, таким чином, зімітувати процес прийняття рішення людиною – 

експертом. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Герасимов Б.М. Системы поддержки принятия решений: проектирование, 

применение, оценка еффективности / Б.М Герасимов, М.М. Дивизинюк, И.Ю. Субач –

 Севастополь, 2004. – 320 с. 

Науковий керівник – начальник кафедри побудови телекомунікаційних систем, д.т.н., 

доцент полковник Кузавков В.В. 
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Туз М.Ю. 

 

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИПТОГРАФІЧНОГО  

ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ  

 

Поява нових криптографічних алгоритмів призводить до розробки способів їх злому. 

Результатом виникнення кожного нового методу криптоаналізу є перегляд оцінок безпеки 

шифрів, що в свою чергу тягне за собою необхідність створення більш стійких шифрів. 

Проблеми захисту інформації в системах електронної обробки даних постійно 

знаходяться в центрі уваги не тільки фахівців з розробки і використання цих систем, але і 

широкого круга користувачів. Широке розповсюдження і повсюдне застосування 

обчислювальної техніки дуже різко підвищили уразливість накопичуваної інформації, що 

зберігається, тому на рівні з цим розвиваються і методи протидії уразливості від 

несанкціонованого доступу. 

 Іноді необхідно зашифрувати окремий файл, щоб передати його кому-небудь або 

просто приховати від сторонніх. Це може бути особисте листування, фотоальбом, результат 

власної праці. Можливо, вам необхідно обмінюватися конфіденційною інформацією по 

електронній пошті з колегами. Очевидно, що конфіденційності можна добитися двома 

способами: застосовуючи апаратні шифратори або спеціальні програми для шифрування.  

З'явився цілий арсенал математичних методів, що представляють інтерес для 

криптоаналитика. Крім того, підвищення продуктивності обчислювальної техніки зробило 

можливими такі типи атак, які раніше були неможливі.  

Тому доцільно буде надалі розглядати шифри (тобто криптоалгоритми), які володіють 

практичною або теоретичною гарантованою стійкістю. 

Про абсолютну стійкість (або теоретичну стійкіть) говорять в разі, якщо 

криптосистема не може бути розкрита ні теоретично, ні практично, навіть при наявності у 

атакуючого нескінченно великих обчислювальних ресурсів, часу. 

Процес криптографічного закриття даних може здійснюватися як програмно, так і 

апаратно. Апаратна реалізація відрізняється істотно більшою вартістю, проте їй притаманні і 

переваги: висока продуктивність, простота, захищеність і т.д. Програмна реалізація більш 

практична, допускає відому гнучкість у використанні. 

Виходячи з цього доцільно надалі буде розглядати лише шифри, які матимуть 

програмну реалізацію. Одним з таких є шифр Вернама, який доволі просто реалізується як 

програмно так і апаратно. В даному шифрі для утворення шифртексту повідомлення 

об'єднується операцією XOR з ключем (названим одноразовим блокнотом або 

шифроблокнотом). При цьому ключ повинен мати три критично важливі властивості: 

1. Бути справді випадковим; 

2. Збігатися за розміром з заданим відкритим текстом; 

3. Застосовуватися тільки один раз. 

На практиці можна один раз фізично передати носій інформації з довгим дійсно 

випадковим ключем, а потім у міру потреби пересилати повідомлення. На цьому заснована 

ідея шифроблокнотів: шифрувальник при особистій зустрічі забезпечується блокнотом, 

кожна сторінка якого містить ключ. Такий же блокнот є і в приймаючої сторони. 

Використані сторінки знищуються. 

Отже, для покращення та оновлення методів шифрування, доцільно використовувати 

шифр Вернама, який має ряд переваг над іншими криптографічними алгоритмами, в першу 

чергу через простоту реалізації. Програмне забезпечення, яке можливо створити на основі 

цього алгоритму матиме широке застосування для таємного листування у різних організаціях 

та Збройних силах України. 

 

Науковий керівник ‒ старший викладач кафедри. підполковник  Голівець О.А. 
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Тученко Д.М.  
Макарчук О.М. 

АНАЛІЗ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ З БОРТА БЕЗПІЛОТНОГО  

ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА. 

Досвід проведення антитерористичної операції довів, що ведення стандартного бою в 

умовах гібридної війни може привести до значних втрат як техніки так і особового складу. 

Використовуючи досвіт та розробки провідних військових країн світу можна значно зменшити 

військові втрати використовуючи нові технології розвідки та ураження противника. До такої 

технології можна віднести безпілотні літальні апарати (БПЛА). 

БПЛА являють собою багатофункціональні літальні апарати які можуть 

використовуватися завдяки своїм незначним розмірам як одиниця вогневого ураження, 

розвідці місцевості, наведенні артилерії  так і в ретрансляції транкінгового і інших видів 

зв’язку.  

Основним завданням реалізації такого виду техніки є створення надійного зв’язку з 

БПЛА який буде відповідати всім вимогам до зв’язку. Беручи до уваги Військову доктрину 

України та курс переходу на стандарти НАТО, при розробці та впровадженні БПЛА потрібно 

враховувати стандарт STANAG 4609 Edition 2і другоїредакції «Керівництво по реалізації» 

цього стандартуAEDP-8.  Цей стандарт розроблений НАТО для підвищення здібності до 

взаємодії між системами контроля та управління в питаннях обміну цифровим 

мультимедійним зображенням (телевізійним, радіолокаційним і т.д.) в  тому числі яка 

формується на борту БПЛА. 

БПЛА має на борту три основних системи зв’язку: 

1.GPSнавігація для контролювання і координування польоту.  

2. Канал передачі інформації яка формується на борту ППЛА. 

3. Канал керування літальним апаратом. 

Завдяки відсутності такого виду техніки на озброєнні, можна розробити власні системи 

керування та обміну інформації з літальним апаратом на основі досвіду провідних країн в 

даній галузі та нових розробок в галузі рухомого радіозв’язку.  

Використання нових технологій може мати наступні переваги: 

1. Розробка власної системи керування БПЛА. 

2. Впровадження захищених каналів для керування. 

3. Підвищення надійності та розвід захищеності даної техніки завдяки застосуванню при 

розробках закритих (секретних) технологій зв’язку. 

4. Зменшення втрат особового складу при розвідувальних операціях. 

Проте існують певні недоліки при впровадженні БПЛА. 

1. Відсутність спеціальних навчальних закладів або центрів підготовки операторів 

БПЛА.  

2. Відсутність національної супутникової системи зв’язку для координації польоту. 

3. Відсутність матеріальної бази для виготовлення даного виду техніки. 

4. Відносно велика вартість окремого літального апарату. 

Цей вид техніки вважається перспективним в країнах НАТО. Розвиток БПЛА в Україні 

вже набув певного обороту, але на державному рівні не вводиться в розробку. 

Завдяки невеликим розмірам, можливості піднімати на борту додаткове навантаження, 

відсутності ризику втрати особового складу, БПЛА можуть стати в Збройних силах України 

повноцінною бойовою одиницею. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. В.Слюсар Передача данніх с борта БПЛА / В.Слюсар// Военные новинки. – 2012. №1. 
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2. В.Слюсар Построение радиолиний с БПЛА БПЛА / В.Слюсар// Военные новинки. – 

2012. №3. с. 40-44. 
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Унтілова О.О. 
 

ПРОТОКОЛИ ОБМІНУ СИГНАЛАМИ ОПОВІЩЕННЯ ОПЕРАТОРІВ ІТС ЗСУ 

ЩОДО КІБЕРНЕТИЧНИХ АТАК ТА ІНЦИДЕНТІВ 
 

Розвиток інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) призвів до розширення 
можливостей порушників щодо завдання збитку шляхом порушення захищеності інформації, 
яка в них зберігається, обробляється чи передається. Із розвитком ІКТ, ІТС та глобальної 
мережі Інтернет світове співтовариство, отримавши небачені досі можливості в плані обміну 
інформацією, стало надзвичайно вразливим щодо стороннього кібернетичного впливу, а саме 
щодо фактично неприхованих спроб впливу протиборчих сторін на інформаційний і 
кібернетичний простори один одного за рахунок використання засобів сучасної 
обчислювальної і спеціальної техніки й відповідного програмного забезпечення – 
кібернетичних втручань, а також інших проявів їхнього дестабілізуючого впливу на той чи 
інший об’єкт, здійснюваного за рахунок технологічних можливостей інформаційного і 
кібернетичного простору, зі створенням небезпеки – так званих кібернетичних загроз. В 
рамках спільної робочої праці Україна-НАТО з питань воєнної реформи високого рівня, діє 
робоча підгрупа з питань кібернетичного захисту. Проте, фактичний стан захищеності 
України в інформаційному плані не дозволяє ефективно захищати і розвивати її 
телекомунікаційну складову, що вкрай негативно впливає на внутрішню та зовнішню 
політику України, уповільнює економічний  та соціальний розвиток. 

Деструктивні інциденти у сфері високих технологій протиборчі сторони ініціюють, як 
відомо, з метою:  

– порушення або блокування роботи ІС і мереж стратегічно важливих галузей 
(об’єктів) інфраструктури, передусім фінансового, енергетичного, промислового, 
транспортного та військового секторів;  

– несанкціонованого отримання інформації із закритих баз даних (баз знань) 
державних, комерційних та інших установ, її модифікації і/або знищення. 

До найбільш небезпечних атак належать: 
1) пошукова оптимізація (SEO – Search Engine Optimization), яку застосовують 

зловмисники для поширення шкідливих програм. Використовуючи технології SEO та 
вразливість ПЗ, зловмисники посилюють позиції своїх попередньо заражених web-сторінок і 
в такий спосіб спонукають користувачів 30 зробити запит щодо інтригуючої новини в 
пошуковій системі, отримати результат, перейти за одним із найбільш верхніх посилань на 
сторінку зловмисника, запустивши цим самим на своїй ПЕОМ шкідливу програму; 

2) експлуатація вразливостей у клієнтському ПЗ, розробленому третьою стороною, 
наприклад вразливостей так званої нульової доби, що їх застосовують зловмисники для 
призупинення виконання певних виробничих процесів. Дедалі частіше з цією метою 
використовуються вразливості в офісних програмах (Word, Excel і PowerPoint) і 
мультимедіа-програвачах (Real Player, iTunes, QuickTime), а також спеціальні утиліти для 
перегляду документів (наприклад, Adobe Reader); 

3) цільовий фішинг (Spear Phishing), що його застосовують зловмисники для того, аби 
змусити користувача виконати якусь деструктивну дію на кшталт установлення шкідливого 
ПЗ на сервері компанії. Із цією метою зловмисники надсилають певним працівникам 
компанії ретельно підготовлені цільові повідомлення, що мають переконати жертву відкрити 
шкідливе вкладення або перейти за посиланням на сайт, що містить експлойти для зламу 
програм на боці користувача; 

Проаналізувавши стан кібернетичного захисту, найбільш незахищеною ланкою 
інформаційної інфраструктури України на сьогодні є мережі передачі даних. Багато в чому 
це пов'язано з розвитком Інтернету, адже така глобальна мережа надає величезні можливості 
доступу до інформації і, звичайно ж, виступає каталізатором багатьох негативних проявів. 
Це обумовлено тим, що здійснення, наприклад, несанкціонованого доступу до певних 
інформаційних ресурсів з використанням Інтернету не потребує присутності зловмисника на 
місці злочину. 

Науковий керівник – доцент кафедри захисту інформації та кіберзахисту, к.т.н., с.н.с. 
підполковник Чевардін  В.Є. 



ХVI воєнно-наукова конференція курсантів  Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 

76 

 

Шелепенко О.Ю. 
 

ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ДОСТУПУ НА ОБ’ЄКТАХ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Дивлячись на неухильне зростання інтересу до систем управління доступом і 

перспективу широкого їх застосування в найближчому майбутньому, не слід забувати, що 

системи управління доступом лише спрощує процес ідентифікації, економить час і 

підвищує ефективність роботи служб безпеки підприємства, але, при цьому, все одно 

вимагає контролю з боку людини. Від рівня ймовірних загроз і поставлених перед 

системою завдань, залежить необхідність підбору оптимального співвідношення між 

людьми і технічними ресурсами системи. Установка системи контролю доступу, дозволить 

не тільки підняти рівень загальної безпеки, але і скоротити витрати на її забезпечення, 

оскільки системи управління доступом не вимагають великої кількості персоналу для 

обслуговування, економічні в споживанні електроенергії. 

Однак, величезна кількість випущених в усьому світі системи керування та 

управління доступом і відсутність аналітичних даних по їх порівнянні, брак інформації про 

функціональні, технічні та експлуатаційні можливості систем, несумлінність виробників, 

значно ускладнюють процес вибору системи керування та управління доступом, придатних 

для певних типів об'єктів. Метою роботи є аналіз існуючого стану та використання 

автоматизованих систем доступу. 

Правильне використання систем управління доступом дозволяє не допустити 

несанкціонований доступ на територію, у будівлю, окремі поверхи і приміщення. В той же 

час вони не створюють перешкод для проходу персоналу і відвідувачів в дозволені для них 

зони. 

Економічний ефект від впровадження системи управління доступом може 

оцінюватися як зниження витрат на персонал охорони за вирахуванням вартості апаратури 

віднесеної на термін її експлуатації і витрат по обслуговуванню. 

Непрямий (оперативний) ефект полягає в підвищенні надійності пропускного режиму; 

ускладненні для зловмисників проникнення на об'єкт і в закриті для відвідувачів зони; в 

можливості оперативно відстежувати і запобігати нештатним ситуаціям. 

При складанні опису об'єкту визначенні його характеристик і розробці основних 

вимог необхідно враховувати два принципово важливих моменти: з якою метою 

впроваджується система контролю доступу і який очікується ефект від її впровадження. 

Вибір правильної системи управління доступом, яка враховує і інтегрує устаткування 

різних виробників, різних поколінь, стане оптимальним вирішенням питання по 

забезпеченню контролю доступу. 

В ході дослідження були розглянуті різні системи біометричної ідентифікації, 

досліджена модель системи ідентифікації по обличчю. 

В ході подальших досліджень буде розроблено модель системи доступу на об’єкти  

ВІТІ (такі як склади зберігання майна та кімнати зберігання зброї) з використанням саме 

автоматизованих систем доступу з розпізнаванням за обличчям. 

 

 

Науковий керівник – к.т.н., доцент, доцент кафедри автоматизованих систем 

управління працівник ЗСУ Грохольський Я.М. 
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Яворський Ю.В. 

 

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ІНТЕРЕСАХ 

ПРОВЕДЕННЯ МИРОТВОРЧИХ ТА АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ НА 

ОСНОВІ СИСТЕМИ SOTM ТА ТЕХНОЛОГІЇ VSAT 

 

На даний момент у Збройних Силах України відбувається модернізація засобів зв’язку 

та автоматизації, озброєння і техніки. 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.  

Для вирішення завдань частинами та підрозділами Збройних Сил України, включаючи 

їх закордонні контингенти у складі миротворчих сил, як в мирний так і в воєнний час, в 

загальну систему управління військами (силами) повинні бути включені системи і 

комплекси супутникового зв’язку на основі національного супутника зв’язку. Нажаль, у 

даний час Україна не має власного супутника і в умовах проведення антитерористичної 

операції на сході України, існує багато проблемних питань які потребують значних 

витрат. Тож сьогодні ЗС України використовують орендовані супутникові канали 

використовуючи систему супутникового зв'язку Tooway, недоліком якої є неможливість 

забезпечення зв'язку під час руху. 

Основною метою дослідження є підвищення ефективності використання систем 

супутникового зв’язку в інтересах антитерористичних та миротворчих операцій Збройних 

Сил України на основі системи SOTM (Satcom On The Move) та технології (VSAT Very 

Small Aperture Terminal). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що на основі аналізу існуючих систем 

супутникового зв’язку різних держав було запропоновано удосконалену модель системи 

супутникового зв’язку Збройних Сил України, а також методику її застосування для 

організації зв’язку між бойовими підрозділами, які приймають участь в 

антитерористичних операціях та міжнародних операціях із забезпечення миру.  

Супутниковий зв'язок в русі SOTM  на базі VSAT – це комплекс технологій, які 

дозволяють встановлювати і забезпечувати супутниковий зв'язок в русі для різного роду 

об'єктів, що оснащені супутниковими терміналами, будь то автомобіль, поїзд, корабель 

або літак. 

На даний час у Збройних Силах України не використовується така система. 

Представлене у роботі технічне рішення дозволяє забезпечити супутниковим зв’язком в 

русі різного роду мобільних об'єктів військового призначення (автомобіль, танк, поїзд, 

корабель або літак). 

Запропоноване рішення, дає можливість забезпечити своєчасний та високоякісний 

обмін інформацією в процесі управління військами та озброєнням, а також якісне 

виконання вимог щодо стійкості, неперервності, оперативності та прихованості 

управління військами (силами) в ході проведення бойових дій, особливо в тактичній ланці 

управління військами. 

 

 

Науковий керівник – д.т.н., с.н.с. начальник кафедри автоматизованих систем 

управління підполковник Сова О.Я. 
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Якименко Ю.Ю.  

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ MPLS 

 

MPLS (MultіProtocol Label Swіtchіng) - це технологія швидкої комутації пакетів у 

багато протокольних мережах, заснована на використанні міток. MPLS розробляється й 

позиціюється як спосіб побудови високошвидкісних ІP- магістралей, однак область її 

застосування не обмежується протоколом ІP, а поширюється на трафік будь-якого 

мережного протоколу. 

Традиційно головними вимогами, пропонованими до технології магістральної мережі, 

були висока пропускна здатність, мале значення затримки й гарна масштабованість. Однак 

сучасний стан ринку диктує нові правила гри.. Зростаючий попит на додаткові послуги, 

реалізовані поверх простого ІP- доступу, обіцяє принести Іnternet - провайдерам величезні 

доходи.  

Для рішення виникаючих завдань і розробляється архітектура MPLS, що забезпечує 

побудову магістральних мереж, що мають практично необмежені можливості 

масштабування, підвищену швидкість обробки трафіку й безпрецедентну гнучкість із 

погляду  організації додаткових сервісів. Крім того, технологія MPLS дозволяє інтегрувати 

мережі ІP і ATM, за рахунок чого постачальники послуг зможуть не тільки зберегти засоби, 

інвестовані в устаткування асинхронної передачі, але й покористуватися   зі спільного 

використання цих протоколів. 

Принцип комутації. В основі MPLS лежить принцип обміну міток. Любою переданий 

пакет асоціюється з тим або іншим класом мережного рівня (Forwardіng Equіvalence Class, 

FEC), кожний з яких ідентифікується певною міткою. Значення мітки унікально лише для 

ділянки шляху між сусідніми вузлами мережі MPLS, які називаються також 

маршрутизаторами, комутуючими по мітках (Label Swіtchіng Router, LSR). Мітка 

передається в складі будь-якого пакета, причому спосіб її прив'язки до пакета залежить від 

використовуваної технології канального рівня. 

 

 
 

Рис. Фрагмент MPLS-мережі. 
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Розподіл міток між LSR приводить до встановлення усередині домену MPLS шляхів з 

комутацією по мітках (Label Swіtchіng Path, LSP). Кожний маршрутизатор LSR містить 

таблицю, що ставить у відповідність парі "вхідний інтерфейс, вхідна мітка" трійку "префікс 

адреси одержувача, вихідний інтерфейс, вихідна мітка". Одержуючи пакет, LSR по номері 

інтерфейсу, на який прийшов пакет, і за значенням прив'язаної до пакета мітки визначає для 

нього вихідний інтерфейс. Старе значення мітки заміняється новим, що трималося у полі 

"вихідна мітка" таблиці, і пакет відправляється до наступного пристрою на шляху LSP. 

Таким чином, головна особливість MPLS - відділення процесу комутації пакета від 

аналізу ІP- адрес у його заголовку, що відкриває ряд привабливих можливостей. Очевидним 

наслідком описаного підходу є той факт, що черговий сегмент LSP може не збігатися із 

черговим сегментом маршруту, що був би обраний при традиційній маршрутизації. 

Використання   маршруту, що явно задається, у мережі MPLS вільно від недоліків 

стандартної ІP- маршрутизації від джерела, оскільки вся інформація про маршрут 

утримується в мітці й пакету не потрібно нести адреси проміжних вузлів, що поліпшує 

керування розподілом навантаження в мережі.  

Головна особливість технології MPLS - відділення процесу комутації пакету від аналізу 

IP-адреси в його заголовку, що дозволяє здійснювати комутацію пакетів значно швидше. 

Відповідно до протоколу MPLS маршрутизатори і комутатори призначають на кожній точці 

входу в таблицю маршрутизації особливу мітку і повідомляють цю мітку сусіднім пристроям 

[3]. 

Наявність таких міток дозволяє маршрутизаторам і комутаторам, що підтримують 

технологію MPLS, визначати наступний крок в маршруті пакету без виконання процедури 

пошуку адреси. 

Перераховані достоїнства роблять MPLS досить багатообіцяючою технологією. Уже 

сьогодні найбільші компанії пропонують готові MPLS-рішення, здатні не тільки підвищити 

якість роботи мереж, але й значно розширити можливості їх застосування.  
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Науковий керівник – старший викладач кафедри  побудови телекомунікаційних систем 

підполковник Боголій С.М. 
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Яковлєв А.О. 
 

АНАЛІЗ СПОСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ 

МЕРЕЖІ ОБМІНУ СЛУЖБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

Мережі захищеної передачі інформації знайшли широке застосування в сучасних 
системах та мережах телекомунікації Збройних Сил України. Разом з цим досить часто 

виявляється проблематика, щодо оцінки характеристик мережі захищеної передачі 
інформації, адже для достовірності  та цілісності інформації необхідна повноцінно-
функціонуюча мережа, з достатньою пропускною здатністю та стабільністю з’єднання. 
Програмний продукт IxChariot, який використовується для вимірювання характеристик 

мережі,пропонується як актуальне вирішення даної проблеми. 
Використання мереж в інформаційних технологіях в останні роки зросла, і причиною 

цьому - висока інформатизація суспільства у всіх сферах його діяльності. Комп’ютери та 
інша обчислювальна техніка в рази продуктивніше виконує монотонну роботу, що дає змогу 

оптимізувати будь-який процес. Як наслідок у Збройних Силах України набувають широкого 
використання IР мережі, в загалом на основі Інтернет протоколу TCP/IP. У певних сферах ця 
актуальність чітко виражена та зрозуміла, проте, частіше, побачити причинно-наслідковий 
зв’язок та оцінити його цінність можна тільки після того, як подія вже сталась. У зв’язку з 

цим у військах досить часто виявляється проблематика, щодо оцінки характеристик мережі 
обміну службовою інформацією, в цілому. Адже для забезпечення продуктивності, а також 
запобігання небажаних наслідків, при використанні мережі обміну службовою інформацією, 
насамперед потрібно враховувати пропускну здатність каналу,ймовірність втрати  

пакету, тощо. 
Програмне забезпечення IxChariot має такі основні можливості та функції: 
Можливість емуляції всіх основних протоколів корпоративних мереж і послуг Triple 

Play (телефонія, передача даних і відео), включаючи VoIP, багатоадресне відео і додатки 

ERP, що виконуються по 10,000 парам кінцевих точок. 
Можливості створення складних форм трафіку з і без QoS для IPv4 і IPv6 для 

вимірювання пропускної здатності, джиттера, втрат пакетів, MOS (середня експертна оцінка) 
для VoIP і MDI (показник надання мультимедійних послуг) для передачі відео поверх IP з 

використанням функціональних кінцевих точок , що запускаються в усіх загальнодоступних 
операційних системах. 

Повний аналіз готовності мережі і пристроїв до розгортання нових додатків і послуг, 
визначення найбільш ефективної стратегії QoS для прикладного рівня по мережі, 

вимірювання впливу атак DoS (відмова в обслуговуванні) на характеристики додатків, таких 
як IPv4, IPv6. 

Можливість вставки спеціальних завантажень для тестування передачі даних по мережі 
з конкретним вмістом. 

Основні параметри та характеристики мережі, при наданні послуг передачі 
данних,VoIP та відеоконференцзв’язку є: 

пропускна здатність; 
імовірність втрати пакета; 

затримка; 
джитер. 
Розглянувши основні методики вимірювання, основні можливості та функції 

програмного продукту, та діючи згідно рекомендацій щодо вимірювання основних 

функціональних характеристик МОСІ № 308/41/7328 від 19.07.16, найбільш доцільним є 
вимірювання характеристик каналів зв’язку мережі за допомогою програмного продукту 
IxChariot. 

Науковий керівник – начальник лабораторії  кафедри захисту інформації та 

кіберзахисту капітан Артюх С.Г. 
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Яремчук М.Я. 
 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМННО-КОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖ (SDN) 

 

Сукупність наукових положень, сформульованих та обґрунтованих в науковій  роботі, 

складає вирішення наукового завдання з побудови та оптимізації параметрів систем 

управління мережними потоками програмно-конфігурованих мереж. 

Результат роботи: 

Досліджено принципи побудови телекомунікаційних мереж, в результаті чого 

визначено, що перспективними є програмно-конфігуровані мережі, у яких рівень 

управління мережею відділений від пристроїв передачі даних і реалізується програмно, що 

покращує показники якості мережі та дозволяє зменшити витрати на її обслуговування. 

Удосконалено метод багатокритеріальної оптимізації систем управління сучасними 

телекомунікаційними мережами, який полягає в отриманні результуючої цільової функції, 

що використовується для обчислення пріоритету мережного трафіку при організації 

управління мережними потоками з автоматичним визначенням пріоритетів. Описано 

зовнішні параметри системи управління: кількість управляючої інформації, затримка, 

достовірність та вартість, які є показниками, що визначають як якість системи управління, 

так і наданих послуг. 

Запропоновано принцип побудови системи управління мережними потоками з 

автоматичним визначенням пріоритетів мережних пакетів, що реалізується шляхом 

динамічної зміни таблиць мережних потоків, в процесі якої для кожного запису задається 

пріоритет по байту ToS. 

Запропоновано методику визначення параметрів оптимальної системи передавання 

управляючої інформації за двома показниками якості із застосуванням умовних критеріїв 

переваги. Показано, що при проектуванні сегмента мережі доцільно зупинитися на виборі 

оптимальної кількості показників якості, яку необхідно враховувати. Введення додаткових 

показників якості призводить не до покращення, а до погіршення результатів синтезу.  

Розроблено модель контрольованого об’єкта за допомогою методів декомпозиції: 

керуючись апріорними відомостями про структуру об’єкта, процес синтезу моделі 

зводиться до визначення елементів об’єкта й установлення взаємозв’язку цих елементів в 

об’єкті. 

Запропоновано методику функціонального опису моделі розвитку програмно-

конфігурованих мереж із моделюванням конфліктних тенденцій та наведено рекомендації 

щодо оптимального вибору системи рівнянь для найбільш наглядного розуміння природи 

конфлікту всередині та довкола мережі. 

Результати дослідження та розроблені методики охоплюють новітні технологічні 

рішення і доцільні до впровадження в програмно-конфігурованих мережах, що забезпечить 

підвищення їх швидкодії та пропускної здатності. 

 

 

Науковий керівник – д.т.н., с.н.с, начальник кафедри автоматизованих систем 

управління підполковник Сова О.Я. 
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Буликан А.В. 

 

ФЕНОМЕН «ПРАВЕДНИКА СВІТУ» В УКРАЇНІ 

 

Актуальність теми. Під час Другої світової війни, оголосивши євреїв своїми расовими 

та політичними супротивниками, німецькі окупанти прагнули скористатися 

пропагандистськими й ментальними стереотипами, сформувавши на цій основі 

колабораціонізм як масове соціально-політичне явище й використати представників інших 

етнічних груп для здійснення своїх расистських планів. Однак, поряд із неспростовними 

фактами участі частини українців у реалізації планів нацистів щодо знищення єврейського 

народу України, значна кількість громадян, ризикуючи власним життям, переховували дітей, 

жінок та чоловіків єврейської національності, рятуючи від неминучої загибелі. У сучасному 

Ізраїлі їх прийнято називати «Праведниками світу». До переліку Праведників належать і 

українці, що і обумовлює актуальність вивчення обраної проблеми. 

Метою роботи є дослідження внеску українських «Праведників світу»  у порятунок 

єврейського населення в умовах німецької окупації України, формування соціо-

психологічного портрету «Праведника». 

Виклад основного матеріалу. Походження вислову «Праведник народів світу» варто 

шукати в давньоєврейській історії. У Талмуді це той, хто дотримується семи заповідей Ноя і 

не припускається гріха.  

Праведники народів Світу – звання, що відповідно до закону про увіковічення пам’яті 

мучеників і героїв (1953 р.), присвоює Інститут Яд Вашем (збирає імена жертв Голокосту, 

матеріали та документи, що належать до цього періоду) людям різних національностей та 

віросповідання, які в роки Другої світової війни рятували євреїв від нацистського 

переслідування [1, с. 83]. На квітень 2015 року було зафіксовано 2515  Праведників народів 

світу України, які здійснили подвиг на українських теренах [2, с. 54]. 

Комісія Яд Вашему застосовує сім основних критеріїв для визнання людини 

Праведником народів світу: 1) людина, яка претендує на звання Праведника, має бути 

неєврейського походження; 2) акт порятунку мав місце виключно в роки Голокосту; 3) 

порятунок євреїв був для рятівника ризиком для власного життя; 4) допомога надавалася 

безкоштовно та безкорисливо; 5) рятівник виявляв гуманне ставлення до врятованого; 6) до, 

під час і після порятунку рятівник не знущався та не завдавав зла євреям; 7) наявність 

документів, що засвідчують факт порятунку євреїв [1, с. 245]. 

Висновки. Варто відзначити, що в роки Другої світової війни на окупованій німцями 

території України склалася певна тенденція у відносинах між місцевим українським 

населенням та євреями, яка полягала в переховуванні та порятунку представників єврейської 

національності українцями ціною власного життя. Вдалося скласти соціо-психологічний 

портрет Праведника світу: у більшості випадків це жінка, яка за професією вчитель, віком - 

32 роки, за національністю – українка; це сільська жителька, рятування євреїв для якої було 

продиктовано душевним поривом, співчуттям;  найбільш поширеним різновидом допомоги 

було надання житла. 
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АРМІЯ УНР У НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ 1917-1921 РОКІВ 

 

Українська революція –  особливий період у модерній історії України, коли були 

реалізовані перші в ХХ столітті українські державотворчі проекти: Українська Народна 

Республіка, Українська держава гетьмана Скоропадського, Західноукраїнська Народна 

Республіка, Українська Соціалістична Радянська Республіка. Системні дослідження 

вітчизняних учених переконливо доводять, що Українська революція, породжена розпадом 

російської імперії,  у процесі свого розвитку набула виразних самодостатніх форм, 

перетворившись на окреме історичне явище [1]. Однак, помилки, що їх припустилися 

керманичі Української революції початку ХХ століття, можуть повторитися й відродитися й 

зараз, майже через 100 років. З огляду на це проблема є актуальною для дослідження. Адже 

як окреме історичне явище, як «державотворча традиція» Українська революція у радянські 

часи замовчувалася.  

Отже, мета нашої роботи полягає у з’ясуванні історичної необхідності створення 

української армії для забезпечення функціонування незалежної української держави (УНР). 

Основні положення. Українська революція 1917–1921 років розпочалася в умовах 

революційних потрясінь, які охопили Російську імперію у березні 1917-го. Проте вона стала 

самодостатнім історичним явищем із самобутніми специфічними рисами, однією з яких 

стало створення боєздатної регулярної української армії. 

Першим кроком на шляху створення майбутньої армії УНР дослідники вважають 

діяльність Організаційного комітету з формувань українського війська та Українського 

військового клубу імені гетьмана П. Полуботка.  Важливу роль у закладанні підвалин Армії 

УНР відіграли Перший (18–21 травня) та Другий (18–23 червня) всеукраїнські військові 

з’їзди, на яких були створені вищі військові установи – Український генеральний військовий 

комітет на чолі з С. Петлюрою та Всеукраїнська Рада військових депутатів. У січня 1918 ЦР 

ухвалила тимчасовий «Закон про утворення Українського Народного Війська», який 

передбачав створення структурної організації війська за територіальним принципом на засаді 

договору про вільне наймання на визначений термін і за певну платню.  

Значну допомогу у формуванні суто української, (а не українізованої) армії надав Союз 

Визволення України. Його стараннями з військовополонених-українців, що перебували у 

таборах Німеччини і Австро-Угорщини, протягом трьох місяців 1918 було сформовано дві 

дивізії – «Синьожупанників» (1200 бійців) і «Сірожупанників» (4 тис. бійців) [2]. 

Висновки. Дослідження історії українських військових формацій (включно з 

Українською галицькою армією) часів революції та місця боїв доводять, що чинні Збройні 

сили є не стільки спадкоємцями радянської традиції, скільки власної української. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  

 

Українська військова термінологія переживала періоди розквіту в часи державної 

незалежності та визвольних змагань і періоди занепаду внаслідок штучної русифікації, 

полонізації та германізації військової лексики української мови з паралельним вилученням з 

обігу термінів, створених на власній мовній основі. 

У зв’язку з набуттям Україною незалежності, створенням власних Збройних сил, 

наданням українській мові статусу державної та впровадженням її у військову галузь 

виникла нагальна потреба розбудови власне української військової термінології як 

важливого засобу усного та писемного спілкування в сучасній українській армії. Саме тому 

дослідження військової термінології залишається особливо актуальним. 

Метою роботи є комплексний аналіз  військової термінології. 

Основні положення. Українська літературна мова, у тому числі й військова, мають 

давню, а іноді й трагічну історію свого розвитку. Термінологія кожної окремої галузі 

засвідчує її досягнення на певному етапі історії народу - носія мови - і відображає 

перспективи подальшого прогресу. Природа термінології як специфічної знакової системи, а 

також тривале паралельне співіснування в українській військовій термінології (УВТ) двох 

підсистем (національної та інтернаціональної) і пізніше зрощення УВТ з російською 

національною термінологією зумовили генетичну неоднорідність лексичного складу 

сучасної лексики військової справи. 

Військова термінологія як невід'ємний компонент словникового складу мови активно 

розвивалася в XVI–XVII ст., що було зумовлено суспільно-політичною ситуацією в Україні. 

Дослідження процесу становлення української військової термінології (УВТ) в теоретичному 

плані становить науковий інтерес передусім із суто лексикологічного погляду: воно дає 

можливість глибше зрозуміти особливості процесу формування та розвитку військової 

термінології, яка бере початок із донаукового етапу термінотворення. Водночас дослідження 

військових звань та посад цікаве і з погляду соціолінгвістичного: немає держави, якщо не 

існує армії, тож перші кроки становлення державності українського народу органічно 

пов'язані з творенням українського професійного війська. До того ж формування рангової 

системи війська відбувалося під впливом різних національних культур, носіями різних 

соціальних прошарків. 

У розвитку української військової термінології  виділяються такі етапи: 

поява перших писемних пам'яток, у яких простежується значна кількість військових 

лексем (XI–XIII ст.); 

доба козаччини, під час якої військова термінологія української мови не тільки досягла 

свого розквіту, але й стала джерелом запозичень назв військових реалій для інших 

слов'янських мов (XIV–XVII ст.); 

поступове проникнення російської мови в усі галузі суспільно-політичного та 

культурного життя України, включаючи військову справу (XVIII – перша половина XIX ст.); 

науковий розвиток української військової термінології (друга половина XIX – XX ст.). 

Висновки. Розвиток української військової термінології залежав від політичної 

ситуації країни, тому відбувався нерівномірно. В умовах євроінтеграційних процесів 

військова терміносистема України потребує перегляду та модернізації. 

 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
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РОЛЬ СОБАКИ-РЯТІВНИКА У ВОЄННИХ ОПЕРАЦІЯХ  

НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ 

 

Актуальність теми. Простежуючи хід воєнних операцій на теренах України,  

звичайний оглядач щоденно зустрічається із прикладами героїзму українських 

віськовослужбовців. Однак, не менше захоплення викликають і приклади неймовірної 

відданості службових собак. Таким собакам-героям встановлено пам’ятники, їхні історії 

самопожертви та відданості вражають, що і визначає актуальність обраної для вивчення 

проблеми. 

Метою роботи є вивчення прикладів героїзму службових собак під час воєнних дій на 

території України.    

Основний зміст роботи. Варто розглянути окремі приклади героїчної самовідданості 

собак. Зробивши історичний екскурс, згадаємо унікальні події кінця липня 1941 р., коли 

бійці батальйону Окремої Коломийської прикордонної комендатури прикордонного загону 

охорони тилу Південно-Західного фронту чисельністю близько 500 військовослужбовців і 

150 службових собак вступили у нерівний бій із супротивником. Лише повна відсутність 

боєприпасів змусила українських вояків зупинити успішний наступ на ворога. Останнім 

резервом був кінологічний загін із 150 службових собак. Коли на полі бою залишилося лише 

кілька живих прикордонників, на ворога випустили 150 вівчарок, після чого німецький 

наступ було зупинено на цій ділянці фронту майже на два дні. Під час бою загинули всі 

прикордонники, а вцілілих собак, яким вдалося вижити після бою, розстріляли німецькі 

солдати.  Із метою вшанувати пам'ять загиблих героїв-прикордонників і службових собак, які 

вступили в рукопашний бій із противником у селі Легедзине Тальнівського району 

Черкаської області було збудовано меморіальний комплекс [2].  

В умовах війни на Сході України собаки продовжують брати активну участь в житті 

військовиків ЗСУ. Зокрема, за спогадами бійців батальйону «Торнадо», під час бойових дій 

на Донбасі (2015 р.) собака на кличку Хан кинувся на міну і загинув, врятувавши 5 бійців. На 

знак подяки «вірному другу» військовослужбовці у березні 2015 р. поставили йому 

пам’ятник [2].  

Не менш важливу роль відіграють службові собаки як під час бойових дій, так і після їх 

закінчення. Наприклад, із початку АТО в Україні діє канадсько-український некомерційний 

проект – «Друг героя», який допомагає ветеранам АТО боротися із різними 

психоневрологічними розладами та іншими травмами, здобутими під час бойових дій 

шляхом спілкування людини та собаки. Основне завдання собак-каністерапевтів – бути 

максимально терплячими та прокласти психологу шлях до роботи з військовиком [1]. 

Висновки. Таким чином, той факт, що собака – друг людини, пройшов перевірку не 

лише мирним, але й воєнним часом в українській історії. Про це свідчать приклади героїзму 

службових собак під час бойових дій на теренах України та після їх завершення, особливо 

під час поствоєнної реабілітації вояків.   
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ЯДЕРНА ЗБРОЯ ДЛЯ УКРАЇНИ: МРІЯ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 
 

В умовах окупації України військами Російської Федерації (2014 р.) питання щодо 

ядерної зброї, як гаранта безпеки країни, яка до 1994 р. перебувала на озброєнні нашої 

держави, неодноразово ставало предметом політичних дискусій, що і обумовлює 

актуальність вивчення цієї проблематики сьогодні.   

Метою дослідження є вирішення питання доцільності повернення Україні статусу 

ядерної держави. 

Основні положення. У 1994 році Україна позбулась статусу третьої в світі ядерної 

держави, підписавши так званий Будапештський меморандум, відповідно до умов якого три 

країни – Росія, Велика Британія та США зобов’язалися гарантувати Україні територіальну 

цілісність та безпеку. Як результат, увесь ядерний потенціал України було утилізовано.  

Оголосивши про намір в майбутньому стати неприєднаною, нейтральною та 

без'ядерною державою, Україна знайшла підтримку членів Міжнародного Співтовариства,  

сподіваючись на розв’язання проблеми ядерного роззброєння в рамках існуючих 

міжнародних домовленостей. Однак, трирічний досвід проходження цього процесу в Україні 

засвідчив складність і багатогранність проблеми ядерного роззброєння. 

У 2014 році Російська Федерація, анексувавши Крим та надавши підтримку бойовикам 

на Донбасі, порушила умови Будапештського меморандуму, таким чином піднявши питання 

про можливість і навіть необхідність відновлення ядерного потенціалу Україною. Згідно 

соціологічних досліджень 81% українців висловилися на підтримку цієї ідеї.  

На думку військових експертів, Україна має право заявити на міжнародному рівні  про 

повернення собі статусу ядерної держави за умови невиконання країнами-гарантами пунктів 

Будапештського меморандуму. Виходячи з того, що США, Велика Британія та Росія не 

дотримались умов меморандуму, Україна має право безперешкодно вийти з Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї. 

Останнім часом серед сучасних військових науковців побутує думка, що ядерна зброя 

повільно втрачає своє значення у світі, що її можна назвати пережитком минулого. 

Альтернативою ядерній зброї пропонується високотехнологічна зброя, що потребує 

вдосконалення. Україна вже володіє високоточною зброєю, за допомогою якої можна вести 

війну з менш руйнівними наслідками, порівняно з ядерною. 

 Висновки. Таким чином, ситуація з ядерною зброєю в Україні засвідчила необхідність 

розробки нових підходів до вирішення проблеми забезпечення безпеки держави в мінливих 

геостратегічних умовах. Досвід ядерного роззброєння України унікальний для 

Міжнародного Співтовариства, оскільки вперше держава намагається розв'язати проблему 

наслідків цілковитої відмови від ядерної зброї, долаючи найскладніші воєнно-політичні 

випробування сьогодення. 
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РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА 

 

Історія державності України  тісно пов'язана з утворенням і розвитком тих чи інших 

військових формацій, які забезпечували державний лад, захист та безпеку громадян від 

внутрішніх дестабілізуючих факторів та зовнішніх агресорів у різні часи української історії. 

З огляду на це виникає необхідність вивчення еволюції українського війська від його 

зародків до сьогодення, що і визначає актуальність теми.  

Метою дослідження є простеження розвитку війська України в історичній 

ретроспективі. 

Основні положення. На початковому етапі східнослов'янської цивілізації воєнна 

організація була родоплемінною. Саме рід дбав про озброєння та військове спорядження, 

захист території від ворогів. Слов'янські воїни дивували світ своєю сміливістю, винахідли-

вістю, самопожертвою, героїзмом, витривалістю [1]. У часи київської держави військо 

складалося з дружини князя та народного ополчення. У княжу добу починає розвиватися 

український військовий флот.  

XV—XVIII ст. в історії України – період козаччини. У цей час визріває національна 

свідомість народу, прагнення здобути свободу і незалежність. У першій половині XVII ст. 

запорізьке козацтво піднеслося до рівня кращих європейських армій. Однак, у XVIII ст. 

настав період занепаду козацької держави, яка потрапила у залежність від Росії. Результатом 

цього стало скасування гетьманства та ліквідація Запорозької Січі [2, с. 132]. 

У часи Другої світової війни українська армія розглядалася виключно як людський, 

матеріальний та політичний ресурс, з огляду на що Україна стала однією з головних арен 

бойових дій. [1]. Після проголошення незалежності Україна успадкувала одне з найбільш 

потужних угрупувань військ у Європі, оснащене ядерною зброєю та в цілому відносно 

сучасними зразками звичайного озброєння та військової техніки. Однак, протягом двох 

останніх десятиліть відбувався занепад Збройних Сил України. Переломним моментом у 

становленні ЗСУ стали події 2014 року, коли Україна опинилася перед загрозою 

повномасштабної війни. З метою протидії окупантам та підсилення обороноздатності 

війська, керівництвом держави почалося переформатування військових підрозділів, 

з’явилися добровольчі батальйони, волонтерський рух, відбулася заміна засобів захисту, 

обмундирування, техніки. В умовах АТО у ЗСУ запроваджена комплексна система 

підготовки військ, наближена до стандартів НАТО. 

Висновки. Військо України пройшло достатньо тривалий процес становлення та 

реалізації. Основними чинниками його були як внутрішня політика держави, так і зовнішній 

фактор впливу, а саме багаторічне перебування України під владою інших держав та імперій. 

Однак, «гібридна» війна між Україною та Росією засвідчила, поруч із непоборимим духом 

українського воїнства, значні проблеми у розвитку сучасних ЗС та нагальність їх вирішення, 

що і відбувається в умовах сьогодення. 
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АРМІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВИ 

Нові глобальні проблеми сучасності, розвиток тероризму, вдосконалення європейської 

та міжнародних систем воєнної безпеки вимагають осмислення проблем ролі й місця армії у 

суспільстві, взаємодії армії і політики, визначення сутності Збройних сил у контексті їх 

взаємодії з владою. Актуальність проблематики визначається тим, що армія – особлива 

інституція, яка може як підтримувати утвердження демократичних ідеалів, так і виступати на 

політичній арені, заперечуючи демократичні реформи. Складність процесу взаємодії армії і 

політики зумовлюється специфічними ознаками, притаманними армії як військово-

політичному інституту. Йдеться про те, що визначальною особливістю армії є 

функціонування її як державної структури з високим рівнем бойової здатності, яка має 

засоби озброєння та бойової техніки і є вирішальним засобом державотворення. 

Метою роботи є аналіз ролі та місця армії в державі. 

Виклад основного матеріалу. Армія завжди була одним з найважливіших елементів 

держави, що здійснював дві основні функції, а саме зовнішню – охорона і захист 

територіальної цілісності, інтересів держави та внутрішню – збереження існуючого ладу.  

Армія як політичний суб'єкт має такі особливості: 1. окремий інститут політичної 

системи; 2. структурний елемент, який гарантує безпеку суспільства; 3. специфічна 

структура озброєних людей, що становить самодостатню політичну силу; 4. один із 

механізмів верховної влади у державі. 

Роль і місце армії в суспільстві й державі визначається багатьма факторами: характером 

політичної системи, особливостями суспільного ладу, змістом внутрішньої і зовнішньої 

політики, зовнішніми обставинами (наявністю ворогів і загрози від них), розвитком 

економіки й військово-технічними можливостями. 

Армія впливає на суспільство i державу перш за все через зв’язок воєнної діяльності із 

зовнішньою політикою держави. Щодо внутрішньої політики, то тут мають місце дві полярні 

точки зору: перша – армія знаходиться поза політикою, друга – армія є знаряддям політики. 

Досвід світової політичної практики надає підстави розглядати армію одночасно як об’єкт 

політики, тобто об’єкт управління i знаряддя реалізації політичних інтересів i цілей держави. 

Разом з тим армія може бути одним із суб’єктів політики, який чинить певний вплив на маси, 

великі соціальні групи, партії, державну владу, політичну систему суспільства в цілому. 

Такий підхід дозволяє розглядати армію як відносно самостійну політичну силу.  

Збройні сили держави є унікальним утворенням серед інших державних інституцій. По-

перше, вони володіють потужним бойовим (а по суті – руйнівним) потенціалом. По-друге, на 

створення могутнього руйнівного потенціалу Збройних сил держава витрачає величезні 

кошти. По-третє, армія цілеспрямовано і легально готується до виконання специфічних 

завдань, пов’язаних із силовим впливом на ймовірного ворога, що передбачає його фізичну 

деформацію (ліквідацію). Армія являє собою організацію, що здатна вести збройну боротьбу.  

Висновки. Таким чином армія є фактично одним із перших структурних елементів 

апарату держави, якою, як свідчить історичний досвід, починається процес державотворення. 

Одночасно з виникненням політичної форми організації суспільного життя виникають 

спеціалізовані органи для ведення війни – озброєні загони людей. У подальшому ці органи 

утворюють одну з найважливіших частин державного апарату. Збройні Сили держави, які 

протягом тисячоліть icтopiї створюються й утримуються органами державної влади, були i 

залишаються ефективним засобом досягнення воєнно-політичних цілей на міжнародній арені 

та забезпечення внутрішньодержавних політичних інтересів. 

 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

викладач кафедри військово-гуманітарних дисциплін працівник ЗСУ Логвіненко Н.М. 
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