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Даний збірник містить тези доповідей учасників ХVIІІ воєнно-наукової конференції курсантів Військового
інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.
30 травня 2019 року.
Робоча мова конференції – українська.
Тексти матеріалів конференції подаються в авторській редакції. Відповідальність за точність, достовірність
і зміст поданих матеріалів несуть автори.
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ПОЛІТИЧНИЙ ДІАЛОГ “УКРАЇНА –
НАТО” (1991 – 2013 РР.)

шляху
країни
до
мети
інтегруватися
до
євроатлантичних структур. Під час засідання КУН на
рівні міністрів закордонних справ у Вільнюсі (Литва)
у квітні 2005 р. було започатковано Інтенсифікований
діалог щодо прагнень України до набуття членства в
НАТО, а також ухвалено програму короткострокових
заходів із метою зміцнення підтримки основних
реформ. У відповідь, у жовтні 2005 р.
Північноатлантична рада відвідує Київ із метою
обговорення Інтенсифікованого діалогу з міністрами
закордонних справ і оборони України [1].
У вересні 2006 р. проблему продовження
співпраці України з НАТО було відкладено. Під час
візиту до штаб-квартири НАТО прем’єр-міністр
України Віктор Янукович запевнив представників
країн – членів Альянсу у відданості України
продовженню співпраці з ними, однак при цьому
заявив про неготовність українського народу до
вступу до НАТО.
Із огляду на це, у грудні 2008 р. міністри
закордонних справ країн – членів НАТО
домовляються про необхідність створення кращих
умов для надання допомоги Україні у досягненні
відповідності критеріям членства в НАТО, вирішують
розробити Річну національну програму (РНП). У цей
час встановлено перший зв'язок у рамках системи
обміну даними про повітряну обстановку (ОДПО) між
командним пунктом Західного командування ВПС у
Львові та Командуванням і центром звітування НАТО
у Веспремі, Угорщина.
21 серпня 2009 р. – підписано “Декларацію про
доповнення до Хартії про особливе партнерство між
НАТО і Україною”, у якій відображено рішення,
ухвалені на Бухарестському саміті й на зустрічі
міністрів закордонних справ у грудні 2008 року, про
членство України в НАТО.
У лютому 2010 р. урядом України під
керівництвом
Президента
Віктора
Януковича
ухвалено рішення про продовження співробітництва з
НАТО, однак питання про потенційне членство
України в Альянсі вилучено з порядку денного. Такі
дії
українського
політикуму
викликають
занепокоєння та жваве обговорення серед державчленів НАТО. У квітні 2011 р. відбувається зустріч
міністрів закордонних справ Комісії Україна – НАТО
в Берліні, на якій підкреслено важливість Особливого
партнерства та необхідність продовження заходів
практичного
співробітництва.
Серед
них:
запровадження у листопаді 2012 р. в Україні
Програми розвитку військової освіти (ПРВО); тоді ж
встановлено другий зв'язок у рамках системи обміну
даними про повітряну обстановку (ОДПО) між
командним пунктом Південного командування ВПС в
Одесі та Командуванням і центром звітування НАТО
в Ерзурумі, Туреччина.
У лютому 2013 р. під час засідання КУН на
рівні міністрів оборони було прийнято рішення
зміцнювати співробітництво між Україною та НАТО:
досягнуто домовленості щодо пріоритетів співпраці
на наступні п'ять років, зокрема щодо навчань і
тренувань; подовжено дію проекту з перепідготовки
колишніх військовослужбовців в Україні; досягнуто
поступу на шляху до нового проекту із знезараження
колишніх радянських військових об'єктів, де
зберігалися радіоактивні відходи [1].

Адані Д.В.
курсант 371 навчальної групи
кафедра військово-гуманітарних дисциплін

В умовах стрімкої зміни сучасних міжнародних
відносин, посилення загроз для світової безпеки та
стабільності
особливої
актуальності
набуває
вивчення історії міжнародних відносин, зокрема,
політичного “діалогу Україна – НАТО”.
Метою
дослідження
стало
вивчення
передумов
та
особливостей
формування
двостороннього політичного діалогу між Україною та
державами-членами НАТО, враховуючи політичні
виклики часу.
Суверенна, незалежна Україна неухильно
віддана демократії і верховенству права, має
першорядне значення для євроатлантичної безпеки.
Відносини між Україною і НАТО почали розвиватися
ще на початку 90-х років XX ст. і відтоді стали одним
з найбільш значущих партнерів НАТО. Діалог і
співпраця
України
з
Організацією
Північноатлантичного договору розпочалися відразу
після закінчення Холодної війни, коли Україна, яка
щойно здобула державну незалежність, вступила до
Ради північноатлантичного співробітництва (1991 рік)
(у
1997
році
перейменованої
на
Раду
євроатлантичного партнерства – РЄАП) [1] і програми
«Партнерство заради миру» (ПЗМ) (1994 рік), до якої
Україна приєдналася першою серед держав СНД [2; 4,
с. 105].
Відносини набули подальшого розвитку
внаслідок підписання 9 липня 1997 рок, під час саміту
НАТО в Мадриді (Іспанія), країнами – членами
Альянсу та Україною Хартії про особливе
партнерство, якою було визначено принципи і
механізми подальшого розвитку відносин, окреслено
галузі консультацій і співробітництва, а також
започатковано Комісію Україна – НАТО (КУН) [1].
Комісія Україна – НАТО (КУН) є найвищим
органом, який ухвалює рішення стосовно розвитку
відносин Україна – НАТО та спрямовує заходи в
руслі практичного співробітництва. Вона також є
форумом для консультацій між країнами – членами
Альянсу та Україною з тих питань безпеки, що
викликають обопільну зацікавленість [3]. Про що
свідчить той факт, що у 1997 році Україна відкриває
дипломатичну місію при НАТО, 1998 р. - засновано
Спільну робочу групу Україна – НАТО з питань
оборонної реформи, а в 1999 р. у Києві розпочинає
роботу Офіс зв’язку НАТО [1].
У травні 2002 р. другим Президентом України
Леонідом Кучмою було проголошено мету щодо
набуття Україною членства в НАТО. Під час
засідання КУН у Рейк’явіку (Ісландія) міністри
закордонних справ висловили прагнення піднести
двосторонні відносини на якісно новий рівень. І вже у
листопаді 2002 р. під час засідання КУН на рівні
міністрів закордонних справ у Празі (Чеська
Республіка) було ухвалено План дій Україна – НАТО.
Цей План мав на меті поглибити і розширити
взаємовідносини Україна – НАТО, а також
підтримати зусилля України у галузі реформування на
7

ХVIІІ воєнно-наукова конференція курсантів ВІТІ
Висновки. Впродовж 1991 – 2013 рр. між
Україною та державами-членами НАТО відбулася
низка зустрічей на найвищому рівні, військовополітичні засідання на рівні міністрів оборони країн.
Найбільше прагнення України до набуття членства в
Організації Північноатлантичного договору можна
було простежити за президентства Л. Кучми, тоді як
відхід від ідеї членства в НАТО – активно
демонструвався за часів прем’єрства та президентства
В. Януковича.

Отже, Asterisk IP-АТС - вільне рішення
комп'ютерної телефонії з відкритим вихідним кодом.
У комплексі з необхідним обладнанням, має всі
можливості класичної АТС і багатьма іншими,
підтримує безліч VoIP протоколів. Працює з будьякими пристроями.
Asterisk випускається відповідно до відкритим
вихідним кодом GNU General Public License (GPL).
Його може скачати кожен бажаючий. Він є найбільш
популярним програмним забезпеченням з відкритим
вихідним кодом. Ядро Asterisk може бути
налаштоване як IP або гібридні АТС. Перемикання
дзвінків, маршрутизація, дозволяють з'єднувати
абонентів із зовнішнім світом в через IP, аналогові
(POTS) і цифрові (T1 / E1) з'єднання.
Asterisk працює на самих різних операційних
систем, таких як Linux, MacOSX, OpenBSD, FreeBSD і
Sun Solaris. Asterisk, в комплексі з необхідним
обладнанням, має всі можливості класичної АТС,
підтримує безліч VoIP протоколів і надає функції
голосової пошти, конференцій, інтерактивного
голосового меню (IVR), центру обробки викликів
(постановка дзвінків в чергу і розподіл їх по агентам
використовуючи різні алгоритми) , запис CDR та інші
функції. Для створення власної функціональності
можна скористатися власною мовою Asterisk для
написання діалплана, написавши модуль на мові C,
або скориставшись AGI, який є гнучким і
універсальним інтерфейсом для інтеграції з
зовнішніми
системами
обробки
даних,
що
виконується через AGI може бути написано на будьякій мові програмування.
Asterisk є світовим лідером з відкритим
вихідним кодом в сфері IP телефонії. Пропонуючи
гнучкість, небачену в світі комунікаційного зв'язку,
Asterisk дає розробникам і інтеграторам створювати
передові рішення IP-телефонії безкоштовно.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОАПАРАТНОГО КОМПЛЕКСУ ASTERISK В
МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Александров В.Б.
курсант 143 навчальної групи
кафедра транспортних мереж

Науковий керівник: професор кафедри побудови
телекомунікаційних систем д.т.н., професор працівник
ЗСУ Могилевич Д.І.

Програмне
забезпечення
Asterisk
було
розроблено
з
метою
врахування
чинників
максимальної доступності та гнучкості. Спеціальні
інтерфейси програмування (API) починаючи від ядра
системи (Core) і до функціональних модулів (Loadable
Module) дозволяють створювати прикладні рішення
не беручи до уваги протоколи з'єднання, голосові або
відео кодеки і прийнятні інтерфейси для під'єднання
до інших телекомунікаційних рішень..
Asterisk-це конфігурована платформа для
телефонії з відкритим вихідним кодом, розроблена,
головним чином, для виконання на Linux. Більш чим
столітній досвід телефоного зв’язку дозволив
створити надійний пакет тісно інтегрованих
телекомунікаційних додатків. Сильна сторона
Asterisk- її налаштованій природі в поєднані з не
маючим аналогів відповідним стандартом. Жодна
інша АТС не надає такі широкі можливості по
варіантам її розгортання.
Такі додатки, як голосова пошта, конференцзв’язок, черги викликів та агенти, музика під час
очікування та паркування викликів,- все це стандартні
функції, вбудовані безпосередньо в програмне
забезпечення. Більш того, Asterisk може інтегруватися
з
іншими
технологіями
найрізноманітнішими
способами.

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ
АДМІНІСТРУВАННЯ WEB-ПОРТАЛУ
КАФЕДРИ ВВНЗ З ЕЛЕМЕНТАМИ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Андрусенко В.В.
Манченко Д.С.
курсант 252 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Сучасний світ дуже швидко змінюється та все
більшенаповнюється інформацією, світ у якому
велику роль відіграє те як людина володіє нею, навіть
є вираз: «Хто володіє інформацією, той володіє
світом». Люди стають сучасними та все більше
використовують мережу Інтернет, кожен хоче
відкрити для себе щось нове, знайти те що потрібно,
хтось хоче знайти спосіб заробітку, а хтось просто
хоче поділитись своїми вміннями. Одним із таких
способів є власний інформаційний ресурс.
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Інформатизація та комп’ютеризація сучасного
життя підвищують соціальні стандарти суспільства,
та потребують постійного удосконалення. З цього
приводу підвищується значення фахівців та
спеціалістів з інформаційних систем та технологій у
всіх галузях так само і у військовій.З появою такого
типу війни як “інформаційна”, у провідних арміях
світу почали приділяти велику увагу сучасним
технологіям та дистанційному навчанню. Перевагою
якого є те, що за допомогою пристрою з доступом до
мережі Інтернет все одно можливе продовження
навчання в будь-якій країні світу. Військовий інститут
телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут
приділяє достатньо велику увагу цьому напрямку та готує
фахівців в цій галузі для підвищення рівня
інформативності Збройних Сил України.
Розробка
веб-сайту
це
створення
маркетингового
інструменту,
призначеного
стимулювати
попит
інформаційного
ресурсу,
спрямованого на те, щоб донести до цільової
аудиторії необхідну інформацію, або створення
сервісного ресурсу, який би вирішував завдання з
надання
певних
послугзацікавленим
відвідувачам.Інформатизація та комп’ютеризація
сучасного життя підвищують соціальні стандарти
суспільства,
та
потребують
постійного
удосконалення. З цього приводу підвищується
значення фахівців та спеціалістів з інформаційних
систем та технологій у всіх галузях так само і у
військовій.
У зв’язку з швидким розвитком інформаційних
технологій для поліпшення створення інформаційного
ресурсу на основі веб-технологій з’явилось велика
кількість допоміжних програм, наприклад
CMS
(Content Management System — система керування
контентом).CMS — програмне забезпечення для
організації веб-сайтів чи інших інформаційних
ресурсів в інтернеті чи окремих комп'ютерних
мережах.
Проаналізувавши данні та провівши аналіз
існуючих технологій для створення інтерактивних
веб-додатків, можна зробити висновок, що для
розробки веб-сайту ефективніше б використовувати
CMS програму, створену за допомогою мови
програмування.Так як з кожним днем все більше
потреб виникає у користувачів і не всі сучасні
технології можуть підійти для розробки сайту. За
допомогою мови програмування можна зробити вебсайт з більшими можливостями для виконання більш
глобальних завданнь, так як не рідко кожний проект
потребує
індивідуального
підходу,
окремого
функціоналу, а готові CMS програми не можуть
допомогти в цьому так як працюють по шаблону та
мають багато недоліків.
Проаналізувавши данні та провівши аналіз
існуючих технологій для створення інтерактивних
веб-додатків прийшов до висновку, що більш
надійним способом створення веб-додатку є –
створення за допомогою мови програмування.
Спираючись на нього було розроблено
таблицю якості програмного модулю адміністрування
веб-порталу
кафедри
ВВНЗ
з
елементами
дистанційного навчання, що дає нам змогу
порівнювати його з іншим подібним програмним
забезпеченням оціненим по тих самих метриках та

побачити
загальну
розробленого модулю.

картину

Науковий
керівник:
комп’ютерних інформаційних
Власенко О.В..

ефективності

викладач
технологій

кафедри
майор

АНАЛІТИЧНА ОБРОБКА ДАНИХ
АБІТУРІЄНТІВ ВВНЗ
Бандурист М.М.
курсант 241 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

В
сучасному
глобалізованому,
технологізованому і разом з тим неструктурованому
світі роль аналітичної діяльності об’єктивно зростає.
Це обумовлено насамперед неконтрольованим
розвитком усіх процесів і явищ в житті. Діяльність
будь-яких структур сьогодні потребує хоча б
мінімального прогнозованого розвитку, захисту від
ризиків, небезпек і викликів. Саме таким
універсальним засобом в інформаційному суспільстві
є аналітика. В сучасних умовах аналітична діяльність
повинна супроводжувати прийняття будь-якого
управлінського рішення чи то на рівні держави, чи то
на рівні ВВНЗ, чи на рівні громадянина.
Організаційно
аналітичний
процес
як
технологічна сукупність складається з трьох етапів:
підготовчого, аналітичної обробки та заключного
(узагальнення результатів аналізу). Підготовчий етап
аналітичного процесу передбачає комплекс робіт, під
час яких здійснюється підготовка різної інформації до
аналітичної обробки. Другим етапом аналітичного
процесу є аналітична обробка даних за допомогою
різних методичних і технічних прийомів. На цьому
етапі здійснюють комплекс розрахунків і процедур,
які дають змогу добути підсумкові дані для
підготовки управлінських рішень. Заключним етапом
аналітичного процесу є узагальнення інформації.
Аналіз даних є сполучною ланкою між
фіксацією сформованої ситуації і прийняттям рішення
при її зміні. Саме аналіз дозволяє:

своєчасно
виявити
відхилення
від
очікуваних результатів - завдань згідно плану,
стратегічних показників, ключових показників успіху
позначених для конкретних підрозділів;

визначити причини виникнення цих
відхилень з метою оцінки резервів і грамотного
обґрунтування потреби в додаткових інвестиціях.
Тому постає актуальна наукова задача щодо
проведення аналітичних розрахунків, що в свою чергу
приведе до поліпшення якості кадрового потенціалу
ВВНЗ.
Продуктивність виконуваної роботи тісно
пов’язана з використовуваними інструментами.
Проводити обробку даних цілком можливо, маючи
лише олівець та папір, але набагато швидше та
ефективніше це робити за допомогою спеціальних
інструментів, а саме статистичного програмного
забезпечення.
Мова
програмування
JavaScript
задовольняє потреби аналітика в повному обсязі. За
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думкою багатьох розробників, має зручний інтерфейс
ніж і відповідно – полегшує роботу.
У доповіді пропонується бібліотеку D3.js, це
популярний інструмент, який призначений для
створення графіків і діаграм. Він дозволяє без
особливих зусиль створювати графіки та діаграми
будь-якого типу, а також вибудовувати дані на
діапазоні часу і логарифмічною шкалою. Також має
вбудовані засоби роботи з анімацією, що дозволить
ефектно видозмінювати графіки в залежності від
нових даних, а також експериментувати з кольором.
Таким чином, запропонований підхід, що
полягає у проведенні аналітичної діяльності
абітурієнтів ВВНЗ та застосуванні бібліотеки D3.js
для здійснення візуалізації отриманих даних, дозволяє
своєчасно виявити відхилення від очікуваних
результатів та сприяє визначити причини виникнення
цих відхилень з метою оцінки резервів. Проте
проведення аналітичних розрахунків в середовищі
розробки вимагає написання великого числа стрічок
програмного коду і є не можливим для звичайного
користувача,
тому
є
доцільним
створення
аналітичного веб-порталу, з метою спрощення
проведення аналітичних розрахунків та візуалізаціїї
отриманих результатів.

системи обліку, в яких накопичується вся інформація
про діяльність підприємств.
Сучасні
інформаційні
системи
обліку
дозволяють оцінити фактичний стан відділу,
прогнозувати й моделювати обґрунтовані рішення.
Крім цього, їх застосування дозволяє комплексно
розв’язувати задачі обліку, аналізу і аудиту.
Запропонована автоматизація системи обліку
та руху матеріальних цінностей має позитивні
аспекти:
орієнтовано на сучасні умови діяльності
закладів; крім цього, не має аналогів у своїх
принципах, існуючі напрями скеровані на розширення
можливостей пересування майна, задоволення потреб
відповідальних за майно та прискорений оптимальний
варіант просторової структури отримання речей;
дає змогу забезпечувати заклад високим рівнем
обліковуванням
майна,
розвивати
своєрідні
відмінності, що є важливим чинником.
На сьогодні WEB-сторінку можна повноцінно
вважати засобом представлення організації в
інтернеті. І вже сьогодні кожна WEB-сторінка, що
створюється, повинна містити такий невід'ємний
атрибут, як система адміністрування. Це в свою чергу
робить сторінку не просто рекламно-інформаційним
ресурсом, а й достатньо динамічним джерелом
інформації. По своїй суті вона стає ще одним
інструментом для відображення певної динамічної
інформації про компанію. В такому випадку WEBсторінку можна розглядати як набір певної бізнеслогіки, що забезпечує обробку і представлення певної
інформації.
Поставлений підхід є насправді актуальним,
оскільки зростає кількість військових частин та
навчальних закладів, які через свої розміри та
обіговий фонд не можуть забезпечити себе дорогими
програмними
продуктами.
Дослідження
інформаційної системи полягає у створенні зрозумілої
та простої у використанні системи надання послуг
обліку та русі матеріальних засобів та цінностей.

Науковий керівник: старший викладач кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій підполковник
Шкіцькій В.В.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ТА
РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ В
КОМУНАЛЬНО - ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ
СЛУЖБИ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Басанець Д.О.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Науковий
керівник:
комп’ютерних інформаційних
Кирган О.О.

З процесами інформатизації суспільства все
більшої актуальності набувають інформаційні
системи, використання яких дає широкі можливості
для ефективного застосування сучасної комп'ютерної
техніки і програмного забезпечення, автоматизації
праці в різних сферах діяльності. Інформаційна
система в органах державної влади має бути єдиною
структурою, функцією якої є проведення державної
інформаційної політики. Вона охоплює всі гілки і
рівні державної влади, включає як спеціалізовані
органи влади, що забезпечують регулювання
інформаційної сфери, так і підрозділи в інших органах
влади, що відповідають за інформаційні аспекти
діяльності у сфері їхньої компетенції. Тому наукові
дослідження в даному напрямку є актуальними.
Важливим процесом діяльності будь-якого
підприємства є документообіг, добре налагоджена
система якого реально відображає поточну виробничу
діяльність на підприємстві і дає управлінцям
можливість впливати на неї.
Але особливого значення для ефективного
управління в умовах бізнесу набули інформаційні

викладач
технологій

кафедри
капітан

ПРОГРАМНО-АПАРАТНА ПЛАТФОРМА
3D ПРИНТЕРА НА БАЗІ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ
АРХІТЕКТУРИ ARDUINO
Баюра А.І.
курсант 252 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

На сьогоднішній день одним із пріоритетних
завдань як в промисловості так і у військовому
оборонному комплексі щодо мінімізації затрат при
виробництві запчастин та готових компонентів.
Одним із перспективних напрямків вирішення задачі
мінімізації затрат ресурсів при виготовленні різного
роду виробів можуть стати технології 3D друку.
Переваги використання сучасних 3D принтерів
очевидні: зниження собівартості і скорочення
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термінів виготовлення продукції, моделювання
елементів будь-якої форми і складності, швидкість та
висока
точність
виготовлення,
можливість
використання різних матеріалів. У поєднанні з
потужними сучасними інструментами проектування,
такий тип виробництва дозволяє створювати
конструкції будь-якої, навіть найскладнішої форми.
Швидке виробництво кінцевого продукту і цифрова
точність його виготовлення – не викликає сумніву
щодо актуальності технологій 3D-друку.
Для того щоб друкувати на 3D-принтері,
необхідна 3D-модель в форматах .STL, .OBJ, .AMF,
.GCO,
.G,
.NC.
Використовуючи
програми
тривимірного моделюєвання і проектування, або
завантажити з бібліотек, представлених в мережі
інтернет. Щоб здійснити пошарове розрізання моделі
на шари, можемо використати програми-слайсери:
Slic3r, KISSliser, Cura і інші. У керуючу програму
Repetier-Host вбудований слайсер, але можна
використовувати і сторонні програмні продукти.
В даний час існує більш ніж 100
зареєстрованих 3D методів друку, таких як полімери й
металів. Таку велику кількість прийомів з питань
захисту об'єктів інтелектуальної власності, де кожна
компанія займається виробництвом 3D принтери,
намагається зареєструвати свій власний метод друку.
Часто методи відрізняються лише назвою, не
технологією. Таким чином, методи, різні технології в
загальній складності 15.
Виробничий цикл починається з обробки
тривимірної цифрової моделі. Модель в форматі STL
ділиться на шари і орієнтується найбільш підходящим
чином для друку. Використовуючи технологію друку
FDM для виготовлення деталей з пластика, дана
технологія дозволить швидко створити прототип
деталі для полегшення повторного тестування з
послідовною, покроковою модернізацією об'єкта.
Великий плюс технології полягає швидкому
виробництві, служить в якості недорогої альтернативи
стандартним методам при створенні дрібносерійних
партій, низька собівартість готової друкованої деталі.
Дана технологія знайшла широке застосування для
створення комплектуючих безпілотних літальних
апаратів та дронів на наземному шасі. У поєднанні з
потужними сучасними інструментами проектування,
такий тип виробництва дозволяє створювати
конструкції будь-якої, навіть найскладнішої форми.

завдань, підвищують вимоги до рівня професійної
компетенції військовослужбовців ЗСУ. Тільки
військовослужбовець, який швидко адаптується до
роботи в умовах постійного оновлення технологій,
постійно
підвищує
власну
професійну
компетентність, буде найбільш ефективно виконувати
свої функціональні обов’язки в умовах ведення
гібридних, інформаційних війн. Однак у зв’язку з
обмеженими термінами навчання, перепідготовки та
виконання основних функціональних обов’язків,
недостатньої кількості сучасних засобів ОВТ, які
наданні
для
навчання,
необхідно
шукати
альтернативні засоби для навчання.
Одним із шляхів вирішення проблеми
швидкого навчання та засвоєння вивченого матеріалу
практично є використання віртуальних тренажерів.
Тренажери дозволяють значно скоротити час
засвоєння матеріалу, а отже прискорити процес
навчання. Військовослужбовці зможуть наочно
розібрати досліджувану тему стільки разів, скільки їм
потрібно для розуміння матеріалу.
Існує ряд тем, які викликають значні
проблеми у військовослужбовців, що часто пов'язано
з труднощами наочної демонстрації. Саме в цьому
випадку доцільно використання тренажерів.
Віртуальні тренажери надають неоціненну
допомогу як військовослужбовцю (вони дозволяють
наочно подати матеріал, повторювати певні дії до
повного розуміння і закріплення вивченого
матеріалу), так і посадовій особі, яка проводить
навчання (не вимагають постійної присутності,
неупереджено
оцінюють
отримане
рішення,
методичні рекомендації видаються автоматично,
програма сама вказує на допущені помилки).
Особа, яка створює сценарій тренажера,
повинен мати певні уявлення про можливості
сучасних інформаційних технологій. Створення
якісного тренажера неможливо без органічної єдності
технічної досконалості комп'ютерного продукту,
глибокого фундаментального знання, покладеного в
його основу, і професійного досвіду програміста, який
чітко представляє до якого рівня теоретичного і
практичного освоєння матеріалу має виводити
курсанта робота з конкретним тренажером.
В результаті аналізу існуючих програмних
тренажерів та методів побудови, було обрано
динамічний віртуальний тренажер, що дозволить в
інтерактивному режимі проводити навчання та
відпрацювання нормативів на телекомунікаційному
комплекті ТИП – 1. Також були проаналізовані
основні характеристики ТК – 1 та алгоритми
виконання нормативів, щодо його налаштування.
В результаті аналізу існуючих технологій
розробки віртуальних тренажерів була проведена
порівняльна оцінка сучасних засобів розробки. Для
реалізації динамічного віртуального тренажеру було
обрано програмний засіб для створення інтерактивних
віртуальних тренажерів Unity. Також було розроблено
узагальнений
алгоритм
роботи
підсистем
тренажеру ТК – 1.

Науковий керівник: заступник начальника
кафедри комп’ютерних інформаційних технологій,
к.т.н., доцент підполковник Нестеренко М. М.

ВІРТУАЛЬНИЙ ТРЕНАЖЕР
«ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ»
НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ UNITY
Богуцький В. В.
курсант 252 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Науковий керівник: заступник начальника
кафедри комп’ютерних інформаційних технологій,
к.т.н., доцент підполковник Нестеренко М. М.

Високий рівень сучасної техніки та
електроніки, постійно зростаючий обсяг інформації,
необхідної для вирішення повсякденних професійних
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
КОМП’ЮТЕРНИХ
ТРЕНАЖЕРНИХ СИСТЕМ В ЗСУ

напрацювати майбутнім спеціалістам сталі навички
поводження зі складною технікою, уникнути поломок
техніки при неправильних діях тих, хто навчається,
економити паливо та боєприпаси, а головне –
відпрацьовувати дії при позаштатних ситуаціях, які
практично неможливо відтворити на звичайному
полігоні. Машинний (комп'ютерний) експеримент
дозволяє не тільки сформувати моторно-рефлекторні
навики дій в складних ситуаціях, але і наочно
показати фізичну суть процесів, що протікають в
устаткуванні, їх взаємну залежність, а також ряд
істотних тонкощів, яким, на жаль, не завжди
надається значення на практиці. Комп'ютерні моделі
можуть також надати неоціниму допомогу при аналізі
аварій, як з погляду накопичення статистики, так і
шляхом проведення машинного експерименту по
відтворенню аварійної ситуації.[3]
Так,
наприклад,
українські
розробники
тренажера гвинтокрилу можуть імітувати аварійну
посадку при непрацюючому двигуні. В реальних
умовах подібні навчання закінчувались би переважно
аваріями. Крім того, сучасні тренажери бойової
техніки здатні доволі точно відтворювати умови
конкретної географічної місцевості, в тому числі тієї,
де неможливо провести реальні навчання.
Сьогодні в Україні є 81 танковий тренажер, з
них лише 2 сучасних тренажери танку Т-64
(знаходяться у Харківському інституті танкових
військ та Львівській політехніці), решта практично
повністю вичерпали ресурс, застаріли фізично та
морально. Є 20 тренажерів різних літаків, з яких
працездатні лише 13.
Важка ситуація й з тренажерами у військовоморських силах. Але українські розробники серйозно
взялися за тренажери і можуть дійсно зробити прорив
у цьому напрямку. Міністерство оборони поки що не
в змозі фінансувати роботи з розробки тренажерів,
тож підприємства це здійснюють власним коштом.
Дуже складна ситуація і у військах зв’язку, що
не забезпечені тренажерними системами техніки
зв’язку, а зокрема тренажерів новітніх радіостанцій
Harris, Aselsan та Motorola певних моделей, що стоять
на озброєнні. Зразки даної техніки відповідають
сучасним потребам ЗСУ. Натомість вивчення даних
радіостанцій на основі застосування комп’ютерних
тренажерних систем.[1]
Сьогодні на українському ринку військових
навчально-тренувальних засобів працює біля десятка
організацій. Серед них Харківське конструкторське
бюро машинобудування ім.Морозова, Львівський
недержавний
концерн
“МАТС”
Інститут
автоматизованих систем, Центр критичних технологій
“Мікротек”
тощо.
Незабаром
можна
буде
організувати щось на зразок асоціацій вітчизняних
виробників тренажерів. Подібна організація існує,
наприклад в США. Там ця асоціація розробляє єдині
стандарти, сприяє налагодженню співпраці між
різними виробниками.[2]
Метою дослідження є проведення оцінки
ефективності
застосування
комп’ютерних
інформаційних систем в ЗСУ.
Висновки. Таким чином провівши аналіз
можна зробити висновок, що є необхідним
впровадження комп’ютерних тренажерних систем в
процес навчання та підготовки кадрів військового

Бондарук Т.І.
курсант 241 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

У сьогоднішніх умовах, коли навіть дрібний
ремонт техніки займає час і загрожує перетворитися
на невчасне або часткове невиконання поставленого
завдання, ціна помилки екіпажу може коштувати
комусь життя. Особливої важливості набуває якісне
навчання і постійна підтримка кваліфікації і
готовності особового складу, його протиаварійні
тренування. Сучасна воєнно-політична картина в
Україні, а зокрема досвід проведення АТО показує,
що якість навчання, а особливо підготовки особового
складу до виконання службових та бойових завдань
потребує суттєвих коректив та нововведень.
Підготовка та вивчення новітніх зразків військової
техніки шляхом роботи на реальних зразках в певних
умовах не завжди є можливим та раціональним з
точки зору витрат часу та швидкості їх розгортання.
Тому випливає потреба в впровадженні нових
раціональних
способів
реалізації
проведення
підготовчого процесу, що прискорили б навчання, що
і визначає актуальність теми.[1]
Дана проблема може бути вирішена шляхом
використання в системі підготовки і навчання
особового
складу
сучасних
комп’ютерних
тренажерних систем. Моделювання реальності —
найважливіша перевага тренажерних систем, це те,
що з їх допомогою можна відтворити будь-який
об'єкт. Завдяки ним людина практикує операції, що
максимально відповідають реальним, насправді
маючи справу лише з їх електронним аналогом.
Сучасна комп'ютерна технологія (мультимедіа)
дозволяє створювати діалогові навчальні програми і
тренажери,
що
включають
комп'ютерну
мультиплікацію, аудіо і відеотехніку. Як мінімум, це
підсилить відчуття реальності при роботі з
тренажером і відкриє нові можливості в процесі
вчення. У загальному випадку тренажер являє собою
програмно-апаратний комплекс, що має структуру,
подану на рисунку.
Під час вибору комп'ютерного тренажера слід
враховувати: набір стандартних елементів і варіанти
їх розширення; можливі режими роботи і вирішувані
завдання; якість і ергономічні характеристики
інтерфейсу (зручність роботи).

Рисунок 1. Структура комп’ютерної тренажерної системи

Сучасні
тренажерні
системи
можуть
забезпечити до 70% усього процесу навчання на
новітніх зразках військової техніки. Тренажери здатні
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зв’язку та автоматизації. Ряд наукових і інженерних
колективів країни вже давно працює над
застосуванням новітніх комп’ютерних систем в
навчанні, у тому числі і в навчанні персоналу різних
виробництв, але на даний час є необхідним розробити
та впровадити ще десятки комп’ютерних тренажерних
систем в процес навчання.

водний простір - ВМФ, а в небі панують ПовітряноКосмічні Сили [1, с. 47]. На сучасному етапі
Сухопутні війська є найбільш чисельним видом ЗС
РФ внаслідок широкого кола завдань, які він здатний
вирішувати. До основних можна віднести наступні:
знищення противника, захоплення і контроль його
території, запобігання будь-яких актів агресії та
зовнішніх загроз. Для цього в складі Сухопутних сил
є окремі роди військ, які виконують завдання
самостійно або шляхом тісної співпраці з іншими
підрозділами ЗС РФ. Реформа ЗС РФ 2008-2020 років
– це комплекс заходів щодо зміни їх структури,
складу та чисельності, анонсований 14 жовтня 2008
року на закритому засіданні Військової колегії МО
РФ.
Реформа була розподілена на 3 етапи:
I етап (2008 – 2011 рр.); II етап (2012 – 2015
рр.);
III етап (2016 – 2020 рр.).
Оптимізація управління Один з основних
напрямків реформи - перехід від чотирьохрівневого
управління: військовий округ – армія – дивізія – полк
до трьохрівневого: військовий округ – армія –
бригада. Після реорганізації кількість військових
округів було скорочено до чотирьох, проте, об'єднане
стратегічне командування (далі – ОСК) «Північ» було
виведено в окреме формування:
1. ОСК «Північ» включає в собі Північний
флот.
2. Західний військовий округ включає в собі
колишні Московський та Ленінградский військові
округи та Балтійський флот.
3. Південний військовий округ включає
колишній Північно-Кавказький військовий округ, 4-а
армія ВПС та ППО, Чорноморський флот і Каспійську
флотилію.
4. Центральний військовий округ включає
колишній Приволзько-Уральський та західну частину
колишнього Сибірського військового округу.
5. Східний військовий округ включає колишній
Далекосхідний та Забайкальський військовий округ,
східну частину колишнього Сибірського військового
округу, Тихоокеанський флот.
Військово-адміністративний розподіл РФ.
ОСК «Північ» (штаб в Сєвероморську); Західний
військовий округ (штаб в Санкт-Петербурзі);
Південний військовий округ (штаб в Ростові-наДону); Центральний військовий округ (штаб в
Єкатеринбурзі); Східний військовий округ (штаб в
Хабаровську).
Після військово-адміністративної реформи всі
війська
на
території
військового
округу
підпорядковуються одному командувачу, який несе
особистісну відповідальність за безпеку в регіоні.
Об'єднання під єдиним командуванням дозволило
якісно збільшити бойові можливості підпорядкованих
військ за рахунок скорочення часу реакції в кризових
ситуаціях і зростання їх сукупної ударної потужності
[2].
На стратегічних напрямах були створені
самодостатні міжвидові угруповання військ (сил),
об'єднані під єдиним командуванням, основу яких
складають з'єднання та військові частини постійної
готовності, здатні в найкоротші терміни привестися у
вищі ступені бойової готовності, виконати завдання за
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Актуальність дослідження зумовлена тим, що
на сьогоднішній день застосування новітніх зразків
озброєння та військової техніки Російської Федерації
незаконними збройними формуваннями проти
підрозділів Збройних Сил України в окремих районах
Донецької та Луганської областей призводять до
втрат
особового
складу
серед
наших
військовослужбовців. На сьогоднішній день є реальна
загроза широкомасштабного вторгнення російських
збройних угрупувань на територію нашої країни.
Можливості протидії збройній агресії Російської
Федерації зразками зброї власного та зарубіжного
виробництва підкреслює актуальність теми.
Метою дослідження є вивчення історії
створення та реформування підрозділів, озброєння і
військової техніки Збройних Сил Російської
Федерації (далі – ЗС РФ), ефективності ведення
бойових дій. ЗС РФ є державною військовою
структурою, що становить основу оборони країни та
призначена для відбиття агресії проти держави, для
збройного захисту цілісності та недоторканності її
території, а також для виконання міжнародних
договорів. Нинішня армія Росії є спадкоємицею
бойових досягнень та традицій російської армії
дореволюційного часу і радянських Збройних Сил.
Організація сучасних ЗС РФ представлена
трьома видами та трьома окремими родами військ.
Крім
цього,
є
тилова
служба,
служба
розквартирування, які не виділені в окремий вид.
Територія РФ поділена на чотири військові округи:
Західний, Східний, Центральний та Південний. У них
в залежності від сфер застосування: сухопутної
частини, водного простору та повітря присутні три
види військ. За сушу відповідають Сухопутні війська,
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ХVIІІ воєнно-наукова конференція курсантів ВІТІ
призначенням. В усіх чотирьох нових військових
округах були сформовані командування резерву.
Триває процес оснащення ЗС РФ новітніми
зразками озброєння та військової техніки. Так,
наприклад, сучасним зразком бронетехніки стала
важка бойова машина піхоти (далі - БМП) Т-15 з
новим 57-мм бойовим модулем "Кинджал", а також
надзвуковими протитанковими ракетами "Атака".
Держкорпорація "Ростех" представила модернізовану
БМП-1АМ "Басурманин". Одна з найпопулярніших в
світі БМП отримала новий комплекс озброєнь,
сучасну електроніку і більш потужну силову
установку, що призвело до істотного поліпшення її
бойових характеристик. "Басурманин" оснащений 30мм бойовим модулем від БТР-82А з автоматичною
гарматою, кулеметом ПКТМ калібру 7,62-мм,
системою управління вогнем з комбінованим
зенітним прицілом, двоплощинним стабілізатором
озброєння, а також протитанковим комплексом
"Метис". Ще один з яскравих зразків броньованої
техніки - модернізований з урахуванням досвіду боїв
в Сирії бронеавтомобіль «Тигр 9». Концерн ВКО
"Алмаз-Антей" вперше представив новий зенітний
ракетний комплекс (далі - ЗРК) "Бук-М3". У цій
модифікації застосована нова ракета, а їх кількість
збільшена з чотирьох до шести на одній машині.
Кількість одночасно обстрілюваних цілей збільшено
до 36, а дальність ураження - до 70 км. Ще багато
зразків озброєння та військової техніки розроблено і
налагоджено їх постачання до військ [3].
Висновки Проаналізувавши сучасний стан ЗС
РФ, можна стверджувати, що насьогодні Росія має
військову перевагу на сухопутній частині, морі та у
повітрі. Їхні новітні розробки в сфері космічної
оборони, розвинена бойова ланка ударно-тактичних
безпілотників потребують ретельного вивчення і
врахування в процесі створення новітніх засобів
протидії.
Підсумовуючи, можна зазначити, що на
сьогоднішній день ЗС РФ займають одне з провідних
місць у світі. Бойова потужність ЗС РФ та їхній
потенціал, агресивні наміри щодо імовірного
широкомасштабного вторгнення на територію
України, примушують вище керівництво нашої
держави до негайного проведення військових реформ
всіх видів та родів військ ЗС України, розвитку
військово-промислового комплексу зі створення і
налагодження масового виробництва новітніх зразків
озброєння та військової техніки. Вищому керівництву
країни, командуванню ЗС України, військовим
фахівцям-зброярам,
військово-промисловому
комплексу потрібно докласти необхідних зусиль у
площині розвитку власної армії і сучасних зразків
озброєння та військової техніки з метою надання
адекватної відсічі у випадку нападу на нашу державу.
Ймовірні втрати людських та матеріальних ресурсів,
які буде нести противник у випадку вторгнення на
нашу територію, мають відкинути реалізацію
злочинних намірів сьогоднішнього військовополітичного керівництва РФ.

2. Аналитическая записка экспертов по
оборонной политике Павла Лузина и Кирилла
Шамиева о состоянии Вооруженных сил РФ
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://planperemen.org/reports/army.
3. Армия России 2018 - 19, вооруженные силы
России, служба в армии, военная техника, новости,
видео, фото [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.dialog.ua/tag/81
Науковий керівник: доцент кафедри загальної
тактики полковник Селюк В.М.

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ТЕСТУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
“РЕЄСТР ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
РЕСУРСІВ
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ”
Боринський Ю.В.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
Тестування, як завершальний етап розробки
веб-сайту, грає життєво важливу роль в процесі
створення якісного програмного забезпечення. Чим
складніше сайт, тим більше часу потрібно на його
перевірку і налаштування. За специфікацією проекту,
що реалізовує інформаційний пошук, а саме
ефективне знаходження релевантних документів для
задоволення інформаційних потреб. Забезпечення
якості якого можливо тільки шляхом застосування
інформаційних технологій сучасного комплексного
тестування, на що і спрямоване дослідження наукової
роботи
«Програмний
модуль
тестування
інформаційної системи
“Реєстр електронних
інформаційних ресурсів Міністерства оборони
України”».
Організаційну структуру системи реєстру ЕІР
міністерства оборони України утворюють:
спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади у галузі зв'язку та сфері
інформатизації,
відповідальний
за
ведення
Національного реєстру ЕІР (326-2004-п);
структурні підрозділи з питань інформаційних
технологій, взаємодії із засобами масової інформації
та зв'язків з громадськістю органів державної влади та
органів місцевого самоврядуванняю;
інформаційні підрозділи підприємств, установ
та організацій, а також засоби масової інформації.
Взагалом оцінивши різні рішення для вибору
інструменту,
який
відповідає
вимогам
до
автоматизованого тестування було обрано види
тестування, модульне тестування в комплекці з
тестуванням грачного інтерфейсу на основі
скриптової мови програмування “PHP” і фреймворку
“PHPUnit. Це може бути істотним, якщо ваше
програмне забезпечення використовує нові і часто
мінливі технології. Для використання ж інструментів
з відкритим вихідним кодом і некомерційними
засобами не потрібно оплати, але потрібні зусилля і
компетенція для впровадження нових оновлень.
Важко відшукати відповідь на питання і знайти

ЛІТЕРАТУРА
1. Потрашков Сергей История русской армии –
Из-во “Эксмо” – 2011 – 768 с.
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спеціальні знання, необхідні для інтеграції різних
інструментів і платформ з подібними рішеннями. Нові
інструменти, які інтегруються з фреймворками з
відкритим вихідним кодом, являють собою
життєздатну альтернативу комерційним і open-source
рішень для автоматичного тестування.
У результаті тестування інформаційної системи
“Реєстр
електронних
інформаційних
ресурсів
Міністерства оборони України”, а саме комплексного
тестування інформаційної системи, методів і
алгоритмів виконання пошуку інформаційних
ресурсів, що сприятиме забезпеченню належного
рівня якості сайта в конкурентному середовищі, було
виявленно що програмний продукт відповідає
стандартам та вимогам по розробці електронних
інформаційних систем, та виконує покладені на неї
завдяння, що вцілому в майбутньому цілком зможе
підвищити прозорость та відкритость роботи органів
державної влади; подальший розвиток національної
культури, освіти, науки за рахунок використання
новітніх інформаційних технологій.
Розроблений програмний модуль є сучасним,
виконує всі функції які на нього покладені. Адже
трапляються випадки, коли з технічних причин або
людської помилки відбувається втрата важливої
інформації, можливість створення резервних копій
значно скорочує час на відновлення даних та під час
тестування програмного модуля не відбулося жодної
помилки.

автоматизованих інформаційних систем через
недостатність
власних
ресурсів.
Для
таких
автоматизованих інформаційних систем необхідно
було застосовувати потужніші комп’ютери сервери,
які дозволяли б концентрувати мережні ресурси і
були б розраховані на ефективну роботу в мережі для
сумісного використання користувачами. Сьогодні
найпоширенішими стають локальні обчислювальні
мережі комерційного призначення.
Технічні
завдання
щодо
розробки,
налагодження та використання надаються виходячи з
необхідної галузі застосування, але незалежною
потребою завжди лишається потреба у використанні
апаратних ресурсів для створення та використання
локальної обчислювальної мережі. У той же час
потреба у локальних обчислювальних мережах
зростає, відповідно зростає кількість апаратних
засобів для їх побудови та використання.
Завдання по забезпеченню обліку апаратних
засобів
вирішується
поєднанням
апаратнопрограмних можливостей, підбором необхідного
модулю, та технологій для програмного коду та
налаштувань.
Керуючись наведеним вище, створення
програмного забезпечення апаратних засобів вузлів
локальної обчислювальної мережі може бути
вирішеною в декілька етапів. Перший представлено у
виясненні предметної області та реалізується
визначенням необхідних компонентів для побудови
локальної обчислювальної мережі. Другим етапом є
підбір необхідних модулів та фреймворків для
реалізації програмного продукту. Третім етапом є
тестування реалізованого програмного продукту.
Висновки: Таким чином, облік апаратних
засобів вузлів локальної обчислювальної мережі
повинен починатися з аналізу та підбору наявних
модулів, та технологій можливих для використання у
програмному засобі, виходячи з актуальності,
зручності використання та швидкості побудови. Так,
оптимальним рішенням буде оптимізація на рівні
СКБД та програмного додатку.

Науковий керівник: заступник начальника
кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, к.т.н.
підполковник Нестеренко М.М.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ
АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ВУЗЛІВ ЛОКАЛЬНОЇ
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
Бориславський В.
курсант 242 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Науковий
керівник:
доцент
кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій, кандидат
технічних наук працівник ЗСУ Успенський О.А.

В умовах сучасної української армії, розвиток
локальних обчислювальних мереж трансформувався у
важливий чинник воєнно-технічної політики і воєнної
безпеки провідних країн світу, потужну рушійну силу
для вдосконалення управління військами. За
сучасного стану ведення бойових дій велику роль
мають
локальні
обчислювальні
мережі,
що
застосовуються за різних умов, але з загальною метою
збільшення швидкості обробки інформації.
Локальна обчислювальна мережа – це
комунікаційна мережа, яка забезпечує в межах деякої
обмеженої території взаємозв’язок для широкого кола
програмних продуктів. Вона підтримує зв’язок між
ЕОМ, терміналами, обладнанням, забезпечує сумісне
використання ресурсів.
Спочатку локальні обчислювальні мережі
створювалися для наукових цілей з метою сумісного
використання загальних ресурсів. Це пояснювалось
тим, що в багатьох випадках широко розповсюджені
персональні комп’ютери не забезпечували створення
та
функціонування
достатньо
потужних

СТВОРЕННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ
ДОБРОВОЛЬЧИХ БАТАЛЬЙОНІВ
ДО СКЛАДУ СИЛОВИХ ВІДОМСТВ
УКРАЇНИ
Буликан А.В.
курсант 165 навчальної групи
кафедра загальної тактики

Початок збройного конфлікту на Сході України
спричинив виникнення у суспільстві добровольчого
руху. Водночас держава зіштовхнулася з тим, що не
мала у необхідній кількості якісних сил і засобів, щоб
захиститися від агресора. Насьогодні за пройденим
часом виникла нагальна потреба дослідити причини
виникнення добровольчого руху в Україні, мотиви,
що рухали тисячами людей, переважно необізнаних у
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військовій справі, взяти в руки зброю, встати до
строю та йти захищати територію країни від збройної
агресії, що і обумовлює актуальність обраної теми.
Метою дослідження є простеження створення
та розвиток добровольчого руху в України у 2014 –
2015 р.р., інтеграції створених добровольчих
батальйонів (далі – добробатів) до лав силових
структур та відомств України. Перебуваючи у
скрутному становищі, керівництво держави вирішило
скористатися сплеском патріотизму серед громадян і
не забороняло організацію добробатів, навіть
ініціювало їх створення у складі Збройних Сил
України (далі – ЗС України), Міністерства внутрішніх
справ (далі – МВС) та Національної гвардії України
(далі – НГУ), укомплектованих переважно з числа
добровольців. Так, наприклад, у ЗС України було
сформовано батальйони територіальної оборони за
сприянні обласних державних адміністрацій спільно з
громадськими організаціями, у МВС – підрозділи
патрульної міліції особливого призначення переважно
при обласних управліннях МВС у співпраці з
громадськими формуваннями, в НГУ – добровольчі
резервні батальйони оперативного та спеціального
призначення за сприянні громадських організацій,
зокрема «Самооборони Майдану» [1, c. 25 – 26].
Крім цього, було створено низку добробатів за
участі виключно громадських організацій, партій та за
фінансової і матеріальної допомоги волонтерів і
бізнесменів, серед них найбільш відомі –
Добровольчий український корпус «Правий сектор»
(далі – ДУК ПС), батальйон «ОУН», добровольча
козацька рота спецпризначення ім. Т.Г. Шевченка та
низка інших чисельністю не більше кількох десятків
осіб.
Однак процес інтеграції на цьому не зупинився.
Завдяки вдало проведеній внутрішній політики
держави та прийняття низки законів України було
відновлено довіру до силових структур держави,
зокрема
встановлено
винагороди
для
військовослужбовців та працівників правоохоронних
органів за участь у бойових діях, поліпшено
соціальний захист учасників антитерористичної
операції (на сьогодні – операції Об’єднаних Сил),
забезпеченість військових частин підрозділів зброєю
та військовою технікою. Завдяки цим заходам
відбувся перехід учасників добробатів до складу ЗС
України, НГУ та МВС України. Також, інтегрувалися
декілька добробатів, зокрема батальйон «ОУН».
12 лютого 2015 року у Мінську учасники
перемовин, у т.ч. представники від України,
підписали «Комплекс заходів щодо виконання
Мінських угод», де у п. 10 передбачено «роззброєння
всіх незаконних груп» на території України. Урядом
України та керівниками відомств було організовано
зустрічі та бесіди як з командуванням, так і з бійцями
добробатів. Їм було запропоновано входження до
складу силових структур з подальшим продовженням
боротьби з агресором зі зброєю або завершення
бойової діяльності та залишення зони АТО (ООС).
Окремі керівники розпустили особовий склад
добробатів та заявили про ліквідацію або розпочали
політичну діяльність. Їхні бійці самостійно уклали
контракт з командуванням ЗС України, МВС та НГУ,
Інші, такі як батальйони ДУК ПС та з часом створена
Д. Ярошем Українська добровольча армія, не

інтегрувалася та продовжувала перебувати в зоні
ведення бойових, отримавши на це дозвіл від
військово-політичного керівництва [2].
Крім героїчних сторінок у діяльності
добробатів вбули і ганебні. Їх бійцями було вчинено
велику кількість злочинів та проступків. Командири
свої дії не погоджували з керівництвом АТО, їхній
діяльності були притаманні непідконтрольність та
непідзвітність. Посилення військового потенціалу
добробатів та їх участь у політиці та економічній
діяльності спровокувало конфлікти, а надалі через
безкарність могло призвести до виникнення збройних
конфліктів усередині країни [3].
Керівники держави та силових відомств з
метою викорінення злочинності серед особового
складу, які перебували у складі ЗС України, МВС та
НГУ, зініціювало реінтеграцію. Атестація особового
складу надало змоги позбутися осіб, схильних до
девіантної поведінки, відібрати якісний командний
склад.
Указом Президента України від 24 вересня
2015 року № 555/2015 було визначено, що одним з
основних завдань воєнної політики України
найближчим
часом
та
у середньостроковій
перспективі є інтегрування добровольчих формувань
до складу ЗС України, МВС та НГУ.
Висновки. Отже, процес інтеграції добробатів
відбувався за активної участі держави та під щільним
її контролем, завдяки чому не було допущено
розвитку деструктивних процесі в суспільстві у
скрутний для України час. Народний добровольчий
рух, хоча і не зміг досі припинити війну на Донбасі
повністю, але в найскладніший момент, коли країна
була беззахисною, прийняв удар на себе, і перетворив
цю війну у заморожений конфлікт.
ЛІТЕРАТУРА
1. Добробати / Катерина Гладка, Дмитро Громаков,
Вероніка Миронова та ін.; худож.-оформлювач О. А.
Гугалова. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Харків: Фоліо,
2017. – 325 с.: іл.
2. Звіт: Добровольчі батальйони. Виникнення,
діяльність, суперечності [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
https://antikor.com.ua/articles/46226zvit_dobrovoljchi_bataljjoni._viniknennja_dijaljnistj_superechn
osti
3. Добровольчі батальйони – дилема українського
уряду [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://ua.112.ua/mnenie/dobrovolchi-bataliony--dylemaukrainskoho-uriadu-402321.html
Науковий керівник: доцент кафедри загальної
тактики к.пед.н. працівник ЗСУ Бірюков П.В.
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РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ
ПРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Абстрактною
мовою
це
означає,
що
“напруженість” чи “потенціал” “поля» “частинок
взаємодії” на близькій відстані більші, ніж на далекій.
Висновок.
Можна зробити висновок, що
взаємодія заряджених тіл відбувається завдяки обміну
частинками взаємодії, які вилучають електрони і
протони. Оскільки на близькій відстані від тіла, що
вилучає, таких частинок більше, ніж на далекій, то їх
дія на іншу частинку буде відповідною. Таким чином,
розподіл частинок взаємодії в просторі і являє собою
абстрактне поняття “поле”.

Буликан А.В.,
курсант 165 навчальної групи
Мельник Н.В.
курсант 261 навчальної групи
кафедра математики та фізики

Мета дослідження. Ще давні греки помітили,
що коли два бурштинові камінці потерти шовком чи
шерстю, то вони “заряджаються” і взаємодіють на
відстані. Пояснювалося це тим, що “заряджені” тіла
створюють навколо себе “електричні поля”, через які і
відбувається взаємодія. Однак взаємодія відбувається
не абстрактно, а реально. Тому треба відповісти
“предметно”: що являє собою “поле”? В математиці
поняття “поле” є синонімом слова “розподіл”.
Наприклад, термін “поле векторів” означає розподіл
векторів у просторі чи на площині. Тому існує потреба
встановити, яка фізична реальність існує за
абстрактним поняттям “поле”.
Розгляд проблеми. У фізиці поняття «поле»
може означати розподіл у просторі невідомих
частинок, які вилучаються тілами і через які й
відбувається взаємодія. Думку про механізм взаємодії
висловлює відомий фізик-теоретик Стівен Хокінг:
“Частинка речовини, наприклад електрон або кварк,
випускає частинку, яка є переносником взаємодії. В
результаті віддачі швидкість частинки речовини
змінюється. Потім частинка переносник налітає на
іншу частинку речовини і поглинається нею. Це
зіткнення змінює швидкість другої частинки, ніби
між цими двома частинками речовини діє сила” [1, с.
38].
Уявімо, що тіло m1 випромінює “частинки
взаємодії” (рис. 1). Лінії на рисунку зображують
розподіл («поле») цих частинок у просторі. Очевидно,
що коли тіло m2 знаходиться ближче до тіла m1 , на
нього потрапляє більше «частинок взаємодії» (рис. 1),
ніж у випадку, коли тіло m2 знаходяться далі (рис. 2).

ЛІТЕРАТУРА
1. Хокинг Стивен. Краткая история времени / Стивен
Хокинг. – СПБ: Амфора. 2001. – С. 38-39.
Науковий
керівник:
професор
кафедри
математики та фізики, докт. пед.наук працівник ЗСУ
Сусь Б.А.

ВЗАЄМОДІЯ МЕРЕЖ IPV4 І IPV6 ТА
МЕТОДИКА ПЕРЕХОДУ ДО НОВИХ
ПРОТОКОЛІВ
Буркотенко О.В.
курсант 143 навчальної групи
кафедра транспортних мереж

На сьогоднішній день глобальна мережа
охопила весь світ. Ніхто і не міг подумати, скільки
пристроїв будуть до неї підключатися. Зараз це
приблизно 5 млрд пристроїв. З розвитком комунікацій
використання Інтернету і, відповідно, IP-адрес
продовжує рости дуже швидкими темпами. Тому, в
найближчому майбутньому ці адреси попросту
закінчаться. Рішенням цієї проблеми є версія
протоколу IPv6.
Замість попередніх двох рівнів ієрархії адреси
(номер мережі та номер вузла) , IPv6 має 4 рівні, з
яких три рівні використовуються для ідентифікації
мереж, а один - для ідентифікації вузлів мережі. За
рахунок збільшення числа рівнів ієрархії в адресі
новий протокол ефективно підтримує технологію
безкласової адресації, який дозволяє керувати
простором ІР-адрес, не використовуючи жорсткі
рамки класової адресації. Завдяки цьому, а також
удосконаленій системі групової адресації та введенню
нового типу адрес нова версія ІР дозволяє знизити
затрати на маршрутизацію.
Проблемою для впровадження нової технології
IPv6 є те, що не всі операційні системи
повністю підтримують протокол IPv6.
З IPv6 вилучено кілька функцій, що
ускладнюють роботу маршрутизаторів:
− маршрутизатори більше не розбивають
(фрагментують) пакет на частини (розбиття пакета
можливо тільки на боці передавача);
− зникла контрольна сума, оскільки канальні
(Ethernet) та транспортні (TCP) протоколи також
перевіряють коректність пакета, контрольна сума на
рівні IP вважається зайвою.
Незважаючи на суттєве збільшення розміру
адреси IPv6, завдяки цим покращенням основни

Рис. 1

Рис. 2
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основний заголовок пакета збільшився лише у 2 рази:
з 20 до 40 байт.
Переваги та покращення IPv6 у порівнянні з
IPv4:
− в надшвидкісних мережах можлива
підтримка надвеликих пакетів (джамбограм) — до 4
гігабайт;
− Time to Live(8-ми бітне поле) перейменовано
в Hop limit(16-ти біте поле);
− з'явились відмітки потоків та класи трафіку;
− утворилась багатоадресна передача;
− набір протоколів для забезпечення захисту
даних (IPsec) з рекомендованого перетворився на
обов'язковий.
Якщо говорити про переваги IPv6,спочатку
потрібно визначити, з якої точки зору вони будуть
оцінені. Для корпоративних замовників тільки
частина із зазначених нововведень IPv6 будуть носити
переважний характер. Рядовий замовник (як і
інтегратор) буде мати справу з мережевими сервісами
і йому, в общем-то, все одно, як саме прочитується
контрольна сума або довжина заголовка. Ці «глибокі»
пізнання можуть бути затребувані тільки при
налагодженні, але і тут допомагають сніфери і пакети
для аналізу трафіку, які можуть розібрати структуру
пакету даного протоколу. З користувальницької точки
зору, збільшення довжини IP- адресa в чотири рази
ніяк не можна назвати перевагою - виглядати адреса
став явно складніше і незрозумілішим (у всякому разі
- незвичні).
IPv6 на сьогоднішній день - безальтернативне
рішення, для продовження розширення інтернету і
заняття «нових територій», таких як забезпечення
M2M-взаємодії в глобальній мережі.
Отже, необхідність переходу на використання
протоколу IPv6 мережах спеціального призначення
зв’язана з тим, що на даний момент кількість
пристроїв, які можуть бути підключені до глобальної
мережі, перевищує загальну кількість адрес IPv4,
спостерігається ситуація нехватки адрес. IPv6 —
новий крок у розвитку Інтернету. Цей протокол
розроблено з урахуванням вимог до Глобальної
мережі, що постійно зростають.

військових цілях є технологія Internet of Thingths
(IoT).
В загальному розумінні IoT – це глобальна
мережа комп’ютерів, датчиків (сенсорів) і виконавчих
пристроїв,
що
зв’язуються
між
собою
з
використанням інтернет протоколу IP. IoT (інтернет
речей) ґрунтується на трьох базових принципах які
використовуються в сучасних системах: по-перше,
поширена комунікаційна інфраструктура, по-друге,
глобальна ідентифікацію кожного об’єкта і по-третє,
можливість кожного об’єкта відправляти і отримувати
дані за допомогою власної мережі або мережі Internet.
Звичайно при створенні такої системи для військових
об’єктів, потрібно використати відповідні системи та
протоколи захисту інформації в корпоративній
(відомчій) мережі військового призначення.
Складовою частиною IoT є Web of Things
(WoT), який забезпечує взаємодію об’єктів системи
прикладному рівні при використанні існуючі
протоколи та web-технології. При чому для доступу
до сервісів IoT використовують: прямий доступ;
доступ через шлюз; доступ через сервер. На рис. 1. а),
представлена архітектура IoT та відповідні рівні
взаємодії даної системи.

а)

б)

Науковий керівник: професор кафедри побудови
телекомунікаційних систем д.т.н., професор працівник
ЗСУ Могилевич Д.І.

Рис. 1. а) Архітектура IoT б) взаємодія протоколів IoT

Для взаємодії сервісів Web of Things з
клієнтами та різними сегментами інфраструктури IoT
були розроблено ряд протоколів: MQTT – протокол
для збору даних із пристроїв та передачі їх серверам
додатків IoT (Devise to Server, D2S); XMPP – протокол
для з’єднання пристроїв із користувачами, окремий
випадок D2S-схеми, коли люди з’єднуються із
серверами; DDS – протокол для швидкого
інтегрування інтелектуальних пристроїв (Devise to
Deivse, D2D); AMQP – система організації черг для
з’єднання серверів між собою (Servise to Servise, S2S).
Область застосування даних протоколів відображено
на рисунку 1 б).
Отже, використання технології IoT дозволяє
організувати мережеву взаємодію між машинами
(датчиками), обладнанням, існуючими комунікаціями
та інформаційними системами для здійснення
моніторингу і аналізу стану військових об’єктів в
режимі реального часу та віддаленого управління

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СЕРВІСІВ
ТЕХНОЛОГІЇ INTERNET OF THINGTHS
Буханевич Д.А.
курсант 241 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Вирішення задач охорони та оборони
військових об’єктів в повсякденній діяльності (в
умовах ведення бойових дій) за рахунок використання
систем сигналізації та оповіщення при застосуванні
новітніх інформаційних технологій є актуальним
питанням. Однією із перспективних технологій, яка
постійно розвивається та може бути використана у
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системами охорони і сигналізації. В подальшому
планується реалізувати сервіси IoT на основі webтехнологій в поєднанні із підсистемою управління
датчиками на базі платформи Arduino.

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИЩЕНОГО
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ҆ЯЗКУ НА ВІДОМЧИХ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
Вовк Л.В.
курсант 142 навчальної групи
кафедра транспортних мереж

Науковий керівник: заступник начальника
кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, к.т.н.
підполковник Нестеренко М.М.

Сучасні процеси впровадження новітніх
інформаційних
технологій,
формування
інформаційних спільнот посилює важливість такої
складової національної безпеки як інформаційна
безпека. В органах державного управління, в
профільних силових міністерствах і відомствах
держави (Збройні Сили України, Міністерства
Надзвичайних Ситуацій та ін.). Дані системи
організовані з поділом по ієрархічному принципу і
являють собою віддалені регіональні підсистеми і
елементи, які використовують технології обробки і
передачі інформації.
Практичне застосування інформаційних систем
і технологій в державному управлінні зачіпають
питання якості управління, в першу чергу вчасного
отримання і доведення рішення, мають вплив
складові
національної
безпеки.З'являється
необхідність не відставати від прогресу в сфері
інформаційних технологій. Важливо знати і вміти
застосовувати нові послуги, рішення та наукові
досягнення. Їх оптимальне використання дозволяє по
новому підійти до вирішення старих завдань, а також
сформувати оригінальне рішення для задач, раніше
нерозв'язних. Повсюдне впровадження і використання
інформаційно-комунікаційних
технологій
в
сучасному житті піднялось на значний рівень
можливості комунікативної і виконавської діяльності,
а так само призвело до корінної перебудови різних
сторін діяльності. Однією з провідних технологій,
безсумнівно, є система відеоконференцзв'язку. Ця
сеанс інтерактивної взаємодії двох і більше
віддалених абонентів дозволяє проводити обмін аудіо
та відео в реальному масштабі часу з урахуванням
передачі керуючих даних. При цьому досягається
зниження трудовитрат, економія часу. Сьогодення
вимагає від системи зв’язку безперебійного обміну
інформацією, своєчасної передачі наказів, донесень,
чим вона забезпечить якісне і безперебійне
управління військами, особливо у зоні проведення
операції об ҆ єднаних сил,що і являється актуальністю
теми.
Метою дослідження полягає в аналізі та
дослідженні методів компенсації руху у відеопотоці
даних в сиситемі відеоконференцзв’язку, для
покращення якості відеоінформації.
Для досягнення поставленої мети необхідно
виконати низку завдань:
-дослідження процесу обробки відеоінформації
в системі відеоконференцзв’язку, яка передається між
пунктами управління, для покращення управління
військами;
- розглянути необхідні фактори для створення
мережі;
- етапи проектування мережі;
- розглянути необхідне технічне забезпечення
для організації відеоконференцзв’язку;

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ БАЗИ ДАНИХ
ОБЛІКУ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ
Буханченко Н.О.
курсант 252 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Проведено аналіз існуючих підходів до
використання СКБД в інформаційних системах.
Проведено дослідження шляхів оптимізації запитів до
системи керування базами даних. Розроблено базу
даних засобів зв’язку з оптимізацією запитів
проведено оцінку ефективності програмного модулю.
Дане рішення може застосовуватися у додатках для
оптимізації процесу взаємодії з БД.
Воєнною доктриною України визначається
потреба активізації розробок ОВТ нового покоління з
принципово новими можливостями для автоматизації
та спрощення повсякденних процесів. Одним з таких
процесів є організація зв’язку а також його засоби, що
може бути оптимізованим та полегшеним, шляхом
розробки інформаційної системи засобів зв’язку.
Планування експлуатації техніки зв’язку
здійснюють посадові особи згідно зі своїми
функціональними
обов’язками.
Керівництво
плануванням
здійснюють
начальники
зв’язку
військових частин та командири військових частин і
підрозділів зв’язку.
В наш час відсутність можливості взаємодії
окремих засобів автоматизації чи навіть окрема
технологія може стати стримуючим фактором, що
робить використання бази даних нераціональним.
Більше того, для найконсервативнішої частини
керівників використання інформаційних технологій
стає приводом для відмови від відповідних
капіталовкладень.
У результаті реалізації очікується підвищення
рівня інформаційної безпеки держави; прискорення
впровадження
«електронного
урядування»;
підвищення прозорості та відкритості роботи органів
державної влади, підрозділів; подальший розвиток
національної культури, освіти, науки за рахунок
використання новітніх інформаційних технологій.
Також передбачається розвиток структури та
інфраструктури ресурсів, зростання обсягів послуг,
наданих з використанням національних ресурсів;
зниження витрат, пов’язаних з використанням
ресурсів, за рахунок їх систематизації.
Було проаналізовано усі керівні документи, що
регламентують функціонування реєстру електронних
інформаційних ресурсів, вимоги до обліку.
Науковий
керівник:
виладач
комп’ютерних інформаційних технологій,
Кирган О.О.

кафедри
капітан
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- навести основний принципи побудови
відомчої телекомунікаційної мережі;
- оцінити ефективність існуючих методів
кодування;
-ірозглянути
методи
щодо
підвищення
ефективності
функціонування
систем
відеоконференцзв’язку.
Висновки. В бойовій підготовці і практиці
повсякденної діяльності широке застосування
знаходить захищений відеоконференцзв'язок, який
дозволяє узагальнювати та передавати досвід
підготовки військ. В останні роки засоби
відеоконференцзв҆
язку
стали
активно
впроваджуватись в зонах військових конфліктів.
Адже важливо провести сеанс відеоконферції без
загрози втрати інформації.
Пристрій
системи
відеоконференцзв'язку
складається з терміналу (зазвичай це персональний
комп҆ютер, адже все рідше використовують інші
системи),
сервера
відеоконференцз'҆язку,
які
відповідають за проведення таких відео трансляцій,
різноманітного периферійного обладнання (це і
камери, мікрофони, і мікшери і т. д.) і звичайно
необхідної інфраструктури ( тут і обробка відео та
передача контенту, і інтеграція з іншими пристроями,
і т. д.).
Методика підвищення надійності систем
відеоконференцзв'язку складається з наступних
кроків:
1. Визначення вихідних параметрів системи
відеоконференцзв'язку.
2. Визначення вимог до надійності через
ймовірність отримання доступу.
3. Побудова моделей доступу верхнього і
нижнього рівня: визначення значення Р - ймовірність
отримання доступу для кожного суб'єкта.
4. Аналіз отриманого результату порівняння
поточного рівня ймовірності доступу з необхідним
рівнем імовірності доступу.
5. При необхідності збільшення ймовірності
отримання доступу за допомогою алгоритму
підвищення надійності.
Модель
імовірнісного
доступу
до
інформаційних ресурсів для підвищення надійності
відеоконференцзв'язку (модель верхнього рівня). В
ході досліджень було запропоновано імовірнісна
модель доступу до систем відеоконференцзв'язку,
придатна для оцінки надійності таких систем.
Розроблена модель дозволяє описати різні системи
відеоконференцзв'язку і враховує їх характерні
особливості.
У цій роботі були розглянуті методи
компенсації руху у відеопотоці даних. Зробивши
аналіз методів кодування тиснення відеопотоку даних
виникає інтерес дослідження можливості подальшого
збільшення коефіцієнта кодування для методів
довжин серій за рахунок додаткового використання
методів компенсації руху.
Як наслідок, пропонується вдосконалювати
метод зіставлення блоків компенсації руху шляхом
спрощення використання шаблонів.
Проведено оцінку швидкості відеопотоку
відеоінформації в залежності від необхідної якості
відеоданих, від просторового дозволу і частоти
кадрів.
При
тенденції
зростання
обсягів

відеоінформації і не забезпечення відповідними
даними обсягами продуктивності технологій передачі
та обробки відеоінформації в комплексах ВКЗ –
необхідно вдосконалювати методи кодування.
Для підвищення ефективності управлінської та
експлуатаційної діяльності в зоні проведення ООС
пропонується
використовувати
розроблений
шеститочковий алгоритм пошуку, здатний збільшити
оперативність
та
знизити
час
передачі
відеоінформації на 0,003 секунди між абонентами.
ЛІТЕРАТУРА
1.Авер'янов Л.Я. Освіта для всіх реальність вже
сьогодні. Дистанційна освіта: зб. статей [Електронний
ресурс] / Л.Я. Авер'янов. - Режим доступу: http://www.iu.ru/biblio/archive/do_sbornik/.
2.Валецька Т. М. Комп'ютерні мережі. Апаратні
засоби: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тетяна
Михайлівна Валецька. – К. : Центр навчальної літератури,
2004. – 208 с.
Науковий керівник: заступник начальника
кафедри транспортних мереж підполковник Фомін М.М.

72 ОКРЕМА МЕХАНІЗОВАНА БРИГАДА
ІМЕНІ ЧОРНИХ ЗАПОРОЖЦІВ В ІСТОРИЧНІЙ
РЕТРОСПЕКТИВІ
Галась М.М.
курсант 161 навчальної групи
кафедра військово-гуманітарних дисциплін

Початок агресії Російської Федерації у лютому
2014 р. щодо України спричинив активне поповнення
українських Збройних Сил боєздатними військовими
формуваннями. Серед них особливу увагу варто
приділити 72 окремій механізованій бригаді (72
ОМБр), вивчення бойового досвіду якої і визначає
актуальність дослідження.
Мета роботи полягає у дослідженні зародків
формування 72 ОМБр “Чорні Запорожці” та вивченні
її бойового досвіду.
Свій початок історія знаменитих Чорних
Запорожців бере з періоду Української революції
(1917–1921 рр.). В умовах революційних потрясінь,
що в березні 1917 року охопили Російську імперію,
ключовим їх рушієм став український народ та його
політична еліта. Із метою здобуття Україною
незалежності було створено низку військових
формувань: Українські січові стрільці, Українська
Галицька Армія, Армія Української Держави, Армія
Української Народної Республіки та «Вільне
козацтво», що стало праобразом сучасних батальйонів
армії України. Серед них найуспішнішим українським
військовим підрозділом став 1-й кінний полк Чорних
Запорожців Армії УНР, що існував за часів
Української Народної Республіки та Української
держави Павла Скоропадського.
Власне, 72 окрему механізовану бригаду було
сформовано на базі 72 гвардійської механізованої
дивізії, створеної в 1941 році, у найважчі дні Другої
світової війни. Бригада взяла участь у Сталінградській
битві (за що отримала звання Гвардійської), маючи
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основним завданням звільнення української території
від німецького нацизму [3]. Із 17 червня 1957 р.
бригада базувалася на основі 72-ї гвардійської
мотострілецької дивізії Радянської Армії. Після
розпаду Радянського Союзу й проголошення
незалежності України, у 1992 р. на основі з’єднання
було створено 72-гу механізовану дивізію Збройних
Сил України, яку, в свою чергу, в 2002 р. було
переформовано в 72-гу механізовану бригаду. Нині 72
ОМБр належить до оперативного командування
військами “Північ” та дислокується у м. Біла Церква
Київської області [2].
На початку російсько-української війни (2014
р.) 72 ОМБр виявилась найбільш боєздатним
об'єднанням, яке 8 березня 2014 р. стало на захист
державного суверенітету й територіальної цілісності
України. Діяльність бригади було розгорнуто на
кримському напрямку – Донеччина та Луганщина.
Наприкінці березня 2014 року підрозділи військової
частини тримали оборону міст Маріуполь та
Волноваха на Донеччині (Приазов'я). У травні 2014
року підрозділи 72 ОМБр частково були направлені
до Донецького аеропорту. 12-17 червня 2014 року 1 та
2 батальйони бригади разом із іншими підрозділами
Збройних Сил України здійснили славнозвісний 248кілометровий рейд вздовж українсько-російського
кордону
до
Ізвариного,
Свердловська,
Червонопартизанська, де мужньо утримували оборону
півтора місяці [4].
Упродовж 29 січня – 3 лютого 2017 року
бригада вела виснажливі бої в районі промислової
зони міста Авдіївка [5]. Бійцям 72 ОМБр вдалося
вибити російських бойовиків із позиції "Алмаз". 29 –
30 червня 2017 р. загострилась ситуація поблизу
села Кам'янка Ясинуватського району. Російські
підрозділи зайняли зону у 600 м від села і почали
облаштування позицій під вогневим прикриттям зі
сторони селища Крута Балка, Ясинуватої та
Василівки, із використанням танків, артилерії та
мінометів. Під вогнем опинилися мирні мешканці
Кам'янки. За цих умов, вояки 72-ї бригади швидко
відреагували, відтіснивши агресора на попередні
позиції [4].
Із травня 2018 року підрозділи ОМБр чинили
опір агресорові, у складі Об’єднаних сил, у районі
«Світлодарської дуги»[4]. 5 листопада 2018 року
військовослужбовці
бригади,
після виконання
бойового завдання на Сході України, повернулися із
зони бойових дій до Білої Церкви, пункту постійної
дислокації військовиків.
За словами начальника штабу підполковника
Ю.
Іванова,
"підрозділ
вийшов
з
АТО
укомплектованим на 60%, морально-психологічний
стан особового складу задовільний. Бригада готова
надалі виконувати завдання, поставлене Президентом
України і державою по захисту суверенітету і
цілісності нашої держави. На даний час особовий
склад відгулює свої відпустки, а далі планується
проведення бойової підготовки на різних полігонах
України, зокрема Гончарівськ, Широкий лан і в
подальшому вже знову вихід в район проведення
АТО" [4].
За роки війни 72 механізована бригада
втратила 116 бійців, ще близько 700 – зазнали
поранення та травм різного ступеня тяжкості [2]. За

проявлені мужність і героїзм 342 військовослужбовці
72 ОМБр нагороджені державними нагородами, а
двоє (Андрій Кизило, друге прізвище – невідоме) –
отримали звання Героя України! [1].
Днем ушанування українського воїнства 72
ОМБр стало 23 серпня 2017 року. Цього дня, із метою
відновлення історичних традицій національного
війська щодо назв військових частин, зважаючи на
зразкове виконання поставлених завдань, високі
показники в бойовій підготовці та з нагоди 26-ї
річниці незалежності України, указом Президента
України Петра Порошенка № 234/2017 «Про
присвоєння почесних найменувань військовим
частинам Збройних Сил України та уточнення деяких
найменувань» від 23 серпня 2017 року, 72 окремій
механізованій Красноградсько-Київській (тодішня
назва) [3] бригаді було присвоєно ім’я “Чорних
Запорожців” [5], на честь кавалерійського полку армії
УНР, створеного в 1918 році [6].
Висновок. Початок російсько-української
війни 2014 р. на Сході України сприяв відродженню
патріотизму українського народу та появі у складі
Збройних Сил модернізованих бойових одиниць,
одним із яскравих прикладів якої стала 72 окрема
механізована бригада імені Чорних Запорожців.
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6. 72-а окрема механізована бригада ім. Чорних
Запорожців (Біла Церква). - [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://wikimapia.org/11849256/uk/72-%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%
Науковий керівник: старший викладач кафедри
військово-гуманітарних дисциплін к.іст.н. працівник ЗСУ
Садикова В.В.
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ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ОБЛІКУ
ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВВНЗ
НА ОСНОВІ ЧАТ-БОТУ

В роботі спроектовано трирівневу клієнтсерверну архітектуру рішення. Засновуючись на
предметній
області,
створено
базу
даних.
Спроектовано та розроблено програмний модуль
обліку наявності особового складу курсантських
підрозділів. Модуль протестований в реальних умовах
служби та повсякденної діяльності курсантами 25
курсу протягом двох місяців. Тестування показало,
що автоматизація обліку пройшла успішно. Модуль
задовольняє весь базових функціонал по обліку
наявності та місцезнаходження курсантів. Час,
потрібний на збір дійсних даних про наявність,
зменшений з 5 хв. до 20-30с., що збільшує швидкодію
процесу збору в 10-15 разів.
Отже,
результатом
роботи є готовий
програмний модуль обліку особового складу вищого
військового навчального закладу. Так як реалізований
на основі чат-боту Telegram, модуль може
застосовуватись в будь-якому вищому військовому
навчальному закладі курсантами та офіцерами, за
допомогою їх смартфонів, для автоматизації обліку
місцезнаходження особового складу.

Гелета. Д.Р.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Облік особового складу є невід’ємною і
обов’язковою складовою служби у Збройних силах
України. Одним з основних завдань обліку – є
постійне знання начальниками наявності підлеглого
особового
складу.
Це
визначено
чинним
законодавством України та військовими статутами
Збройних сил. Для організації даного виду обліку
курсантів у вищому військовому навчальному закладі
використовується застарілі способи, які затратні по
ресурсах та за часом. Таким чином постає питання на
знаходження альтернативних методів і способів для
автоматизації оновлення інформації про наявність і
місцезнаходження курсантів і оперативне отримання
цієї інформації командирами, використовуючи
сучасні інформаційні технології.
В роботі розглянуто процес обробки інформації
у різноманітних сферах діяльності людини.
Проаналізовано основні етапи обробки інформації та
методи її збору. Досліджено систему збору даних в
обчисленні і аналізі сигналів, з використанням ПК або
спеціалізованої ЕОМ. Проведено класифікацію
систем збору даних за способом сполучення з
комп'ютером та способом отримання інформації.
Приведено в приклад мультиплексну систему збору
даних, яка є найбільш розповсюдженою, отже
вирішує більшість питань щодо реалізації збору і
обробки даних. На прикладі розподіленої системи
збору, аналізу і обробки даних в системі безпеки
розглянуто спосіб реалізації системи збору і обробки
даних на віддалених та територіально рознесених
об’єктах, збір їх в єдиний комплекс, що дозволяє,
будь-який момент часу надання дійсної інформації
про роботу системи відповідальним посадовим
особам та оперативно реагувати на події, що
відбуваються в системі.
Так як модуль буде застосовуватись у вищому
військовому навчальному закладі, розглянуто загальні
відомості про організацію обліку особового складу в
Збройних силах України, завдання і вимоги до
командирів щодо обліку. Проаналізовано види обліку.
Визначено, що найбільш змінюваним видом є
статистичний облік, а саме інформація про наявність і
місцезнаходження особового складу. Цю інформацію,
за своїми обов’язками, повинні знати командири всіх
рівнів вищого військового навчального закладу.
Нажаль, способи отримання інформації є затратними
у часі та по матеріальним ресурсам. Тому для
реалізації автоматизованого рішення по оперативному
збору і відображенню даних про дійсну наявність і
місцезнаходження особового складу можливо
реалізувати на основі трирівневої клієнт-серверної
архітектури. Найбільш зручним у розробці і
оптимальним за часом є використання месенджера з
підтримкою бота. Боти є зручними та інтуїтивно
зрозумілими у користуванні, а також автоматизують
ряд задач по отриманню різноманітної інформації.

Науковий керівник: старший викладач кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій підполковник
Шкіцькій В.В.

МЕТОДИКА ВИБОРУ МЕТОДІВ
МАРШРУТИЗАЦІЇ
З КОМУТАЦІЄЮ ПАКЕТІВ
Головко В.О
курсант 143 навчальної групи
кафедра транспортних мереж

З метою підвищення ефективності обміну
інформації в системі управління, її достовірності та
своєчасності і точності її доставки за призначенням
необхідно постійно підвищувати якість маршрутизації
та адресації повідомлень в мережах передачі даних,
які є складовою як транспортної телекомунікаційної
мережі, так і мережі доступу.
Оскільки різні види інформації, такої як
телефонна, відеотелефонна, документальна, зараз
передаються по уніфікованим цифровим каналам, то
мережі з комутацією пакетів починають набувати все
більшого поширення як на мережах зв’язку
загального користування так і на відомчих мережах
зв’язку. Таким чином якість послуг та задач які
вирішують ці мережі залежить від способів та методів
адресації та маршрутизації, які забезпечують точність,
достовірність та вчасність доставки повідомлень
абонентам мережі, оперативність реагування на зміни
топології мережі і крім того визначають її надійність
та живучість.
Отже, як ми бачимо, у кваліфікаційній роботі
вирішується актуальна задача, що має важливу
технічну і організаційну спрямованість при створенні
новітніх
мереж
зв’язку і
автоматизованого
управління.
Науковий керівник: старший викладач кафедри
транспортних мереж підполковник ШевченкоВ.І.
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ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП НА ОСНОВІ
МЕРЕЖЕВОГО ПРОТОКОЛУ
SSH ТА WEB-ТЕХНОЛОГІЙ

На основі аналізу завдань, які повинен
виконувати
кінцевий
продукт
спроектовано
структурні модулі їх алгоритми роботи, що дозволило
перейти до розробки. Розробка програмного модулю
здійснювалася
з
використанням
серверного
фреймворку NodeJS та застосуванням потокової
обробки даних.
Отже, проаналізувавши особливості технології
та використання мережевого протоколу SSH та
розгляду актуальності його поєднання з Webсередовищем зроблено висновок, що створення
програмних модулів на основі вище вказаних
елементів можуть позитивно вплинути на віддалений
шифрований доступ до інформаційних ресурсів у
ЗСУ, а також забезпечити захищеність їх вмісту.
Результатом дослідження процесу віддаленого
шифрованого обміну даними та методів шифрованих
даних у Web-середовищі є розроблений програмний
модуль для роботи з мережевим протоколом SSH на
основі Web-технологій.

Горгуленко В.А.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Ситуація,
що
склалася
на
початку
антитерористичної операції на Сході України
показала необхідність до реформування та оновлення
Збройних Сил України. У тому числі це стосується
автоматизації
обміну,
передачі
даних
між
підрозділами усіх ланок управління, а особливо
важливим є безпечний та стійкий віддалений доступ
до серверів інформаційних систем в умовах бойових
дій. Таким чином, постає питання в реалізації
програмного модулю, який дозволив би віддалений
доступ між комп’ютерами підрозділів, з можливістю
працювати як на персональному комп’ютері, так і на
мобільному пристрої та буде здатним до шифрування
даних, що передаються, що являється дуже важливим
фактором в умовах інформаційної війни.
Мета роботи: розробити програмний модуль
для віддаленого шифрованого доступу за мережевим
протоколом SSH на основі Web-технологій.
Мережевий протокол SSH – це протокол
сеансового рівня, призначений для віддаленого
доступу до комп’ютерів та тунелювання TCPз’єднань. Схожий за своєю функціональністю до
таких протоколів, як Telnet та Rlogin, але головною
відмінною ознакою є те, що протокол SSH шифрує
увесь трафік, що передається, в тому числі паролі.
Використання
нативних
засобів
для
встановлення SSH-з’єднання, а особливо у ЗСУ не
може забезпечити повну адаптивність до умов
бойових дій. Існують випадки, коли не має
можливості встановлення ПЗ на конкретний
обчислювальний пристрій та випадки необхідності
швидкого віддаленого доступу до віддалених
інформаційних
ресурсів
з
різних
типів
обчислювальних приладів та з різних операційних
систем.
Технологія встановлення SSH-з’єднань схожа
за своїм принципом до клієнт-серверної архітектури,
яка використовується у Web-середовищі. Для
віддаленого доступу необхідними є SSH-клієнт та
SSH-сервер, які, подібно аналогічним елементам
клієнт-серверної архітектури, взаємодіють між собою.
В умовах бойових дій, використання програмних
продуктів, створених на основі поєднання мережевого
протоколу віддаленого доступу SSH та технологій
побудови Web-застосунків може надати такі переваги,
як кросплатформність застосунку – можливість
встановлення
SSH-з’єднання
з
будь-яких
комп’ютерних пристроїв, а отже і відсутність
необхідності встановлення програмного забезпечення
на комп’ютер та високу захищеність трафіку.
Проаналізувавши предметну область, а саме
особливості мережевого протоколу SSH, технологію
передачі та шифрування даних визначено задачу
дослідження – розробку програмного модулю для
роботи з цим протоколом саме на основі Webтехнологій , що забезпечить його кросплатформність.

Науковий керівник: старший викладач кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій
майор
Власенко О.В.

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВОЇ
ОБСТАНОВКИ
ПРИ ПЛАНУВАННІ БОЙОВИХ ДІЙ
Грабовський І.В
курсант 242 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Аналіз сучасного стану розвитку збройних сил
провідних країн світу показує, що постійна увага
приділяється підвищенню рівня інформаційнотехнічного забезпечення військ у зв’язку зі
зростанням значення інформації у сучасних війнах та
збройних конфліктах. В умовах стрімкого розвитку
озброєння й військової техніки, а також зростання
динаміки бойових дій доволі швидко змінюється
поточна ситуація, що вимагає негайних та точних
змін на засобах наочного відображення обстановки
для оперативного прийняття рішення на застосування
сил і засобів.
На сьогоднішній день зростають масштаби
застосування цифрових карт при плануванні та
веденні бойових дій, які значно полегшують порядок
оформлення картографічних документів, подання та
обмін геопросторовою інформацією. Використання
таких карт створює умови для надійного збереження
даних, зручного відображення обстановки у різних
масштабах, швидкого її нанесення та оперативного
обміну геоінформаційними сегментами. Для роботи з
цифровими
картами
застосовуються
спеціальні
програмні продукти – геоінформаційні системи (ГІС).
Універсальність
традиційних
ГІС
та
неврахування специфіки конкретних практичних
галузей їх застосування, а також тенденції розвитку
сучасних засобів підтримки ведення бойових дій
роблять актуальною задачу автоматизації процесу
нанесення оперативної обстановки на векторну карту
місцевості [1]. Враховуючи зазначене пропонується в
якості основи системи візуалізації оперативної
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обстановки використати систему MapInfo [2]. Це
дозволить: оперативно відображати будь-які зміни
обстановки та візуалізувати зону ведення бойових
дій;
швидко та
якісно проводити
аналіз
геопросторової інформації і приймати адекватні
раціональні рішення; - автоматизувати стандартні
військові процедури, зокрема оновлення та ведення
карти, визначення координат певних об'єктів тощо;
забезпечувати користувачам, які залучені в процес
прийняття певного рішення, однакову вихідну
картину бойових дій; підтримувати знання військовооб'єктової обстановки на тактичному та оперативнотактичному рівнях; забезпечувати швидке поширення
інформації
до
зацікавлених
санкціонованих
користувачів[3].
Таким чином, використання продукту MapInfo
у якості системи візуализації оперативної обстановки
дає можливість створити єдиний геоінформаційний
простір вирішення комплексу задач планування
бойових дій.

Документи на переміщення рухомих
залізничних установ оформлюються відповідно до
вимог чинного законодавства, а під час виконання
ними завдань за призначенням - виконуються
залізницями негайно з подальшим оформленням
відповідних документів.
Проаналізувавши документи та форми, які
заповнюються
при
розрахунку
залізничних
перевезень техніки можна зробити такі висновки:
робота щодо їх відпрацювання займає
багато часу, а отже потребує автоматизації.
враховуючи людський фактор є ймовірність
допущення помилок при розрахунку та заповнені
документів хибною інформацією.
Для розробки модуля ЗПТЗ було обрано С#,
як мову програмування, завдяки її перевагам над
іншими мовами в основному це можливість
множинного успадкування класів та для зручності
роботи було підключено Git – систему контролю
версій.
Ефективність даного програмного модуля =
Час, який витратив командир при розрахунку вручну
на кожному етапі – Час, який витратив командир
використовуючи програмний модуль на кожному
етапі.
Висновки. Отже, в роботі: проаналізовано
основні документи, якими регламентується робота
командирів підрозділів зв’язку для розрахунку
перевезень техніки зв’язку та особового складу;
розроблено
програмний
модуль
розрахунку
залізничних перевезень техніки зв’язку та особового
складу
підрозділів;
проаналізовано
методику
розрахунку залізничних перевезень техніки зв’язку та
особового складу. Проведено тестування програмного
модуля та аналіз ефективності.
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Актуальність дослідження пов’язана з
необхідністю вирішення питання мобільність військ
зв’язку ЗСУ, а саме переміщення військ на далекі
відстані залізничним транспортом, автоматизуючи
процеси роботи командирів підрозділів зв’язку щодо
розрахунків перевезення техніки зв’язку вантажними
платформами.
Виклад основного матеріалу. Згідно із
вказівками командира штаб проводить (уточнює)
розрахунки на перевезення залізничним транспортом
– визначає потребу в рухомому складі для кожного
підрозділу.
Вихідними даними для розрахунку є:
чисельність особового складу і кількість техніки і
майна в підрозділах, що перевозяться; норми
розташування людей та техніки і майна на рухомому
складі; маса і довжина потягу з військовим ешелоном.

Система управління складними об'єктами
(космічні апарати, літаки, атомні електростанції,
суперкомп’ютери) може включати в себе сотні різних
датчиків, перетворювачів, вимірювальних пристроїв і
комплексів, систем автоматики, каналів передачі
інформації, а також багатопроцесорну систему, що
складається з десятків або сотень, а іноді й тисяч,
процесорів. Така багатопроцесорна система повинна
забезпечувати вирішення великого комплексу
завдань, причому в реальному часі, що вимагає певної
надмірності для забезпечення необхідного рівня
надійності при необхідній швидкодії. Крім того, одна
з найважливіших вимог до подібних систем забезпечення можливості взаємного тестування
процесорів для встановлення тих, що вийшли з ладу,
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для того, щоб система була здатною продовжувати
роботу в повному обсязі без них.
Метою даної роботи є аналіз продуктивності та
відмовостійкості
типових
архітектур
багатопроцесорних обчислювальних систем та
модифікація однієї з архітектур з метою покращення
показників
безперебійного
функціонування
багатопроцесорної обчислювальної системи.
Об’єкт дослідження – процес обслуговування
запитів
багатопроцесорною
обчислювальною
системою.
Предмет
дослідження
–
алгоритми
обслуговування машинних команд на основі
архітектур UMA, NUMA, COMA та гібридної
архітектури на основі COMA.
Основними завданнями даної роботи є:
проведення
аналізу
існуючих
методів
підвищення відмовостійкості багатопроцесорних
обчислювальних систем;
дослідження обмежень, що накладаються при
модифікації типової архітектури COMA та розробці
відповідної імітаційної моделі;
розробка і тестування імітаційних моделей
типових архітектур UMA, NUMA, COMA та гібридної
архітектури на основі COMA.
Було проведено аналіз існуючих середовищ
імітаційного та комп’ютерного моделювання та
обрано для використання математичну лабораторію
Matlab та інтегроване середовище моделювання
Simulink.
Основні можливості Simulink:
можливість
моделювання
лінійних
і
нелінійних,
дискретних
і
безперервних,
детермінованих і випадкових динамічних систем;
реалізація принципу візуального моделювання;
автоматизація
процесу
програмування
математичної моделі системи;
візуалізація результатів моделювання;
наявність великої, відкритої для вивчення і
модифікації бібліотеки компонентів.
Підхід до розв’язання поставлених задач:
додання до архітектури COMA блоку загальної
памяті, що забезпечує розвантаження кеш-пам’ятей
процесорів, написання відповідних функцій для
забезпечення роботи системи, використання наслідків
закону Амдала, встановлення чіткого алгоритму для
взаємного обміну даними між процесорами та
виключення випадків дублювання даних.
Висновок:
в
результаті
використання
наведеного підходу і після проведених тестів
розроблено раціональний алгоритм щодо розподілу і
зберігання даних в кеш-пам’яті процесорів і в блоці
загальної
памяті,
що
відповідно
виключає
архітектурний недолік COMA, пов'язаний із
переповненням кешів і зростанням кількості хибних
взаємних
викликів,
що
виникав
внаслідок
одночасного звернення кількох процесорів до однієї й
тієї ж самої комірки кеш пам’яті іншого процесора.

АНАЛІЗ СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ
СЕНСОРНИХБЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ
В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ
Дзех О.О
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Аналіз проведення масштабної операції
об’єднаних
сил
(ООС)
підкреслив
основні
особливості сучасного бою, такі як розгортання на
широкому фронті, висока маневреність, застосування
високоточної зброї, глобальна система розвідки,
новітні технології та нові гібридні способи ведення
бойових дій показав різку необхідність дослідження
способів використання безпроводових сенсорних
мереж у зоні проведення бойових дій, що і визначає
актуальність теми.
Мета роботи: проведення грунтовного аналізу
способів використання сенсорних безпроводових
мереж в зоні ведення бойових дій.
Сенсорні пристрої являють собою інтегровану
платформу, яка поєднує можливості сенсорів
(зовнішніх датчиків, що реєструють сукупність
параметрів– акустичних, вібраційних, радіаційних,
хімічних, біологічних тощо) з мікрокомп'ютерами, які
з'єднані у бездротову мережу.
Безпроводові сенсорні мережі – це нова
перспективна технологія, на основі якої інтенсивно
ведуться прикладні розробки і виконуються
масштабні проекти для різних галузей. В даний час
бездротові
сенсорні
мережі
все
ширше
використовуються в багатьох областях цивільної
життєдіяльності,
включаючи
промисловий
моніторинг
та
моніторинг
навколишнього
середовища, охорона здоров'я, контроль руху об'єктів,
а також у військовій сфері.
У галузі промисловості та цивільному житті
сенсорні мережі можуть бути використанні в багатьох
прикладних областях:
моніторинг задимленості і виявлення вогнищ
загоряння лісових масивів і торфовищ;
сейсмічний
моніторинг
і
виявлення
потенційної напруженості в тектонічних пластах;
моніторинг стану і віддалений контроль
периметра об'єктів в охоронних системах;
екологічний
моніторинг
стану
навколишнього
середовища
(виявлення
і
передбачення природних стихій);
автоматичний
дистанційний
контроль
параметрів радіаційно небезпечних об'єктів, газонафтосховищ та інших потенційно небезпечних
індустріальних об'єктів;
моніторинг стану несучих конструкцій
будівель і споруд;
контроль місця розташування, оповіщення та
організація надійного зв'язку при проведенні
рятувальних операцій;
моніторинг
промислових
об'єктів
і
характеристик технологічних процесів;
моніторинг
медичних
і
біологічних
параметрів живих організмів.
Безпроводові сенсорні мережі можуть бути
невід'ємною частиною військового управління,
зв'язку,
розвідки,
спостереження
і
систем
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орієнтування. Швидке розгортання, самоорганізація і
відмовостійкість – це характеристики сенсорних
мереж, які роблять їх перспективним інструментом
для вирішення поставлених завдань. Оскільки
сенсорні мережі можуть бути засновані на щільному
розгортанні одноразових і дешевих вузлів, то
знищення деяких із них під час військових дій не
вплине на хід операції так, як знищений традиційний
датчик. Тому використання сенсорних мереж краще
підходить для битв [1].
Вперше використання сенсорних мереж
почалося у військовій сфері для стеження за цілями в
бойовій обстановці. Так, наприклад, скинуті з
вертольота на поле бойових дій тисячі сенсорних
датчиків, можуть зондувати обстановку і передавати
інформацію про бойову техніку і живу силу
противника безпосередньо з місця битви.
Перерахуємо ще деякі способи застосування
таких мереж у військовій сфері:
Моніторинг дружніх сил, озброєння і
боєприпасів: лідери і командири можуть постійно
контролювати стан своїх військ, стан і наявність
обладнання та боєприпасів на полі бою за допомогою
сенсорних мереж. До кожного транспортного засобу,
обладнання та важливим боєприпасам можуть бути
прикріплені датчики, які повідомляють їх статус. Ці
дані збирається разом у ключових вузлах, і
направляються керівникам
Спостереження за боєм: критичні ділянки,
шляхи, маршрути і протоки можуть бути швидко
покриті сенсорними мережами для вивчення
діяльності сил противника. Під час операцій або після
розробки нових планів сенсорні мережі можуть бути
розгорнуті в будь-який час для спостереження за
боєм.
Розвідка сил противника і місцевості:
сенсорні мережі можуть бути розгорнуті на
критичних територіях, і можуть бути зібрані в
перебігу декількох хвилин, докладні і своєчасні дані
про сили противника і місцевості, перш ніж ворог
зможе їх перехопити.
Орієнтація: сенсорні мережі можуть бути
використані в системах наведення інтелектуальних
боєприпасів.
Оцінка втрат після бою: безпосередньо
перед або після нападу, сенсорні мережі можуть бути
розгорнуті в цільовій області для збору даних про
оцінку втрат.
Виявлення ядерних, біологічних і хімічних
атак: при застосуванні хімічної або біологічної
зброї, використання якої близьке до нуля, важливе
значення має своєчасне і точне визначення хімічних
агентів. Можуть бути використані сенсорні мережі, як
системи попередження хімічних або біологічних атак
і дані зібрані в короткі терміни допоможуть різко
зменшити
кількість
жертв.
Також
можна
використовувати сенсорні мережі для докладної
розвідки, після виявлення певних атак, наприклад,
можна здійснювати розвідку в разі радіаційних
заражень не піддаючи людей радіації.
Компактний
мобільний
сенсорний
комплекс, розміщений за допомогою пілотованої
авіації або БПЛА, дозволить визначати та
прогнозувати
подальшу
трансформацію
й
переміщення будь – яких небезпечних речовин, у

тому числі біологічної природи. Точне географічне
позиціонування забезпечує приймач , що входить до
складу наземної системи керування. Програмний
комплекс надає можливість у швидкій і зручній для
операторів
формі
виконувати
всі
операції
настроювання лазерного, оптичного, електронного й
електромеханічного обладнання й одержувати
результати зондування не тільки у вигляді діаграм і
графіків й за допомогою розробленої системи
картографування, а також накладати результати
вимірів на карту місцевості, використовуючи сучасні
геоінформаційні системи. [2].
Висновок:
використання БСМ дозволить
вчасно проводити заходи щодо захисту військ ЗСУ,
населення й територій у районах ведення бойових дій
у випадках загрози й виникнення надзвичайних
ситуацій природного, воєнно – техногенного й
терористичного
характеру.
Високий
рівень
забезпечення наших сил усіма видами оперативної
інформації є однією з найважливіших умов успішної
перемоги над противником. В умовах високої
динаміки ведення бойових дій, таку перевагу
можливо досягти у випадку, коли оперативна та
стратегічна інформація про обстановку доступна для
всіх ланок управління,
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кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

В останні десятиліття інформацію розглядають
як один з основних ресурсів розвитку суспільства, а
інформаційні системи та технології – як засіб
підвищення продуктивності праці та ефективності
роботи персоналу, тому виникає необхідність у
впровадженні
інформаційних
систем
та
інформатизації в Збройних Силах України для
підвищення продуктивності відповідних служб та сил.
Більшість інформаційних систем Збройних Сил
України реалізовувалося за архітектурою монолітного
веб-додатку (моноліту). Моноліт будується як єдине
ціле, отже в разі змін, навіть незначних, весь вебдодаток буде змінено, що в свою чергу значною мірою
вплине на швидкість його роботи. З часом стає
складніше зберігати відповідну модульну структуру,
зміни логіки одного модуля мають тенденцію
впливати на логіку роботи інших модулів. Процес
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масштабування монолітів складний, а інколи взагалі
неможливий. Наприклад, один модуль може
реалізовувати
логіку
обробки
зображень
з
інтенсивним використанням процесору, а інший –
потребує застосування значних ресурсів оперативної
пам’яті, оскільки ці модулі розгортаються разом,
доводиться йти на компроміс з вибором апаратного
забезпечення. Як наслідок, масштабуванню підлягає
додаток в цілому, навіть якщо це потрібно тільки для
одного модуля.
Основною тенденцією створення сучасних
інформаційних систем є створення додатків із
мікросервісною архітектурою, яка надає наступні
переваги:
 швидке внесення змін та безпроблемне
розгортання,
 простіша
для
розуміння
архітектура
побудови, підтримки і тестування,
 помилки в одному мікросервісі не вплине на
роботу системи,
 мікросервіси з різними реалізаціями і
архітектурами можуть працювати разом.
Мікросервіси є одним зі способів підвищення
маневреності додатків і повторного використання
відповідних сервісів інформаційної системи. Одним із
рішень реалізації мікросервісної архітектури є
контейнер —
найбільш доцільна та ефективна
технологія віртуалізації і хмарних обчислень.
Використання даної технології дозволить уникнути
дублювання операційної системи в машинному
образі, забезпечуючи загальну платформу, яка
поділяється між всіма компонентами веб-додатка.
Контейнери є кращими будівельними блоками для
мікросервісної архітектури, ніж традиційні вебсервіси через такі їх якості:
контейнери легко запускаються на різних
серверах. У використанні традиційної мікросервісної
архітектури сервіси залежать від конкретних умов
серверів. Переміщення контейнера від одного серверу
до іншого значно простіше, оскільки контейнерне
середовище серверу завжди однакове;
контейнери мають високу масштабованість. Це
означає, що при необхідності в додаткових
екземплярах певного сервісу, існує можливість
розгорнути більше контейнерів;
контейнери легко запускаються. Щоб оновити
додаток, який працює в контейнері, необхідно
створити образ контейнера, а потім перезапустити
контейнер;
контейнери можуть бути використані повторно.
Однією з основних цілей мікросервісної архітектури є
повторне використання сервісів, їх розділення і
зменшення кількості надлишкових сервісів.
Таким чином, існуючі шляхи побудови
архітектури інформаційних систем мають недоліки
які не задовольняють потреб інформаційних систем
Збройних Сил України. Рішенням, яке дасть змогу
ефективно будувати інформаційні системи Збройних
Сил України, та має переваги, перераховані вище є
побудова мікросервісних веб додатків за допомогою
контейнерів.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА
РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО
НАВАНТАЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ
Домашов М.В.
курсант 252 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Щорічний розрахунок годин для організації
навчального процессу потребує великих затрат часу,
управління вищим військовим навчальним закладом,
а саме кафедрою, багато в чому залежить від
правильного і вчасного складення різноманітної
документації, що пов'язана з забезпеченням
навчального процесу, оскільки порядок оформлення і
ведення документації є одним з головних показників
стану навчального процесу у ВВНЗ. Складність і
неосяжність різних суттєвих аспектів предметної
області
дослідження
вимагає
поєднання
різнопланових моделей, технологій та інструментарію
для ефективної програмної реалізації рішень з
ведення документів.
Тому наукові дослідження в даному напрямку є
актуальними.
Складення даної документації є трудомістким
процесом, який вимагає багато уважності і значних
затрат часу, тому автоматична генерація цих
документів є актуальною задачею. Для підвищення
ефективності роботи по складанню документації,
основна частина якої базується на одних і тих самих
вихідних даних, доцільно застосовувати бази даних,
що будуть сформовані
на
основі
аналізу
використовуваних даних. Великі об'єми даних і
кількість вихідних документів, їх часта зміна чи поява
нових
документів
припускають
розвиток
і
розширення структури БД з плином часу.
Більшість документів формуються на основі
практично одних і тих самих даних, таких як списки
курсантів, викладачів, предметів, дисциплін, груп і
тому подібних. Є цілком логічна потреба в створенні
єдиної бази даних, яка буде вміщувати у собі усі
необхідні "словники" − таблиці, які мало змінюються
протягом часу. Інші таблиці в базі даних утворюються
на основі даних з таблиць "словників".
Мати доступ до зміни таблиць "словників" буде
людина, яка формує документи. До таблиць будуть
вноситися зміни: додавання, редагування, видалення
(наприклад, коли викладач звільняється, то з таблиці
його треба "видалити").
Основна програма за допомогою запитів буде
звертатися до бази даних, вибиратиме потрібні дані і
вставлятиме їх у певні місця бази даних
розподіленого навчального навантаження.
У доповіді пропонується застосувати систему
документообігу кафедри для зберігання необхідної
інформації з метою генерації звітів та форм
необхідних для функціонування кафедри. Існуюча
база даних була створена на реляційній моделі даних,
використовуючи систему управління базами даних
MySQL.
Таблиці-словники заповнюються лише одного
разу, а потім, якщо потрібно, інформація у них
модифікується згідно зі змінами. Таблиці сутності
основні таблиці, з якими і буде вестись робота. Ці
таблиці повинні заповнюватись так часто, як буде

Науковий керівник: старший викладач кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій підполковник
Шкіцькій В.В.
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змінюватись навчальний план або інші ключові
документи.
Таким чином, запропоновано архітектуру та
базу даних документообігу кафедри для генерації та
розрахунку навчального навантаження викладачів на
основі MySQL, з виділенням основних таблиць
сутності та статичних таблиць-словників.
Створена
система
призначена
для
використання
на
кафедрі
комп`ютерний
та
інформаційних
технологій.
Вона
дозволяє
автоматизувати розподіл навчального навантаження
викладачів кафедри, що значно прискорює виконання
цього
процесу,
зменшує
навантаження
на
відповідальних осіб та імовірність помилок.
Науковий
керівник:
викладач
комп’ютерних інформаційних технологій
Кигран О.О.

стандартних
протоколів,
які
використовують
шифрування: TLS, IPSec та ін. Тунелювання дасть
можливість повною криптографічного захисту
пакетів, в які будуть інкапсулюватися команди
управління. Автентичність буде реалізована шляхом
формування цифрового підпису. Для можливості
розшифровки даних і перевірки цифрового підпису
при прийомі, ініціатор і термінатор тунелю повинні
підтримувати функції безпечного обміну ключами.
Також в роботі запропонований ще один метод
– це авторизація користувача. Цей метод контролює
доступ реальних користувачів до ресурсів системи,
надаючи кожному з них саме ті права, що йому були
визначені адміністратором.
Для
підвищення
захисту
віддаленого
управління пропонується паралельно з протокольним
тунелюванням використовувати технологію VPN.
Вона дасть можливість приховати від зловмисника
номери використовуваних портів, завадить спробам
сканування мережі, пошуку слабких місць в ній.
Висновки: Таким чином, захист віддаленого
управління може бути забезпечений використанням
комплексного поєднання технологій тунелювання,
мережевої технології віртуальної приватної мережі та
власне авторизації користувача.

кафедри
капітан

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ
ВІДДАЛЕНОГО УПРАВЛІННЯ ВУЗЛАМИ
КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ
Жаворонкова А.О.
курсант 241 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
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На даному етапі розвитку, Збройні Сили
України перебувають у стані реорганізації основного
обладнання. Застаріле обладнання модифікується під
сучасні норми та стандарти, також закуповується
велика кількість нової обчислювальної техніки, за
якою
необхідний
постійний
моніторинг
та
управління. Таким чином, необхідна розробка
програмних засобів, що дозволяють автоматизувати і
спростити адміністрування віддаленої робочої станції.
Характерною рисою впровадження сучасних високих
технологій є широке використання ПЕОМ в різних
відділах ЗСУ для автоматизації роботи. Апаратною
основою для цього є локальна обчислювальна мережа,
яка зазвичай використовується для взаємодії і
передачі інформації між ПЕОМ. Можливість
дистанційної роботи з комп'ютером є зручною і
потрібною функцією в Збройних Силах України, яка
дозволяє адміністратору з одного робочого місця
повноцінно управляти декількома серверами.
Існує багато реалізацій програм віддаленого
адміністрування.
Всі
реалізації
відрізняються
інтерфейсами і використовуваними протоколами.
Інтерфейс може бути візуальний або консольний.
Одними з найбільш популярних і поширених програм
є, наприклад, компонент Windows Remote Desktop
Services з клієнтом Remote Desktop Connection,
Radmin, DameWare, PuTTy, VNC, UltraVNC, Apple
Remote Desktop, Hamachi, TeamViewer, Remote Office
Manager, Ammyy Admin та ін. Завдання по захисту
віддаленого доступу в цих програмах вирішується
поєднанням
апаратно-програмних
можливостей,
підбором необхідних модулів та технологій для
реалізації програмного коду та налаштувань. Але всі
ці підходи не забезпечують високого захисту команд
управління тому що не використовують технологій
шифрування повідомлень.
Тому в роботі пропонується використати метод
тунелювання каналу зв’язку з використанням

ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА
ПРОВЕДЕННЯ МЕРЕЖЕВОЇ РОЗВІДКИ ЗАСОБАМИ
МЕРАЖЕВИХ СЛУЖБ(СЕРВІСІВ)
Зав’ялов М.О.
курсант 252 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Вивчення противника з метою виявлення
його можливостей і намірів є однією з найстаріших
форм інформаційної діяльності. З вдосконаленням
формування інформаційного суспільства характер
цієї діяльності істотно змінився. З одного боку,
з’явилися нові засоби добування та обробки
інформації, в тому числі інфокомунікаційні засоби
та інформаційні технології, з іншого боку різко зріс
обсяг інформації, яку необхідно обробити для
отримання необхідних даних про противника. Крім
того різко ускладнилася конкурентна боротьба. Вона
набула глобального характеру, стала більш
динамічною і менш прогнозованою. У цих умовах
потрібні нові підходи до застосування методів та
засобів розвідки у кібернетичному просторі, які
дають
можливість
планувати
проведення
наступальних кібернетичних операцій з метою
домінування у кібернетичному просторі над
противником та заздалегідь з’ясувати та запобігти
спрямованому
кібернетичному
впливу
на
критично-важливі
об’єкти
інформаційно28
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телекомунікаційних
мереж
(ІТМ).
Тому,
підвищення ефективності заходів розвідки у
кібернетичному просторі противника є актуальним
питанням дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Незважаючи на безліч проведених досліджень M. S.
Dahiya, Howard Chivers, Monowar H. Bhuyan
стосовно удосконалення методів кібернетичної
розвідки, на наш час ефективного вирішення цієї
проблеми
немає.
Тому
вони
потребують
додаткового і більш глибокого вивчення та аналізу
переваг та недоліків пасивного та активного
методу кібернетичної розвідки ІТМ противника та
визначення шляхів комплексного використання
переваг кожного методу при розробці та
впроваджені засобу добування розвідувальних
даних ІТМ, що підвищить ефективність проведення
кібернетичної розвідки в умовах обмеження часу.
Головним фактором, який впливає на процес
реалізації кібернетичних атак, є засоби і методи
розвідки у кібернетичному просторі, які дають
можливість планувати проведення наступальних
кібероперацій з метою домінування у кіберпросторі
над противником та заздалегідь з’ясувати і
запобігти спрямованому кібернетичного впливу на
критично-важливі
об’єкти
ІТМ.
Добування
інформації може бути використаний для побудови
моделі атакуючої системи та полегшення в
майбутньому спроби проникнення до неї для
реалізації кібернетичного впливу.
Для вирішення даної задачі в контексті
мережевої розвідки є доцільним використання
інструментів віддаленого аналізу та ідентифікації
досліджуваних об’єктів противника такі як: Strobe,
Tcp_scan, Udp_scan, Nmap, Netcat, SuperScan, IpEye,
WUPS, Fscan. Проте, незважаючи на той факт, що
нині питанню побудови інструментів добування
розвідувальних даних приділена велика увага,
головним питанням залишається – ефективне
застосування інструментів розвідки кіберпростору.
Таким чином, за аналізом досліджень
можливо дійти висновку, що найбільш сприятливим
засобом кібернетичної розвідки є Nmap, який дає
змогу на достатньому рівні провести розвідувальні
заходи, щодо дослідження віддаленого об’єкта
противника. Водночас,
враховуючи переваги
зазначеного засобу добування розвідувальних даних
над іншими, слід відмітити, що в умовах
обмеження часу цей інструмент віддаленої
ідентифікації досліджуваного об’єкта не здатний у
короткі
проміжки
часу
добути
бажану
розвідувальну інформацію про противника. Тому
це обумовлює актуальність подальших досліджень,
які полягають у розробленні та впровадженні
розподіленої системи кібернетичної розвідки
досліджуваного об’єкта противника, що дасть
можливість скоротити використання часу на
виконання добування розвідувальної інформації у
ході проведення розвідувальних заходів.
Науковий
керівник:
комп’ютерних інформаційних
працівник ЗСУ Гріньков В.О.

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЇ ВЕБ-ПОРТАЛУ ВВНЗ
Звагольський І.В.
курсант 252 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Щорічний приріст інформації призводить до
того, що людина не в змозі сприйняти її традиційними
засобами. Для покращення автоматизованої обробки
інформації потрібно вдосконалювати форму її
подання. Складність і неосяжність різних суттєвих
аспектів предметної області дослідження вимагає
поєднання різнопланових моделей, технологій та
інструментарію для ефективної програмної реалізації
рішень з оптимізації пошуку інформації. Основною
проблемою інформаційного пошуку є підвищення
ефективності знаходження релевантних документів
для задоволення інформаційних потреб. Це можливо
тільки
шляхом
застосування
інформаційних
технологій
змістовного
аналізу
електронних
документів.
Інформаційна безпека (захист інформації) — це
стан захищеності систем обробки і зберігання даних,
при якому забезпечено конфіденційність, доступність
і цілісність інформації, або комплекс заходів,
спрямованих на забезпечення захищеності інформації
від несанкціонованого доступу, використання,
оприлюднення,
руйнування,
внесення
змін,
ознайомлення, перевірки, запису чи знищення.
Говорячи про інформаційну безпеку, часто
мають
на
увазі
інформаційну
безпеку
в
найзагальнішому сенсі, як комплекс заходів,
покликаний зменшити число ймовірних шкідливих
сценаріїв чи розмір збитків, яких може зазнати
система у разі розголошення конфіденційної
інформації. З цієї точки зору інформаційна безпека —
це
економічний
параметр,
який
повинен
враховуватися у роботі підприємства, а інформацію
(або дані) можна розглядати як певний товар або
цінність, що підлягає захисту, а відтак вона має бути
доступною лише для авторизованих користувачів.
Інформація, яка у даному випадку є предметом
захисту, може бути представлена на різних технічних
носіях, а також її носіями можуть бути користувачі і
обслуговуючий персонал. Вона може піддаватися
обробці в комп'ютерних системах, передаватися по
каналах зв'язку і відтворюватись різними пристроями.
Таким чином, для забезпечення інформаційної
безпеки існують наступні принципи: системність,
комплексність та безперервність захисту інформації;
гнучкість управління і застосування; відкритість
алгоритмів
і
механізмів
захисту;
простота
застосування захисних засобів і заходів.
Розвитком політики виборчого доступу є
управління доступом на основі ролей (RBAC), де
доступ до об'єктів системи формується з урахуванням
специфіки їх застосування на основі ролі суб'єктів в
кожен момент часу. Ролі дозволяють визначити
зрозумілі для користувачів правила розмежування
доступу. Роль поєднує властивості виборчого
управління доступом, ставлячи у відповідність
суб'єктам об'єкти, і мандатної, при зміні ролей
зміниться і доступ до групи файлів, але цей тип
доступу більш гнучкий, в порівнянні з попередніми, і

доцент
кафедри
технологій,
к.т.н.
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може їх моделювати. Зараз RBAC широко
використовується для управління призначеними для
користувача привілеями в межах єдиної системи або
додатки. Список таких систем включає в себе
Microsoft Active Directory , SELinux ,FreeBSD , Solaris
, СКБД Oracle , PostgreSQL 8.1 , SAP R / 3 , Lotus
Notes і безліч інших.
У результаті реалізації Веб-порталу очікується
підвищення рівня інформаційної безпеки ВВНЗ,
підвищення прозорості та відкритості роботи органів
адміністрування Веб-порталу ВВНЗ, подальший
розвиток Веб-порталу ВВНЗ, освіти, науки за рахунок
використання новітніх інформаційних технологій.
Також передбачається розвиток структури та
інфраструктури ресурсів, зростання обсягів послуг,
наданих з використанням національних ресурсів.

інформаційної системи та не дає ефективного
приросту в швидкості підготовки даних, оскільки
після конфігурації апаратної частини, яка відповідає
мінімальним
вимогам,
носить
логарифмічний
характер.
Оптимізація на рівні СКБД починається ще на
етапі формування вимог та проектування БД для
уникнення не унікальності та суперечливості даних.
Формування моделі даних, її нормалізація та обрання
оптимальних структур даних проводяться на етапі
аналізу та проектування і безпосередньо впливають
на подальшу швидкодію роботи з даними, мають
чітку методологію. Внутрішніми проблемними
питаннями функціонування БД є застарівання
процедурного кешу, неоптимальні індекси та
неоптимальні статистики, що навантажує апаратні
ресурси сервера БД. Налаштування СКБД, як
правило,
проводяться на
рівні
стандартних
інструментів, тому не мають суттєвого впливу на
швидкість роботи додатку в цілому.
Програмна оптимізація є більш критичною для
швидкодії інформаційної системи, найбільше в цьому
напрямку
спираються
на
кешування
часто
використовуваних даних і запитів та оптимізацію
запитів до БД. На сьогодні найменш дослідженою є
задача оптимізації SQL-запитів, яка містить лише
загальні рекомендації для CRUD операцій DML, що
поділені на дві категорії: рекомендації для операцій
вибірки та операцій вставки, оновлення і видалення
даних. А найбільш розповсюдженим рішенням є
кешування повторюваних запитів, їх оптимізація та
вчасне оновлення: це використання кешування при
роботі з затратними ресурсами, такими як
підключення до БД, де повторне використання
ресурсів є швидшим, ніж запит знову.
Таким чином, оптимізація швидкості роботи
інформаційної системи є постійним завданням всього
життєвого циклу програмного додатку, де оптимізація
починається на етапі проектування системи та бази
даних і далі розгортається у оптимізацію запитів до
БД, кешування, налаштуванні взаємодії додатку з
СКБД та збільшення апаратних можливостей.

Науковий
керівник:
викладач
кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій майор
Власенко О.В..

ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ШВИДКОДІЇ
ПРОГРАМНИХ ДОДАТКІВ
ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З БАЗАМИ ДАНИХ
Зінченко К.А.
курсант 242 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

В умовах ведення бойових дій, галузь розробки
воєнних технологій трансформувалась у важливий
чинник воєнно-технічної політики і воєнної безпеки
провідних країн світу, потужну рушійну силу для
розвитку озброєння та військової техніки. За
сучасного стану ведення бойових дій велику роль
мають додатки, що застосовуються за різних умов для
підвищення швидкості прийняття рішень без
зниження функціональних показників.
Технічні завдання щодо розробки додатків
надаються виходячи з необхідної галузі застосування,
але незалежною вимогою завжди лишається
максимальна швидкість роботи системи. Стандартом
створення
додатків,
що
масштабуються
та
інтегруються в інформаційні системи, є використання
систем керування базами даних (СКБД). За цієї умови
багато часу витрачається на операції підготовки даних
(підключення бази даних, формування й обробка
запитів, перетворення реляційних даних в структури
даних додатку) перед кожним виконанням бізнеслогіки.
Велика кількість діалектів SQL надає
можливість обирати оптимальне для вирішення
поставлених технічних завдань сховище, відповідно
пришвидшуючи роботу додатку, але не вирішуючи
повністю проблем продуктивності роботи з додатком.
Головним рішенням для збільшення швидкодії є
поєднання трьох складових: збільшення апаратних
можливостей, оптимізацію в програмному додатку,
оптимізація СКБД.
Керуючись наведеним вище, задача оптимізації
швидкодії додатку з базою даних може бути
вирішеною в декілька шляхів. Підвищення вимог до
апаратного
забезпечення
збільшує
вартість

Науковий керівник: старший викладач кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій підполковник
Шкіцький В.В.

УДОСКОНАЛЕНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ
ЗАПОБІГАННЯ ВТОРГНЕННЯМ SURICATA
Калашник В.І.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Визначення об’єктів, що рухаються є важливою
задачею у сфері комп’ютерного зору . Комп'ютерний
зір включає в себе отримання цифрового зображення,
його обробку, аналіз і розуміння зображень,
використовуючи статистичні методи і моделі
побудовані за допомогою фізики, геометрії,
статистики і теорії статистичного навчання.
Поширення
потужних комп’ютерів, доступність
високоякісних камер за невеликою ціною та
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збільшення потреб для автоматизованого аналізу
відео зумовило великий інтерес в області алгоритмів
супроводження руху. Є три основні ключові кроки в
аналізі відео: розпізнавання об’єкта, що рухається,
відстеження об’єкта кадр за кадром, і аналіз об’єктів
для визначення їх поведінки.
В найпростішій формі відстеження може бути
визначений як проблема оцінки траєкторії об’єкта в
площині зображення, що рухається навколо сцени.
Іншими словами, відстежувач помічає постійним
ярликом об’єкт, що рухається. Залежно від області, в
якій використовується, вістежувач може надавати
додаткову інформацію щодо об’єкта: орієнтацію,
площу, розмір, форму.
Основні проблеми, які виникають при
створенні та роботі відстежувача, пов’язані з
виглядом об’єкта та схожими іншими об’єктами на
сцені. Вигляд інших
об'єктів може накладатимя
на задній фон. В таких випадках, важко знайти на
зображенні об’єкт, що як ми очікуємо, буде рухатися
В задачі спостереження об’єкт може бути
визначений як будь-що важливе для подальшого
аналізу. Наприклад, люди, машини на дорозі, риби
всередині акваріуму. Об’єкти представлені їх
формами та виглядом.
Ціллю відстеження об’єкта є створення
траєкторії знаходження його позиції на кожному
кадрі. Відстежувач також показує цілий регіон
зображення, що займає об’єкт. Задача визначення
об’єкта і встановлення взаємозв’язку між станами
об’єкта на послідовності кадрів може вирішуватись
окремо чи разом. Модель вибрана для представлення
форми об’єкта накладає ліміт на способи відстеження.
Таким чином, можна відзначити, що система
спостерігання за повітряними цілями, є доцільна в
наш нелегкий період, адже вона зможе допомогти
вирішити безліч пробле.
У ході реалізації даного програмного модулю
потрібно розробити програму котра буде стежити за
повітряними цілями та визначати їх за ознаками, вона
зможе забезпечити,
а також й збільшенню
ефективності діяльності камер що спостерігають за
повітряним простором для своєчасного виявлення та
запобігання несанкціонованим вторгненням.
Науковий
керівник:
комп’ютерних
інформаційних
працівник ЗСУ Гріньков В.О.

Виклад основного матеріалу. Інформаційна
безпека
держави
характеризується
ступенем
захищеності і, отже, стійкістю основних сфер
життєдіяльності (економіки, науки, техносфери,
сфери управління, військової справи, суспільної
свідомості
і т. д.)
стосовно
небезпечних
(дестабілізаційних,
деструктивних,
суперечних
інтересам країни тощо), інформаційним впливам,
причому як до впровадження, так і до вилучення
інформації. Поняття інформаційної безпеки не
обмежується безпекою технічних інформаційних
систем чи безпекою інформації у чисельному чи
електронному вигляді, а стосується усіх аспектів
захисту даних чи інформації незалежно від форми, у
якій вони перебувають.
Для запобігання витоку інформації з
обмеженим
доступом
необхідно
здійснювати
постійний контроль за її обігом. Через необережність
часто така інформація потрапляє на незареєстровані
ПЕОМ а звідти у незахищену мережу. Відповідно
існує великий ризик заволодіння даною інформацією
противником, що являється порушенням режиму
секретності.
Тож,
пропонується
реалізувати
програмний додаток для здійснення постійного
контролю за обігом інформації з обмеженим
доступом. А також додатково створити словник
переліку службової інформації за допомогою якого
створений програмний додаток здійснює пошук ІзОД
на ПЕОМ.
Висновки.
Проаналізувавши
існуючі
програмні додатки, що здійснюють моніторинг
наявності інформації з обмеженим доступом на
незахищених ПЕОМ, можна побачити, що, не
дивлячись на широту застосування, переваги та
недоліки кожного з розглянутих програмних додатків
існує ряд недоліків пов’язаних з їх застосуванням. Ці
недоліки пов’язані з проблемами застосування
техніки старого покоління та використанням
програмного забезпечення з яким згадані вище
додатки працюють лише частково виконуючи свої
функції у неповному обсязі. До цих недоліків
відносяться: несумісність додатків з певним типом
кодування, відсутність оновлення. А отже, необхідно
шукати способи часткового вирішення проблем на
базі техніки та програмного забезпечення, що є в
наявності.
Проаналізувавши
усі
проблеми
пропонується вирішення проблеми с автоматизацією
обліку майна програмним шляхом.
Для представлення програмної реалізації
запропоновано програмний додаток. Згідно цього,
програмний додаток буде виконувати роль
автоматизації робочого процесу, а функція управління
покладається на оператора.Розробка програмного
додатку здійснювалась в послідовності, що визначена
сучасними концепціями технологій комп’ютерного
проектування. Розроблений програмний додаток було
протестовано. Створений програмний додаток
показав стійку роботу при роботі з інформацією та
перенесення на інший ПЕОМ.

доцент
кафедри
технологій,
к.т.н.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕВІРКИ
ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПЕОМ НА
НАЯВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ
ДОСТУПОМ
Калінчук Ю.М.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Актуальність дослідження пов’язана з
необхідністю вирішення питання витоку інформації з
обмеженим доступом, що потрапляє певним чином до
відкритої мережі та перехоплюється противником.

Науковий
керівник:
комп’ютерних інформаційних
Фесьоха Н.О.
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СКЛАД СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ
СИЛ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

2-га механізована бригада легіонів імені
маршала Ю.Пілсудского (Злоценець)
7-ма
Поморська
механізована
бригада
берегової оборони імені генерала бригади Станіслава
Гжмот-Скотницького (Слупськ)
12-та механізована бригада імені генерала
броні Юзефа Галлера (Щецин)
5-й Любуський артилерійський полк (Сулехув)
8-й Кошалінський полк ППО (Кошалін)
12-й батальйон управління (Щецин)
16-та Поморська механізована дивізія імені
короля Казимира Ягеллончика (Ельблонг)
15-та
Гіжицькая
механізована
бригада
(Гіжицько)
20-та Бартошицька механізована бригада
(Бартошице)
9-та бригада бронетанкової кавалерії (Бранєво)
1-ша бронетанкова бригада імені Тадеуша
Костюшко (Весола, район Варшави)
11-й
Мазурський
артилерійський
полк
(Венгожево)
15-й Голдапський полк ППО (Голдап)
16-й батальйон управління (Ельблонг)
18-та Залізна механізована дивізія (Седльце) генерал бригади Ярослав Ґромадзінський
1-ша Варшавська бронетанкова бригада
21-ша бригада підгалянських стрільців механізована бригада (формування).
Також до складу Сухопутних військ Польщі
входять окремі бригади, полки, батальйони та
навчальні підрозділи.
Інші формування та об'єкти:
три бази зберігання обладнання
сім регіональних матеріальних баз
чотири окружних технічних центру
сім регіональних технічних центрів
сім військових госпіталів
десять військово-транспортних команд
шістнадцять воєводських військових штабів
128 призовних пунктів
гауптвахта (Цеханув)
Озброєння та військова техніка.
Польські сухопутні війська мають близько 900
танків, в основному польських T-72, понад 1600 БМП
і понад 140 вертольотів. Війська включають в собі
механізовані і бронетанкові частини, ракетноартилерійські війська, війська протиповітряної
оборони, інженерні війська, хімічні війська, війська
зв'язку та інформатики, аеромобільні війська.
Висновки:
використовуючи
оборонні
можливості Республіка Польща в змозі ефективно
вести боротьбу з наземним і повітряним противником.

Карпушева К.О.
курсант 181 навчальної групи
кафедра загальної тактики

Чисельність польського війська становить
близько 60 тисяч військовослужбовців. Війська
активно беруть участь в операціях НАТО – в
Афганістані, Іраку, Республіці Чад. Польща є
країною-членом
НАТО,
військово-політичне
керівництво України вибрало шлях щодо наближення
до стандартів Альянсу. Триваюча війна на сході
України з російськими окупаційними військами
примушують нас вивчати досвід НАТО, шукати
шляхи та способи захисту територіальної цілісності
нашої країни. З огляду на це виникає необхідність
більш глибокого вивчення теми сухопутних військ
Збройних Сил (далі – ЗС) Польщі. Це і визначає
актуальність теми. Метою дослідження є
простеження розвитку та структури ЗС Польщі на
сучасному етапі.
Сучасні
польські
сухопутні
війська
сформувалися після Другої світової війни за
підтримки Радянського Союзу. До теперішнього часу
на озброєнні військ знаходиться багато радянської або
випущеної за радянською ліцензією зброї. Після війни
в Польщі було створено сім військових округів, потім
в 1949 році, коли міністром оборони Польщі став
маршал К. Рокоссовський, їх кількість зменшилася до
чотирьох, а у період з 1953 року до 1992 року було
три військові округи (Поморський, Сілезький і
Варшавський). Два округу, що були розгорнуті біля
німецького кордону, в 1990 році мали по чотири
дивізії, які були розгорнуті відповідно до радянської
військової доктрини[1]. В третьому окрузі була тільки
одна дивізія.
У вересні 2018 року було оголошено про
формування нової 18-ї дивізії. Вона буде створена на
базі 1-ї Варшавської бронетанкової бригади та 21-ї
бригади підгалянських стрільців, до її складу увійде
також сформована з нуля нова механізована бригада.
Ця дивізія стане четвертою у складі ЗС Польщі, буде
дислокуватися на східному березі Вісли в районі
Седльце неподалік кордону з Республікою Білорусь.
З'єднання:
11-та Любуська дивізія бронетанкової кавалерії
імені короля Яна III Собеського (Жагань)
17-та Великопольська механізована бригада
імені генерала броні Юзефа Довбор-Мусницкого
(Мендзижеч)
10-та бригада бронетанкової кавалерії імені
генерала броні Станислава Мачка (Швентошув,
Нижньосілезьке воєводство)
34-та бригада бронетанкової кавалерії імені
великого коронного гетьмана Яна Замойського
(Жагань)
23-й
Сілезький
артилерійський
полк
(Болеславець)
4-й полк ППО (Червенськ)
11-й батальйон управління (Жагань)
12-та Щецинська механізована дивізія імені
Болеслава Кривоустого (Щецин)
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РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
ІНФОРМАЦІОННОЇ СИСТЕМИ СУПРОВОДУ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ WEBТЕХНОЛОГІЙ

враховують певних особливостей. Для повноцінного
та безпомилкового функціонування підсистеми
необхідні додаткові програми і утиліти. Перш за все
треба звернути увагу на інформаційну безпеку
підсистеми, зокрема захист від вірусних та
хакерських атак.
Таким чином, проведений огляд і порівняльний
аналіз інформаційних систем супроводу навчального
процесу дозволяють зробити висновок про те, що в
даний момент існує безліч різних систем, але
інформаційні технології не стоять на місці, а з
кожним роком набувають більшого розвитку.
Результатом роботи є система, яка має узгоджений
інтерфейс користувача, що дозволяє працювати з
системою
слабо
підготовленим
у
галузі
інформаційних
технологій
користувачам.
ІС
супроводу навчального процесу дозволить в
електронному вигляді вести облік поточної
успішності курсантів. Використання інформаційної
системи дозволяє значно підвищити ефективність
обліку успішності курсантів навчальної групи та
зменшити навантаження на викладачів.

Кириченко К.В.
курсант 241 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

На даний час розвиток інформаційних систем
управління освітнім процесом стає актуальним через
стрімкий розвиток як інформаційних платформ так і
технологій в цілому, що дозволяє значно покращити
ефективність роботи різного роду діяльності. Аналіз
відомих
інформаційних
систем
управління
навчальним процесом
показує, що вони
функціонують
з
використанням
елементів
традиційних
інформаційних
технологій,
які
застосовуються при оптимізації організаційної
структури і методів навчання. Розроблення
інформаційних технологій для систем аналізу і
управління навчальним процесом є актуальною
задачею, оскільки широка мережа навчальних
закладів різних рівнів акредитації та форм власності
зумовлює необхідність незалежного контролю за
дотриманням державних стандартів в галузі освіти.,
що і обумовлює актуальність теми.
Одним із пріоритетних напрямів процесу
інформатизації
сучасного
суспільства
є
інформатизація освіти, тобто, впровадження засобів
нових інформаційних технологій у систему освіти. Це
надає можливість удосконалити механізми керування
системою освіти за допомогою використання
автоматизованих банків даних науково-педагогічної
інформації, інформаційно-методичних матеріалів,
комунікаційних мереж, а також методології та
стратегії добору змісту, методів та організаційних
форм навчання, що відповідають задачам розвитку
особистості, яка навчається в сучасних умовах
інформатизації суспільства
Навчальна робота планується на основі
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної
системи. Окрім контролю підготовки навчальноматеріальної бази, консультативної роботи, викладач
повинен здійснювати розрахунки балів за поточну
успішність як за національною шкалою, так і за
шкалою Європейської кредитно-трансферної системи
В епоху загальної інформатизації суспільства і
невід’ємних потреб в обробці і оперативному
використанні найрізноманітнішої інформації, на
перший план виступає завдання автоматизації
створення
та
наповнення
документів,
що
супроводжують навчальну діяльність. Так, до
недоліків
інформаційних
систем,
створених
незалежними розробниками, можна зарахувати їх
надмірну комерціалізацію, коли внесення певних,
навіть інколи незначних змін, а подекуди й
виправлення помилок у їхній роботі, стає значною
бюрократичною проблемою, що вимагає підписання
нових договорів, додаткових оплат, відрядження
фахівців тощо. Також у намаганні охопити якомога
більшу кількість клієнтів такі розробки страждають
надмірною універсальністю, тобто вони часто мають
багато функціональних можливостей, які не
використовуються замовником і поряд з цим не

Науковий
керівник:
доцент
кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій к.т.н.,
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЮ
ПЕРЕДАЧІ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ДОНЕСЕНЬ З
АВТОМАТИЧНИМ ПЕРЕВОДОМ НА РІЗНІ
МОВИ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
НАТО ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ
SPEECH APPLICATION PROGRAMMING
INTERFACE
Колесник В.В.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Актуальність
дослідження
повязана
з
необхідністю
скорочення
для
передавання
повідомлень та донесень, на основі програмного
модулю за допомогою якого всі тексти будуть
доступні для прослуховування на мовах підрозділів
НАТО.
Даний
програмний
модуль
може
застосовуватись в ЗСУ, як продукт, який буде
конвертувати отримані текстові повідомлення в
голосовий вивід.
Виклад основного матеріалу. Спеціалістами
Північно-Атлантичного
альянсу
розроблена
багатостороння програма інтероперабельності (MIP) з
метою забезпечення можливості взаємодії між
Збройними Силами країн членів НАТО та партнерів.
Програма
багатосторонньої
інтероперабельності
– це спроба забезпечити
гарантовану можливість взаємодії інформації для
підтримки багатонаціональних, комбінованих та
спільних операцій. Метою МІP є підтримка всіх рівнів
від корпусу до батальйону. Основна увага MIP
зосереджена на системах управління .
Бачення багатосторонньої програми взаємодії
має стати основним багатонаціональним форумом під
керівництвом оператора, який сприятиме міжнародної
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взаємодії систем управління командною інформацією
(C2IS) на всіх рівнях управління.
Основою рішення по взаємодії на якому
базується MIP є модель обміну інформацією IEDM
(Information Exchange Data Model), яка є реляційною
моделлю усіх сутностей і атрибутів які мають
відношення до спільного середовища (спільних
операцій). IEDM ратифікований як стандарт НАТО
STANAG 5525. У процесі багатосторонньої взаємодії
IEDM відіграє роль єдиної шини обміну даними між
національними системами командування і контролю
C2IS.
Таким чином багатостороння взаємодія між
країнами членами та партнерами НАТО здійснюється
за
рахунок
застосування
у
національних
інформаційних системах єдиної стандартизованої
моделі даних або приведення моделей даних
національної системи до моделі НАТО.
Виходячи зі спектру завдань які має
виконувати система оперативного управління, зв’язку
вона має забезпечувати роботу в єдиному
інформаційному просторі усіх елементів взаємодії
незалежно від рівня ієрархії. Організація роботи в
єдиному інформаційному просторі дає змогу
відображати повну оперативну обстановку, що в свою
чергу надає можливість здійснювати оперативне
управління.
Висновки. Отже, в роботі: був проведений
аналіз системи обміну повідомленнями між
інтернаціональними підрозділами країн НАТО.
На основі якого було визначено структурні
елементи
системи
обміну
повідомлень,
їх
взаємозв’язок та основні функції. Встановлено, що
система класу C4IRS визначає структуру системи
обміну інформації.
Запропоновано
вдосконалити
систему
передавання
повідомлень
шляхом
розробки
додаткових програмних засобів
автоматизації
процесів перекладу, набору та відправки мовних
повідомлень.
Використання модулю дозволить забезпечити
зменшення термінів на формування та відправку
повідомлень в мережах спеціального призначення, що
використовують інтернаціональними підрозділами.
Науковий
керівник:
комп’ютерних
інформаційних
підполковник Здоренко Ю. М.

постійна
модернизація навчального процессу,
навчально – матеріальноі бази.
Одним зі способів поліпшення навчального
процесу є створення інформаційно-довідкових систем
завдяки яким курсанти зможуть отримувати знання з
дісципліни незалежно від часу та місця, та самостійно
вивчати диципліну незалежно від навчального
процессу. Сутність інформаційно-комунікаційних
технологій у викладанні: Будь-яка педагогічна
технологія – це інформаційна технологія, оскільки
основу технологічного процесу навчання складає
отримання і перетворення інформації.
Більш вдалим терміном для технологій
навчання, що використовують комп'ютер, є
комп'ютерна
технологія.
Комп'ютерні
(нові
інформаційні) технології навчання - це процес
підготовки і передачі інформації, кого навчають,
засобом здійснення яких є комп'ютер.
Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером
дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на
ПК, роблячи при цьому процес навчання більш
цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає
більш швидким процес запису визначень, теорем та
інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю
не доводиться повторювати текст кілька разів (він
вивів його на екран), учневі не доводиться чекати,
поки вчитель повторить саме потрібний йому
фрагмент. Іформаційні технології навчання - це
сукупність методології та технології навчання, в
основу якої покладено використання комп’ютерних
навчальних програм, електронних посібників і
підручників,
що
забезпечують
інтерактивний
програмно-методичний супровід навчального процесу
і є однією з форм реалізації мети та змісту сучасної
парадигми гуманізованої освіти.
Можна відзначити, що електронні навчальні
посібники в цілому, а так само інформаційнадовідкова система зокрема є своєчасним і важливим
елементом в сучасній вищій освіті. Викладачеві він
допомагає в роботі: заощаджує його час, розвантажує
трудомісткі процеси в навчанні. Студенту допомагає
швидше і глибше засвоїти предмет, а так само робить
процес
навчання
цікавішим,
яскравішим,
динамічніше.
У доповіді пропонується використовувати для
навчання курсантів вищих військових закладів
єлектронний довідник у вигляді WEB-порталу.
Сучасний WEB-портал – це обов’язково динамічна, а
не статична інформація. Статичні html-сторінки
майже стовідсотково відійшли в минуле, на долю
незмінної інформації залишилися лише медіадокументи. Для побудови динамічного сайту
розробнику надається багато засобів, різних за
складністю і можливостям, ефективністю роботи і
простотою підтримки.
Для реалізації програмного продукту було
обрано технології WEB разроботки, а саме мова
сценаріїв PHP, мова розробки тексту HTML,
формальна мова опису СSS, для управління базою
даних використано безкоштовний програмний
продукт MSQL, для керування вмістом на взаємодії
продукту з БД.

доцент
кафедри
технологій,
к.т.н.

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВА СИСИТЕМ
“ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ У
СЕРЕДОВИШІ BORLAND C++ BUILDER 6”
Колесниченко Є.М.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

В умовах критичної недостачі офіцерських
кадрів у ЗСУ, та ще більшої нестачі кваліфікованих
кадрів для виконання завдань поставлиними перед
ЗСУ.Перед вищими військовими закладами ставиться
завдання по підготовці цих кадрів у найкоротщі
строки, для більш успішного та професійного виконня
завдань які ставляться перед ВВНЗ – проводиться

Науковий керівник: старший викладач кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій працівник ЗСУ
Тетерятник В.
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МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ВОЛОКОННООПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
ВІДОМЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

методи зворотного релеєвського розсіювання,
брюліентовського розсіювання, внесених втрат та
облому волокна. Засобами для перших двох методів
стали рефлектометри. Метод внесених втрат та метод
облому волокна виконуються за допомогою оптичних
тестерів. Рефлектометричні методи дослідження, крім
знаходження повних втрат в лінії (як оптичні
тестери), дозволяють знайти розподіл втрат і
коефіцієнтів відбиття уздовж лінії.
Волоконно-оптична передача стала однією з
найзахоплюючих
та
швидкоудосконалюваних
областей у телекомунікаційних мережах відомчого
призначення. В дійсності це порівняно проста
технологія. Порівняно з кабельними, системами
зв’язку та радіозв’язком, оптоволоконні системи
зв’язку набагато легше освоїти та проектувати.

Коржавін І.А.
курсант 143 навчальної групи
кафедра транспортних мереж

На теперішній час одним з найбільш
перспективних
напрямів
розвитку
сучасних
технологій передачі даних (зв’язку) є застосування
волоконно-оптичних
конструкцій
відомчого
призначення. Високі вимоги до телекомунікаційних
мереж (швидкість передачі інформації, надійність,
захищеність
від
несанкціонованого
доступу)
призводять до визнання переваг волоконно-оптичних
ліній зв’язку (ВОЛЗ) серед існуючих. Оптичне
волокно (як основа ВОЛЗ) широко проникає до
установ, підприємств, відомств, навчальних закладів,
комерційних
організацій,
квартир
громадян,
телекомунікаційних мереж відомчого призначення та
використовується для передачі інформації, як
аналогової (мовної), так і цифрової при побудові
інформаційно-телекомунікаційних систем.
З точки зору захищеності інформації, ВОЛЗ
вважаються ідеальними, оскільки в них відсутні
випромінювання в радіотехнічному діапазоні частот.
Але іншою є справа, коли розглянути прокладання
ВОЛЗ поблизу або всередині виділених приміщень
(об’єктів інформаційної діяльності), де проводяться
конфіденційні
(закриті)
наради,
засідання,
обговорення, тоді з’являється загроза витоку мовної
інформації з обмеженим доступом через саму
структуру волоконно-оптичного кабелю.
Швидкий ріст обсягу і швидкості передачі
інформації в сучасних ВОЛЗ телекомунікаційних
мереж відомчого призначення при одночасному
збільшенні довжини ділянок регенерації привели до
того, що поряд з такими факторами, що впливають на
якість зв'язку й енергетичний потенціал лінії, як
втрати у волокні через релеєві розсіювання,
хроматична дисперсія, втрати на локальних
неоднорідностях, виникла необхідність враховувати і
такі явища, як поляризаційна модова дисперсія
(PMD), поляризаційні модові втрати (PML) і нелінійні
оптичні ефекти, що виявляються під час передачі по
волокну оптичного випромінювання із середньою
потужністю більш 10 мВт.
Беручи до уваги важливість постійного та
надійного функціонування ВОЛЗ телекомунікаційних
мереж
відомчого
призначення,
необхідно
застосовувати засоби контролю їх справності для
якнайшвидшого виявлення недоліків з подальшим
негайним усуненням, а також для передбачення
майбутніх дефектів ОВ та приблизної тривалості
роботи волоконно-оптичних систем передачі без
потреби ремонту з заданими вимогами по якості.
Для контролю якості волоконно-оптичних ліній
передачі телекомунікаційних мереж відомчого
призначення
розроблені
спеціальні
методи
діагностики оптичного волокна. Методів діагностики
існує достатньо багато, вони включають одночасне та
різночасне тестування ОВ. Залежно від апаратури, яка
використовується в процесі вимірювань, розрізняють

Науковий
керівник:
доцент
кафедри
транспортних мереж підполковник Османов Р.Н

ПІДСИСТЕМА ТЕСТУВАННЯ ВЕБ-РЕСУРСУ
Криштопін А.С.
курсант 242 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Розробка та впровадження комп’ютерних
технологій до програмного забезпечення висувають
вимоги щодо якості створеного програмного
продукту та його подальшого супроводу. Тому
розробники і тестувальники повинні бути озброєні
сучасними методиками, які дозволяють забезпечити
належний рівень якості програмного забезпечення
разом із скороченням витрат часу на тестування та
збільшенням якості тестування
Задачами дослідження є обґрунтування
вибору методів та засобів тестування Web-ресурсу, а
також розробка підсистеми проведення тестування
Web-сайту.
Метою данної роботи є дослідження:
зменшити витрати часу та збільшити якість
тестування Web-додатків за рахунок застосування
спеціалізованих
комп’ютерних
програм
для
автоматизованого тестування.
Існує безліч методів та засобів проведення
тестування. При висхідному тестуванні для кожного
модуля необхідний драйвер, при низхідному підході
необхідність в драйверах відсутня, замість драйверів
слід використовувати “заглушки”, що набагато
спрощує процес тестування. Тестування методом
сандвіча є компромісом між висхідним і низхідним
підходами тестування. Метод великого стрибка в
порівнянні з іншими підходами має багато недоліків і
мало переваг. Модулі не інтегруються до самого
останнього моменту, що може призвести до
серйозних помилок. Ефективність автоматизованого
тестування залежить в першу чергу від організації
процесу тестування. Необхідно враховувати загальні
принципи проектування процесу тестування, вимоги,
що
диктуються
замовником
та
основними
властивостями тестованої системи, ергономічні
вимоги.
Розглянувши
засоби
автоматизації
проведення тестування, на прикладі таких програм, як
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Rational, Mercury Interactiver та Cyrano, можливо
зробити висновок, що одні з них володіють багатьма
можливостями та перевагами, інші, містять недоліки.
1. Засоби компанії Rational надають
разробникам в реальному часі точну інформацію про
продуктивність
сайту та
володіють
такими
перевагами, як швидкість, роботою з браузером,
автоматичною
модуляцією
навантаження,
що
дозволяє зберігати час, оскільки одночасно
проводиться
декілька
різноманітних
тестів,
незалежністю від платформи. Використовуючи засоби
компанії Rational, існує можливість працювати в двох
режимах: ручному і автоматизованому.
2. Засоби компанії Mercury Interactive
дозволяють створювати бази даних автоматизованих і
ручних тестів, організовувати цикли тестування,
проводити тести і роблять звіт по знайденим
дефектам.
3. Засоби компанії Сyrano включають в себе
повний набір рішень для задач створення, підтримки і
виконання регресійних і функціональних тестів,
тестувань навантаженням і перевірок легкості
нарощування потужності, тестів доступності і
надійності Інтернет-додатків.
Оцінюючи всі альтернативи,
та надаючи
оцінки максимально можливому числу потенційних
інструментів. Перед тим, як зробити кінцевий вибір,
доведеться витратити деякий час та ознайомитися зі
всіма засобами, які можуть бути корисними для
проведення тестування вибраного сайту.
Таким чином, проведений аналіз існуючих
методів та засобів тестування Web-ресурсів покаже
доцільність використання розробленої підсистеми
тестування, яка дозволяє значно зменшити витрати
часу та збільшити якість тестування Web-додатків за
рахунок
впровадження
спеціалізованих
автоматизованих комп’ютерних програм. Під час
завершення роботи буде доведенна доцільність
використання продукту як з військовими так і з
цивільними додатками.

діяльність підрозділів, частин і закладів медичної
служби.
Головний напрямок удосконалення управління
медичною
службою
полягає
у
широкому
використанні різноманітних технічних засобів і
методів, що дозволяють автоматизувати управлінську
діяльність військово-медичного закладу.
Вищою формою автоматизації управління
медичною службою є створення автоматизованої
системи управління, що складаються з локальних
мереж військово-медичних частин, об’єднаних в
єдину
автоматизовану
систему
управління
повсякденною діяльністю медичної служби, яка
інтегрована в автоматизовану систему управління
повсякденною діяльністю ЗС України.
Автоматизована система управління військовомедичної служби, що пропонується має включати ряд
спеціальних функціональних розділів (лікувальнопрофілактичні заходи, протиепідемічні заходи,
санітарно-гігієнічні заходи, медичне постачання,
тощо).
В той же час існує потреба в засобах
автоматизації, які надають можливість отримати
доступ до інформації віддалено і без фізичного
доступу до стаціонарного комп'ютера, щоб пацієнт
міг отримати звіт про лікування з історією хвороби, та
пройденими процедурами. Керівництво військовомедичного закладу має потребу в можливості
отримувати звіти по всім хворим, які перебувають в
військово-медичних закладах за певний термін часу.
В даний час такі операції виконуються вручну і
значну частину своїх ресурсів та часу військові
медичні заклади витрачають на документообіг та
обробку даних. Це стосується задач підрахунку
хворих, пошуку медичної картки на даного хворого та
інші незначні, але дуже часозатратні дії які можна
було б вирішити автоматизацією даних процесів.
Автоматизація процесу документообігу з
використанням інформаційної системи обробки
даних, дозволяє значно удосконалити робочі процеси,
що підвищує ефективність роботи персоналу
військово-медичного закладу. Технологія баз даних
дозволяє здійснювати збереження, додавання, зміну,
пошук даних, а також перегляд цих даних. У процесі
концептуального проектування будується інфологічна
модель бази даних. Для цього необхідно виділити всі
об'єкти БД, зазначити їхні характеристики (атрибути)
і встановити зв'язки між об'єктами.
Концептуальне проектування проводиться
після детального аналізу предметної області та являє
собою
створення
необхідних
відношень,
нормалізацію бази даних та створення зв’язків між
відношеннями.
В час інформаційних технологій, стало
можливим
всі
документи
перетворювати
в
електронний вигляд. Пошук необхідної інформації в
такому виді здійснюється за лічені хвилини. Отже,
автоматизація процесу документообігу на основі
використання інформаційної системи обробки даних,
значно прискорить роботу військово-медичного
персоналу та спростить обробку даних в військових
медичних закладах.

Науковий
керівник:
професор
кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій, к.т.н., доцент
працівник ЗСУ Горбенко В.І.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБРОБКИ
ДАНИХ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Кузнєцов Д.Р.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Автоматизація процесу документообігу в
військово-медичних закладах є складною задачею
сьогодення, яка потребує вирішення. Вона дозволяє
покращити процес обробки даних та спростити
документообіг у військово-медичних закладах.
Управління медичною службою здійснюється
на основі аналізу стану справ на місцях, у
відповідності із завданнями, що стоять перед
службою, рішення командира (старшого начальника),
вимог офіційних документів, що регламентують

Науковий
керівник:
комп’ютерних
інформаційних
підполковник Здоренко Ю.М.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ
ОСОБОВОГО СКЛАДУ НА ОСНОВІ
НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

засоби для проведення комплексного професійного
аналізу первинних даних та анкетування.
У
доповіді
пропонується
застосувати
математичний апарат теорії нечітких множин та
нечіткого логічного виводу, який в найбільшій мірі
відповідає висунутим показникам завданням, в ролі
мобільної
платформи
використовуватиметься
платформа Arduino.
Телемедична
система
призначена
для
первинної діагностики та контролю за станом
особового складу підрозділів ЗСУ на основі методу
нечіткої логіки для прийняття рішень. Метод, що
пропонується базується на експертних знаннях, які
закладені в правила нечіткої логіки для порівняння з
вхідними значеннями показників пацієнтів та
прогнозування ризикованих станів.

Кулик М.В.
курсант 241 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Одним із перспективних напрямів розвитку
інформаційно-комп’ютерних і телекомунікаційних
технологій є розроблення систем з медичними
гаджетами — мобільними пристроями з вбудованими
засобами для реєстрації фізіологічних станів,
контролю фізичної активності, якості сну та багатьох
інших параметрів. Концепція мобільного здоров’я (mHealth) охоплює застосування мобільних пристроїв
(телефонів, планшетів тощо) у поєднанні з
бездротовими технологіями для надання медичної
інформації про стан організму людини , та допоможе
медичним працівникам поставити точніший діагноз.
Мобільне здоров’я — це не лише новітні
технології, а й абсолютно новий спосіб взаємодії
пацієнта з лікарем, новий шлях у догляді за хворими.
Використання засобів m-Health спрощує та полегшує
взаємодію для обох сторін. Для пацієнта спрощується
процес здійснення діагностики та отримання
медичної допомоги, для лікаря — істотно
зменшуються часові ви-трати, що дає можливість
більше уваги приділяти власне діагностуванню та
лікуванню хворого. Мобільний доступ до інформації
полегшує процес одержання даних і прискорює
процедуру прийняття рішення, незважаючи при цьому
на відстань між пацієнтом і лікарем.
На основі відповідних аналітичних оглядів
можна констатувати, що наявні на сьогодні медичні
гаджети і спеціалізоване програмне забезпечення не
вирішують багатьох проблем персоналізованої
мобільної медицини. Вони переважно спрямовані на
спостереження за окремими показниками під час
занять фітнесом чи спортом, призначені для контролю
та оптимізації режиму тренувань, раціонального
харчування, а також для контролю рівня фі-зичних
навантажень у побутових умовах.
З огляду на викладене вище, можна зробити
висновок, що сьогодні актуальним завданням
персонально-орієнтованої медицини є розроблення
спеціалізованого програмного за-безпечення для
медичних систем мобільного здоров’я з урахуванням
особливостей мобільних операційних систем та
способу реєстрації показників (вбудовані сенсори,
медичні вимірювальні прилади, ручне введення даних
з клавіатури та ін.)
На основі проведеного аналітичного огляду
встановлено, що існуючі професійні МІС не
орієнтовані на задачі персоналізованої медицини.
Медичні калькулятори, гаджети та відповідне
програмне забезпечення не є комплексними та в
основному орієнтовані на спостереження за
показниками під час фітнесу та спорту для контролю
та оптимізації режиму тренувань та раціонального
харчування, а також для контролю рівня фізичного
навантаження у побутових умовах та не вирішують
багатьох
проблем
персоналізованої
мобільної
медицини. У таких системах відсутні програмні

Науковий
керівник:
комп’ютерних інформаційних
підполковник Здоренко Ю.М.

доцент
кафедри
технологій, к.т.н

МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ
МУЛЬТИСЕРВІСНОГО АБОНЕНТСЬКОГО
КОНЦЕНТРАТОРА МЕРЕЖ ДОСТУПУ
ВІДОМЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Лахін А.А.
курсант 143 навчальної групи
кафедра транспортних мереж

На
сучасному
етапу
розвитку
телекомунікаційних
мереж
властива
низка
особливостей.
По-перше,
формується
платоспроможний попит на нові телекомунікаційні
послуги у споживачів, що приносять операторам
телекомунікацій основні доходи. По-друге, нові
технології передачі, комутації та обробки інформації
дозволяють
ефективно
модернізувати
телекомунікаційні мережі, істотно підвищивши
конкурентоспроможність операторів телекомунікацій.
Це досягається за рахунок поступового переходу до
мереж наступного покоління – NGN (Next Generation
Network.
Мета роботи. Метою даної роботи являється
проведення аналізу побудови мереж та дослідженнях
принципів
управління
мережами
наступного
поклоніння, а також визначення стратегіях побудови
мереж
нового
покоління
на
відомчих
телекомунікаційних мережах.
Стратегія — це модель узагальнення дій,
необхідних для досягнення поставлених цілей
шляхом координування і розподілу ресурсів фірми,
тобто розробка стратегії фірми полягає в розробленні
планів досягнення цілей, в якому передбачені
можливості фірми. Під час розробки стратегії фірми
користуються певними показниками.
Softswitch — це пристрій керування мережею
NGN, покликаний відокремити функції управління
з'єднаннями від функцій комутації, здатний
обслуговувати велику кількість абонентів
і
взаємодіяти з серверами додатків, підтримуючи
відкриті стандарти.
Мережа зв’язку наступного покоління (NGN) –
концепція побудови мереж зв'язку, що забезпечують
надання необмеженого набору послуг із гнучкими
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можливостями з їх керування, персоналізації й
створенню нових послуг за рахунок уніфікації
мережних рішень, що припускає реалізацію
універсальної транспортної мережі з розподіленою
комутацією, винесення функцій надання послуг в
кінцеві мережні вузли й інтеграцію із традиційними
мережами зв'язку.
Базовим принципом концепції NGN є
відділення один від одного функцій переносу й
комутації, функцій керування викликом і функцій
керування послугами.
Основу мережі NGN становить універсальна
транспортна
мережа,
що
реалізує
функції
транспортного рівня та рівня керування комутацією й
передачею.

Основні
правила читання
карт
та
зчитування координат за стандартами НАТО
Точність, з якою вказується місцеположення точки,
залежить від порядку запису координат, а саме від
кількості цифр після латинських літер. Наприклад,
запис координат точки «К» у формі яка вказує її
положення з точністю до 1 м.
Порядок читання координат топографічної
карти масштабу 1:1 000 000 Оперативно-навігаційна
топографічна карта масштабу 1:1 000 000 призначена
для загального географічного орієнтування, вивчення
умов великих географічних районів під час
планування операцій, попередніх розрахунків із
забезпечення бойових дій військ, в авіації
використовується як польотна карта.
Порядок читання координат топографічної
карти масштабу 1:500 000 Тактико-пілотажна
топографічна
карта
масштабу
1:500
000
використовується для вивчення та оцінки загального
характеру місцевості під час планування операцій,
організації взаємодії та керування військами в
перебігу операцій, а також використовується в авіації
як тактико-пілотажна карта.
Порядок читання координат топографічної
карти масштабу 1:250 000 Топографічна карта
масштабу 1:250 000 використовується для вивчення
та оцінки місцевості під час планування операцій
(бою), для організації взаємодії та керування
військами, для вивчення дорожньої мережі та
проведення розрахунків
під час організації
пересування військ, для орієнтування на марші.
Порядок читання координат топографічної
карти масштабу 1:100 000 Топографічна карта
масштабу 1:100 000 використовується для організації
і планування бою, управління військами, вивчення та
оцінки місцевості, орієнтування на місцевості,
визначення умов огляду, маскування і укриття;
визначення прямокутних і географічних координат
точок місцевості та їх висоти над рівнем моря,
проведення вимірів розрахунків, отримання якісних,
кількісних
характеристик
важливих
об'єктів
місцевості.
Порядок читання координат топографічної
карти масштабу 1:50 000 Топографічна карта
масштабу 1:50 000 використовується для організації і
плануванні бою, управління військами, для вивчення
та оцінки місцевості, орієнтування на місцевості,
розміщення і маскування вогневих засобів і бойової
техніки, визначення умов огляду, маскування і
укриття; визначення прямокутних і географічних
координат точок місцевості та їхні висоти над рівнем
моря, проведення вимірів розрахунків, отримання
якісних, кількісних характеристик важливих об’єктів
місцевості.
Військові символи - графічні позначки, які
зазвичай використовуються на карті, стенді або схемі
для відображення певної військової одиниці, об’єкта,
дії або будь-якого іншого предмета, що має військове
значення. Оперативні терміни, позначки та символи
використовуються для точного відображення та
передачі
необхідної
інформації.
Можуть
використовуватися на картах, схемах, стендах. Для
відображення позначок використовують чотири
основні кольори: синій– дружні сили, червоний –

Науковий керівник: старший викладач кафедри
транспортних мереж к.т.н. майор Погребняк Л.М.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО
ПЕРЕХОДУ ЗС УКРАЇНИ НА СТАНДАРТИ
НАТО (STANAG) У ВІЙСЬКОВІЙ ТОПОГРАФІЇ
Левченко В.В.
курсант 372 навчальної групи
кафедра загальної тактики

Метою дослідження є вивчення історії
виникнення та застосування стандартів НАТО у
військовій топографії, ефективність їх застосування з
метою підвищення якості управління військами. З
військової точки зору, НАТО сьогодні - це передові
військові способи ведення збройної боротьби, новітнє
озброєння, впровадження інноваційних технологій в
оборону, розвинений сектор військово-промислового
комплексу, високий рівень бойової готовності
збройних
сил,
соціальна
захищеність
військовослужбовців, постійна адаптація до змін
військово-політичної обстановки у світі. Саме ці фактори
обумовили актуальність обраної теми.
Запровадження в Україні стандартів країн
Альянсу призведе до позитивних змін не тільки
безпосередньо у збройних силах. Застосування
натовських стандартів відкриє для вітчизняних
виробників нові напрямки кооперації із західними
партнерами. Впровадження стандартів НАТО у
бойову підготовку військ дасть можливість суттєво
підняти рівень боєздатності українського війська.
Реформування системи управління збройними силами
за стандартами НАТО дозволить мати оптимальну
структуру, яка при мінімально необхідних ресурсах
буде ефективно виконувати поставлені перед нею
завдання. В умовах бойових дій це означає краще
володіння обстановкою, підвищення гнучкості
управління силами і засобами, швидке прийняття
рішень, мінімізація втрат у силах і засобах. З метою
приведення до сумісності роботи за натовськими
стандартами під час планування військових операцій
у Збройних Силах України необхідно запровадити нові
правила роботи з топографічними картами, нові військові
символи, які застосовуються при нанесенні тактичної
обстановки на карту.
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ворог, зелений – нейтральні сили, жовтий – невідомі
сили.
Оформлення графічних документів необхідно
здійснювати з дотриманням наступних правил:
координати місцевих предметів, населених
пунктів
можуть
зазначатися
за
допомогою
географічних прямокутних координата бо номера
квадрата із застосуванням цифрової координатної
сітки:
данні обстановки наносяться на карту
визначеними умовними знаками, тонкими лініями, не
забиваючи топографічну основу карти і надписи на
ній;
завдання і положення підрозділів, а також
озброєння і військової техніки наносяться знаками
загального позначення;
умовні знаки військ, озброєння і техніки
наносяться на карту (схему) відповідно до дійсного
положення їх на місцевості і розташовуються за
напрямком дій або ведення вогню;
для
позначення
військ
противника
застосовуються ті самі умовні знаки, що і для своїх
військ (червоним кольором), з необхідними написами;
пункти управління наносяться на карту так,
щоб вертикальна лінія флагштока спиралась своєю
нижньою частиною в точку його знаходження на
місцевості,
а
напрямок прапору (позначки)
розташовувався з урахуванням напрямку своїх військ;
знищені цілі (об’єкти) позначаються двома
суцільними лініями, що перехрещують умовний знак,
а виведені з ладу, пошкоджені та подавлені
закреслюються косо зверху вниз однією суцільною
лінією відповідного кольору;
графічний документ, який виконано на
прозорій основі (кальці, плівці) по карті, повинен
мати не менше трьох пунктів сполучення з
топографічною основою карти, розташованих, як
правило, по кутах внутрішньої рамки листа карти або
в місці перетину вертикальних і горизонтальних
координат сітки. На такому документі повинні
позначатися масштаб карти, з якої він був знятий, а
виконаний у довільному масштабі і який не має
координатної сітки – стрілку для позначення
напрямку північ-південь.
Графічне оформлення елементів обстановки.
Приклади з JCATS Майже всі графічні позначки і
символи використовуються у системі JCATS, тому
вона є легкою і зручною для розуміння для тих, хто не
є фахівцем з імітаційного моделювання.
Висновки. З аналізу представленої інформації
можна зробити наступні загальні висновки:
армії країн НАТО використовують тактичні
значки під час підготовки до ведення бойових дій, у
ході їх ведення та під час виконання завдань
миротворчих операцій;
застосування тактичних значків є відображення
обстановки на топографічних і спеціальних картах
(планах, схемах), на кальках, плівці, фотознімках,
фотограм та білому папері.
Масове впровадження визначених тактичних
значків дозволить досягти сумісності у підготовці та
виконання визначених завдань, сумісних командноштабних навчань із силами та засобами країн-членів
НАТО, а також проведення миротворчих операцій під
егідою ООН.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ
ЗА ДОПОМОГОЮ БЕЗПРОВОДНИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Литвіненко А.В.
курсант 143 навчальної групи
кафедра транспортних мереж

Новітні технології бездротового зв'язку і
прогрес в області виробництва мікросхем дозволили
протягом останніх кількох років перейти до
практичної розробки та впровадження нового класу
розподілених комунікаційних систем - сенсорних
мереж.
Поява навіть самої новітньої зброї, військової
техніки дуже рідко призводило до коректної зміни
форми і методів зброїної боротьби і ведення війни в
цілому. В кращому випадку новітня зброя мала змогу
б привести до зміни тактики, або навіть оперативного
мистецтва, не говорячи навіть про стратегію.
Безпроводова сенсорна мережа — розподілена
мережа, що самоорганізуєтся та складається із безлічі
датчиків (сенсорів) і виконуючих пристроїв,
об'єднаних між собою за допомогою радіосигналу.
Область покриття подібної мережі може становити
від декількох метрів до декількох кілометрів за
рахунок здатності ретрансляції повідомлень від
одного елемента до іншого. Обмін даними між двома
кінцевими пристроями може здійснюватися через
ретранслятор, в тому випадку, якщо робота цих
пристроїв не дозволяє їх взаємне виявлення. Таким
чином, пристрої з малим радіусом дії за допомогою
системи ретрансляторів можуть спілкуватися один з
одним.
Сенсорні мережі - це своєрідний крок на шляху
переходу в наступну епоху - коли комп'ютери будуть
безпосередньо з'єднані з фізичним світом і зможуть
вгадувати бажання користувачів, а також приймати за
них рішення.
Використання сенсорних мереж для управління
електропостачанням дозволить досягти неймовірної
економії електроенергії. Уявіть собі таку керуючу
мережу у вас в квартирі. Відстежуючи ваше
місцезнаходження, датчики зможуть всюди вимикати
за вами світло і включати його в міру необхідності.
Ну а якщо використовувати такі мережі для контролю
освітлення вулиць і доріг, то проблема нестачі
електрики зникне сама собою. Для того, щоб сенсорні
мережі стали реальністю завтрашнього дня,
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дослідження в цьому напрямку ведуться вже сьогодні.
І лідером в цій області є корпорація Intel, яка
підтримує всі передові комп'ютерні технології
майбутнього. Особливу увагу, приділяючи розробці
бездротових багато вузлових сенсорних мереж,
здатних до самостійного автоматичного формування
та налаштування в міру необхідності. Реалізація цієї
технології дозволить розгорнути мережу недорогих,
але при цьому вельми складних напівпровідникових
сенсорних пристроїв, які зможуть самостійно
встановлювати зв'язок один з одним, доповідаючи про
ті чи інші зміни в навколишньому середовищі.
На сьогоднішній день мережі складаються
тільки з сотень сенсорів з обмеженою зоною покриття
і виконують лише чітко визначені завдання. Вони
здатні передавати лише певний тип інформації від
одного датчика до іншого і тільки в заданій смузі
пропускання. Споживання енергії також можна
назвати мізерно малим - заряду батареї вистачає
всього на кілька днів. Існуючі сенсорні датчики поки
ще досить інертні, а про високу надійність і
непомітності в експлуатації (хоча б через розміри) і
мови не йде. Ну і, звичайно ж, такі сенсори коштують
досить дорого, так що мережа, що складається із сотні
сенсорів, обходиться недешево. Але треба пам'ятати,
що мова йде про експериментальні мережах і про
розвиток технології майбутнього. У той же час
експериментальні сенсорні мережі вже зараз
приносять користь.
БСМ дадуть змогу реалізації таким принципам:
відповідність їх оперативно-технічних можливостей
потребам системи управління і зв’язку; структурна
організованість; організаційно-технічна єдність вузлів
зв’язку різного призначення; ешелонування сил і
засобів вузлів зв’язку; сполучення централізованого і
децентралізованого управління.
У
числі
основних
функціональних
і
експлуатаційних переваг БСМ слід виділити:
можливість
самонастраювання
і
самовідновлення мережі;
масштабованість
мереж
з
щільним
розміщенням вузлів у просторі (від десятків до тисяч
пристороїв);
високі
показники
надійності
та
відмовостійкості
за
рахунок
комунікаційної
надмірності і наявності безліч альтернативних
маршрутів доставки даних;
низька вартість і малі маса-габаритні показники
вузлів;
стійкість до модифікації топології мережі та
змін
характеристик
середовища
поширення
радіохвиль;
здатність вузлів спільно обробляти дані і
приймати рішення на базі розподілених алгоритмів;
можливість швидкого і при необхідності
прихованого розгортання мережі.
Для знищення противника необхідно якісно
організувати управління підрозділами, для організації
системи управління повинна бути розгорнута мережа
зв’язку яка безперебійно скритно, та своєчасно буде
доводити
команди
та
інформацію
про
місцезнаходження противника відомчим підрозділам.
Основним засобом зв’язку в мережі зв’язку є
радіозв’язок.

Незважаючи
на
достатню
кількість
комерційних проектів, реалізація сенсорних мереж у
повному обсязі, тобто без таких відчутних обмежень,
як число сенсорів у мережі, термін їхнього життя,
динаміка мережі й та інше, на сьогоднішній час є
невирішеним завданням. У світі ведуться роботи над
величезною кількістю проектів по поліпшенню та
оптимізації функціонування сенсорів і сенсорних
мереж, а також по організації їх безпеки.
Ефективність застосування методики побудови
сенсорних безпроводових мереж в зоні ведення
бойових дій полягає в чіткому формуванні цілей та
кроків, що допоможе переглянути можливі варіанти
побудови мережі без зайвої затрати часу та коштів, а
також структурні та функціональні переваги сучасних
мереж управління військами, що є не мало важливим
для нашої держави.
Науковий
керівник:
доцент
кафедри
транспортних мереж, к.т.н., доцент працівник ЗСУ
Правило В.В.

РЕФОРМУВАННЯ ТА МОРАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН
ЗБРОЙНИХ СИЛ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
Ліснік О.О.
курсант 372 навчальної групи
кафедра загальної тактики

Актуальність наукової роботи зумовлена тим,
що в світі модернізація та розвиток власних Збройних
сил (далі – ЗС) перебуває на першому плані, адже
агресія Російської Федерації проти України, набувши
на теперішній час статусу неоголошеної війни,
змушує весь світ спостерігати за подіями, що
відбуваються в зоні проведення операції Об’єднаних
Сил (далі – ООС). Особливу важливість має розвиток
та перспективи розвитку ЗС наших держав-сусідів,
однією з яких є Республіка Білорусь (далі – РБ).
Метою дослідження є вивчення історії
виникнення ЗС РБ та їх розвиток за останні роки.
Відразу після розпаду СРСР на порядок денний в
республіці Білорусь було поставлено питання зі
створення власних збройних сил і 20 березня 1992
року парламент країни прийняв Закон „Про Збройні
Сили Республіки Білорусь”, на підставі якого
почалося їх формування. У листопаді 1992 року в
республіці були прийняті Закони „Про оборону”,
„Про загальний військовий обов’язок і військову
службу”, „Про статус військовослужбовців”.
6 грудня 1992 року парламентарії республіки
прийняли Військову доктрину. Серед держав СНД
Білорусь була першою, що прийняла документ, який
регламентував основоположні погляди на запобігання
війні, збереження миру, оборонне будівництво,
підготовку країни та її ЗС до відбиття агресії, на
способи ведення збройної боротьби щодо захисту її
суверенітету і територіальної цілісності [1].
Сьогодні ЗС РБ - державний структурний
військовий елемент, призначений для забезпечення
військової безпеки та збройного захисту держави, її
суверенітету,
незалежності
й
територіальної
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цілісності. Відповідно до прийнятих законодавчих
актів реформа військ РБ проводилася в два етапи. На
першому (1992 р.) вони були скорочені майже на 30
000 чоловік, визначено їх оперативне призначення,
розроблені основні керівні документи. На другому
етапі (1993 - 1994 рр.) скорочення ЗС РБ в основному
було завершено, здійснені її структурні перетворення,
реформована система управління військами.
Вони мали тривидову структуру: Сухопутні
війська, ВПС та війська ППО, а також з’єднання,
військові частини і установи, що не входили до видів
ЗС. З 2001 року був здійснений перехід ЗС на
двохвидову структуру - Сухопутні війська та
Військово-повітряні Сили. На сьогоднішній день ЗС
складаються із Сухопутних військ, Військовоповітряних Сил та Сил спеціальних операцій.
Сьогодні здійснено розмежування повноважень
Міністерства оборони і Генерального штабу.
Здійснюючи загальне керівництво ЗС, Міністерство
оборони несе всю повноту відповідальності за їх
реформування та розвиток, а також за підготовку до
виконання завдань збройного захисту суверенітету і
територіальної цілісності держави. Генеральний штаб
як центральний орган військового управління
здійснює оперативне управління ЗС. Крім того, в його
компетенції
перебувають
питання
організації
взаємодії та координації діяльності ЗС з іншими
військовими формуваннями у сфері забезпечення
оборони держави.
Білоруська армія одна з перших в країнах СНД
створила соціально-психологічну структуру та почала
підготовку фахівців первинної ланки - військових
психологів батальйонів. У 1995 році відбувся перший
випуск офіцерів кваліфікації педагог-психолог. З 2000
року в ЗС з’явилися фахівці кваліфікації соціальний
педагог, педагог-психолог. У 2002 році командноштабний факультет Військової академії здійснив
перший випуск офіцерів, призначених на посади
заступників командирів полків, бригад з виховної
роботи.
Загрози ХХІ сторіччя: регіональні та локальні
військові
конфлікти,
міжнародний
тероризм
викликали необхідність проведення подальшої
реформи ЗС РБ. Розвитку ЗС передувала ґрунтовна
науково-дослідна робота, серія експериментів,
науково-практичних
конференцій,
навчань.
Нормативною базою перетворень стали нові редакції
Концепції національної безпеки і Військової доктрини
РБ, а також прийняті Концепція будівництва ЗС РБ до
2010 року, Програма завершення реформування ЗС на
2001 - 2005 роки і план будівництва Збройних Сил до
2006 року. Відповідно до прийнятих документів була
проведена значна робота.
За останній чотири роки армія республіки
скоротилася з 83 до 50 тис. чоловік (з урахуванням
15-тисячного цивільного персоналу). У Мінську
вважають, що це найбільш оптимальна чисельність
власних військ, що дозволяє їм повною мірою
забезпечувати обороноздатність країни. Вважається,
що збройні сили приводяться у відповідність з
характером
нинішньої
військово-політичної
обстановки, сучасної війни і збройної боротьби,
ступенем
можливої
військової
загрози
та
економічними можливостями держави. При цьому
середній вік офіцера ЗС РБ складає 33,5 роки.

Скорочення національної армії, що проводилось в
республіці,
супроводжувалося
посиленням
соціального
захисту
військовослужбовців.
Зменшивши чисельність ЗС, держава послідовно
збільшувала
грошове
утримання
військовослужбовців, що залишилися служити.
Ряд військових спостерігачів вважає, що ЗС РБ
мають всі підстави стати одними із зразкових в
Європі в плані оснащення озброєнням і технікою,
дисципліни і правопорядку, забезпечення соціальних
потреб військовослужбовців і членів їх сімей. Як
визначають експерти, повага до людини в погонах в
білоруському суспільстві підтримується на високому
рівні.
Сьогодні
білоруські
лейтенанти
після
закінчення академії або вузу з армії не розбігаються, а
бачать перспективи для свого подальшого службового
зростання. Правда, генеральські погони в збройних
силах одержати дуже проблематично (навіть
перебуваючи на генеральській посаді потрібно не
один рік доводити, що ти гідний присвоєння
відповідного звання), але є багато інших плюсів,
стимулюючих інтерес до служби.
Висновки Концепція військової реформи у РБ
передбачає, що військова реформа - складова частина
загальносистемних реформ у РБ. Під військовою
реформою
розуміється
комплекс
політичних,
економічних, правових, військових, військовотехнічних, соціальних та інших заходів, спрямованих
на якісну та кількісну адаптацію ЗС РБ.
У білоруській армії створена принципово нова
система, яка виключає можливість приховання
правопорушень, одночасно дозволяє соціально
захистити
командира,
який
безкомпромісно,
відповідно до законодавства вживає необхідні заходи
щодо забезпечення правопорядку в увіреному йому
підрозділі, частині або з’єднанні.
Подальша робота передбачає виведення ЗС РБ
на новий якісний рівень, відповідний інноваціям у
військовій справі з тим, щоб вони змогли в будь-яких
умовах
військово-політичних
та
стратегічних
обставин гарантувати стабільний розвиток країни, не
допустити переростання військової небезпеки у
військову загрозу державі, а у разі виникнення такої
загрози - адекватно реагувати на її зростання [2].
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МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВПРОВАДЖЕННЯ
СЕРВІСІВ CLOUD COMPUTING
В РОБОТІ ЛОМ ВЗ ПУ

доступ; об’єднання ресурсів у пули; швидка
адаптивність під запити користувачів; вимірюваність
послуги. Основними моделями надання послуг Cloud
Computing SaaS, PaaS, IaaS. IaaS – представляє собою
найбільш розвинену інфраструктуру послуг з
наявністю служб гнучких хмарних технологій.
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Сьогодні в арміях провідних країн світу
активно впроваджуються новації ІТ – технологій,
серед яких наразі провідне місце відіграє в тому числі
й Cloud Computing.
Хмарні обчислення
представляють собою модель забезпечення всебічного
та зручного мережевого доступу на вимогу до
загального пулу конфігуруємих обчислювальних
ресурсів (наприклад, мереж передачі даних, серверів,
пристроїв зберігання даних, додатків і сервісів - як
разом, так і окремо), які можуть бути оперативно
надані і звільнені з мінімальними експлуатаційними
витратами. Cloud Computing і його робота в ЛОМ
досить тісно пов’язані з поняттям віртуалізації, що
зараз стає доступною для використання в порівняно
невеликих
інформаційно-телекомунікаційних
мережах. Хмарні обчислення визначають як модель
надання, за необхідності, повсюдного і зручного
мережного доступу до спільно використовуваних
налаштовуваних обчислювальних ресурсів, які
можуть бути швидко надані й вивільнені з
мінімальними зусиллями з управління або з взаємодії
з постачальником послуг (сервіс-провайдером).
Хмарні обчислення визначають як модель
надання, за необхідності, повсюдного і зручного
мережного доступу до спільно використовуваних
налаштовуваних обчислювальних ресурсів, які
можуть бути швидко надані й вивільнені з
мінімальними зусиллями з управління або з взаємодії
з постачальником послуг (сервіс-провайдером).
Хмарні технології – це технології обробки
даних, в яких комп’ютерні ресурси надаються
користувачеві як сервіс, одна велика концепція, що
включає в себе багато різних понять, що надають
послуги.
На основі проведеного аналізу видно, що
розглянутий підхід до організації обчислювального
процесу передбачає розподілену віддалену обробку та
зберігання даних, які відбуваються в процесі
об‘ємних досліджень у сучасних інформаційних
системах. Перевагами використання даних технологій
являється: значна економія апаратних та програмних
ресурсів,
висока
швидкодія
опрацювання,
використання сучасних передових технологій.
Таким чином, CC має глибоку історію
становлення, що каталізувалася у середині 60-х років
ХХ ст. та набула масштабного розвитку наразі.
Основою для побудови хмарних обчислень стали
системи розподілу часу. Функціонування
такої
системи на той час було покликане надати
користувачам доступ до обчислювальних ресурсів
обладнання і до віддалено встановленого програмного
забезпечення.
Хмарні технології зараз позиціонуються як
технології обробки даних, в яких комп’ютерні
ресурси надаються користувачеві як комплексний.
Основними характеристиками хмарних обчислень є:
самообслуговування на вимогу; широкий мережний
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На
сьогоднішній
день,
різноманітні інформаційні
системи є,
поряд
з
комп'ютерними іграми, мабуть, одним із самих
популярних і затребуваних видів програмного
забезпечення. Їх
призначення
допомога
в процесі придбання та накопичення користувачем
знань
і
навичок
у
вузьких
предметних
областях. Спектр застосування інформаційних систем
досить широкий, і це обумовлює високий споживчий
попит на програмні продукти подібного типу, що в
свою чергу сприяє подальшому їх розвитку, і появи
все
нових
і
нових
видів
навчальних
систем. Практично на кожному персональному
комп'ютері можна зустріти хоча б одну таку
програму. Їх надійність та високі показники
ефективності
призвели
до того,
що інформаційні системи
стали
широко
застосовуватися в багатьох школах і вузах. А
використання
ними
новітніх
досягнень
в
області мультимедіа дозволяє використовувати такі
системи
навіть
у
процесі
так
званого
дистанційного навчання.
Варто відзначити, що, довідкові системи
дозволяють так само моделювати на екрані ситуації,
близькі до реальних. І це зумовлює ще одну
можливість застосування інформаційно-довідкових
систем, а саме, їх використання в якості тренажерів симуляторів при підготовці та перепідготовці
фахівців самих різних рівнів в самих різних областях
знань.
В наш час відсутність можливості взаємодії
окремих засобів автоматизації чи навіть окрема
технологія може стати стримуючим фактором, що
робить
використання
інформаційних
систем
нераціональним.
Більше
того,
для
найконсервативнішої
частини
керівників
використання
інформаційних
технологій
стає
приводом
для
відмови
від
відповідних
капіталовкладень.
Розміри необхідного капіталу також можуть
служити, як підтримуючий прогрес силою, так і
гальмом для впровадження інформаційних систем. Не
багато керівників будуть стверджувати, що значні
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інвестиції в автоматизацію організації, розраховані на
довготермінову перспективу, є вирішальними в
питаннях
виживання.
Для
короткотермінової
перспективи багато хто ставить під сумнів окупність
інвестицій, оскільки не має чіткого уявлення про
місце інтелектуальних систем
в
управлінні
організацією. Проте далекоглядніші керівники
вважають, що в ринках умовах використання
інформаційних систем забезпечують більшу гнучкість
і значно нижчі накладні витрати функціонування їх
організацій.
Інформаційно-довідкова система (ІДС) − це
сховище інформації, яке включає засоби введення,
зберігання, захисту, пошуку і подання повідомлень.
Інформаційно-довідкові системи призначені
для управління різними інформаційними та
довідковими масивами, до числа яких входять і бази
даних. Ці системи організовують певний інтерфейс
користувача з функціями обробки інформації самої
системи.
Електронні навчальні посібники в цілому, а так
само інформаційна-довідкова система зокрема є
своєчасним і важливим елементом в сучасній вищій
освіті. Викладачеві він допомагає в роботі: заощаджує
його час, розвантажує трудомісткі процеси в
навчанні. Курсанту допомагає швидше і глибше
засвоїти предмет, а так само робить процес навчання
цікавішим, яскравішим, динамічніше.

керувати усім порталом та розміщеною інформацією
на ньому.
Сучасний WEB-портал – це обов’язково
динамічна, а не статична інформація. Статичні HTMLсторінки майже стовідсотково відійшли в минуле, на
долю незмінної інформації залишилися лише медіадокументи. Ще одним із головних можливостей
модуля адміністрування є те що зберігання всієї
інформації, картинок, та інших додаткових файлів які
висвітлені на сайті можуть по різному зберігатися.
Для побудови динамічного сайту розробнику
надається багато засобів, різних за складністю і
можливостями, ефективністю роботи і простотою
підтримки. Створення модуля адміністрування вебпорталу відіграє в собі створення можливості
редагування та форматування контенту сайту без
доступу до коду HTML сторінки, а роботою тільки з
самим в вмістом на веб-порталі. Програмний модуль
забезпечує адміністрування веб-порталу вищого
військового навчального закладу.
У ході реалізації модуля адміністрування
необхідно розробити систему, функціональні складові
якої повинні забезпечувати можливість повного
доступу до усіх частин веб-порталу, форматування та
добавлення різної інформації яка відповідаю тематиці
даного веб-порталу.
Реалізований модуль адміністрування, що
забезпечує можливість редагування та додавання
вмісту веб-порталу вищого військового навчального
закладу. Даний під-модуль є адаптивний та може
інтегруватися до будь якого веб-порталу вищого
військового начального закладу.
У результаті реалізації програмного модуля
адміністрування веб-порталу вищого військового
начального закладу очікується підвищення рівня
інформаційної безпеки веб-порталу, прискорення
адміністрування веб-порталу, зменшення затрат часу
для редагування та добавлення вмісту на веб-портал
вищого військового навчального закладу, надання
можливості тим хто немає глибоких знань у сфері
програмування керувати вмістом веб-порталу,
добавляти на нього нову інформацію яка актуальна
тематиці розділів та самому веб-порталу.
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МОДУЛЬ АДМІНІСТРУВАННЯ WEBПОРТАЛУ ВВНЗ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
NODE.JS
Медончак А.В
курсант 252 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Інформаційні системи використовуються у
всьому світі як джерело інформації, у тому ж числі
інформаційні системи у вигляді web-порталу
використовують різні вищі військові навчальні
заклади для можливості доступу до їхніх
інформаційних ресурсів людям які не мають
можливості дізнатися їх іншим способом. Таким
чином web-портал надає можливість усім бажаючим
дізнатися усю цікаву їм інформацію про даний ВВНЗ.
WEB-середовище – це величезна бібліотека людських
надбань, це неабиякий архів корисної та оригінальної
інформації. І ця інформація з кожним роком
поповнюється новими знаннями.
Основною проблемою таких web-порталів є
складний процес керування та редагування інформації
на порталі, та ще більше стають складними та
великими за об’ємом під час збільшення інформації
тому потрібне вирішення цієї проблеми. Це можливо
тільки шляхом створення програмного модуля для
адміністрування web-порталу, який дасть можливість
вільно та без великих затрат часу редагувати та

Науковий
керівник:
викладач
кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій майор
Власенко О.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СУХОПУТНИХ
ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Месюсін Н.С.
курсант 182 навчальної групи
кафедра загальної тактики

Актуальність
дослідження
обумовлена
триваючим збройним протистоянням на сході
України між Збройними Силами (далі – ЗС) України
та окупаційними російськими військами, агресивними
планами Російської Федерації (далі – РФ) щодо
можливого вторгнення на територію нашої країни, що
нещодавно
було
підтверджено
начальником
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Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенантом
Русланом Хомчаком.
Метою дослідження є вивчення організаційноштатної структури Сухопутних військ (далі – СВ) ЗС
РФ на сучасному етапі.
СВ ЗС РФ – один з 3-х видів ЗС РФ,
призначений для ведення бойових дій на суші, мають
сучасні види озброєння та військової техніки,
застосовують різноманітні способи ведення бойових
дій. В їхньому складі є різні роди військ, спеціальні
війська,
частини
та
з'єднання
спеціального
призначення і служби. Організаційно СВ складаються
з відділень, взводів, рот, частин, з'єднань та об'єднань,
які підпорядковуються управлінню армії або
безпосередньо командуванню військового округу.
Станом на 2018 рік СВ ЗС РФ налічували 13 армій
загальною чисельністю близько 280 000 осіб.
Відділення. У російській армії відділення є
найменшим військовим формуванням. Відділенням
командує молодший сержант або сержант. Зазвичай у
мотострілецькому відділенні 9 - 13 осіб. У деяких
інших арміях відділення не є найменшою формацією.
Наприклад, в армії США найменшим формування є
група, а відділення складається з двох груп. У
переважній більшості армій відділення є найменшим
військовим формуванням. Відділення входить до
складу взводу, але може бути окремим. Наприклад,
розвідувально-водолазне відділення інженерного
батальйону не входить до складу жодного підрозділу
батальйону, в той же час здатне виконувати завдання
самостійно.
Взвод. Взвод складається з декількох відділень,
як, правило, від 2 до 4 відділень, але можливо і більша
кількість. Очолює взвод командир із числа
офіцерського складу. У російській армії це молодший
лейтенант, лейтенант або старший лейтенант. У
середньому чисельність взводу складає від 9 до 45
осіб. Зазвичай, взвод входить до складу роти, але
може бути окремим.
Рота. Рота складається з декількох взводів.
Крім того, в роті може бути декілька самостійних
відділень.
Наприклад,
мотострілецька
рота
складається з трьох мотострілецьких взводів,
кулеметного та протитанкового відділень. Рота - це
найменший підрозділ тактичного рівня, здатний
самостійно виконувати невеликі тактичні завдання на
полі бою. Командує ротою капітан. В середньому
чисельність роти може бути від 18 до 200 осіб.
Зазвичай рота входить до складу батальйону, але
може бути окремим підрозділом. В артилерії
військове формування такого типу йменується
батарея, в кавалерії - ескадрон.
Батальйон. Батальйон складається з декількох
рот (2 - 4) і окремих підрозділів. Батальйон є
основним тактичним підрозділом. Проте, батальйон
складається вже з військових формацій інших родів
військ. Наприклад, у мотострілецькому батальйоні, є
мінометна батарея, взвод матеріального забезпечення,
взвод зв'язку. Командир батальйону - підполковник.
Батальйон вже має свій штаб. В середньому
батальйон в залежності від роду військ може
нараховувати від 250 до 950 осіб. В артилерії
військове формування такого типу називається
дивізіон.

Полк. У російській армії це основне тактичне
формування, яке здатне виконувати складні військові
завдання автономно. Командує полком офіцер у
військовому
званні
полковник.
Хоч
полки
йменуються за родами
військ (танковий,
мотострілецький, зв'язку, понтонно-мостовий і т.д.),
але фактично це військові формування, що
складаються з багатьох родів військ. Назва частини
визначається залежно від переважаючого роду військ.
Наприклад,
у
мотострілецькому
полку
два
мотострілецьких
батальйони,
один
танковий
батальйон, один з артилерійських дивізіонів, один
зенітно-ракетний дивізіон, розвідувальна рота,
інженерно-саперна рота, рота зв'язку, протитанкова
батарея, взвод хімічного захисту, ремонтна рота, рота
матеріального забезпечення, медичний пункт.
Численність особового складу полку складає від 900
до 2000 осіб.
Бригада. Також як і полк є основним
тактичним формуванням, бригада займає перехідне
положення між полком і дивізією. Структура бригади
найчастіше всього така, як і полка, проте батальйонів
та інших підрозділів в бригаді значно більше. Так,
наприклад,
у
мотострілецькій
бригаді
мотострілецьких і танкових батальйонів в 1,5 – 2 рази
більше, ніж в полку. Бригада може складатися і з двох
полків, плюс батальйони і роти забезпечення. В
середньому в бригаді чисельність складає від 2 до 8
тисяч осіб. Командує бригадою полковник.
Дивізія.
Основне
оперативно-тактичне
формування. Мотострілецька та танкова дивізія
ідентична за своєю структурою з тією різницею, що в
мотострілецькій дивізії 2 – 3 полки мотострілецькі.
Окрім цих основних полків в дивізії 1 – 2
артилерійських дивізіони, один зенітно-ракетний,
реактивний дивізіон, ракетний дивізіон, вертолітна
ескадрилья,
інженерно-саперний
батальйон,
батальйон
зв'язку,
автомобільний
батальйон,
батальйон радіоелектронної боротьби, батальйон
матеріального
забезпечення.
ремонтновідновлюваний
батальйон,
медико-санітарний
батальйон, рота хімічної захисту та кілька різних рот і
взводів допоміжних. В середньому в дивізії 12 – 24
тисяч осіб. Командує дивізією генерал-майор.
Корпус. Як бригада є перехідним формуванням
між полком і дивізією, так і корпус є проміжною
військовою формацією між дивізією і армією. Корпус
є загальновійськовим формуванням, тобто формально
він є лише ознакою певного роду військ, хоча можуть
існувати і танкові або артилерійські корпуси.
Загальновійськовий корпус зазвичай іменується
армійським корпусом. Всякий раз корпус формується
виходячи з конкретної військової обстановки і може
складатися з двох-трьох дивізій та військових
формувань різних рівнів інших родів військ. Зазвичай,
корпус формується там, де недоцільно застосовувати
армію. У роки Другої світової війни корпус
формувався для наступу на другорядному напрямку
або попереду з метою концентрації сил на головному
напрямку, як правило, це був танковий корпус. У той
час часто корпус існував лічені тижні або місяці і
залежав від виконання завдань. Говорити про
структуру та чіткість корпусу неможливо, тому що
вони постійно змінювався в залежності від
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поставлених завдань. Командує корпусом генераллейтенант.
Армія. Армія це велике військове угруповання
оперативного призначення. Армія включає в собі
дивізії, полки, батальйони всіх родів військ. У складі
армії може також перебувати один або кілька
корпусів. Для управління армією призначається
командувач у чині генерал-полковника. Звичайно
дивізії, полки, батареї напряму входять до складу
армії та округу.
Фронт (округ). Це найвище військове
формування стратегічного призначення. Створюється
лише у військовий час для формувань, що ведуть
бойові дії. Для таких сформованих військових
формувань у мирний час, або ті що знаходяться в
тилу, використовуються найкращі округи. До складу
фронту входять батальйони всіх родів військ.
Об’єднання. Цей термін об'єднує корпус,
армію, групу армій та фронт (округ). Штаб об'єднання
також є частиною, яку взяли за основу різні з'єднання
і військові частини. Інших групових понять у
військовій термінології не існує, в т.ч. у СВ.
Висновки. Після проведення реформи ЗС РФ
перейшли
від
чотирьохрівневого
управління:
військовий округ – армія – дивізія – полк до
трьохрівневого: військовий округ – армія – бригада.
Після реорганізації кількість військових округів було
скорочено до чотирьох,
об'єднане стратегічне
командування «Північ» було виведено в окреме
формування. Організаційно-штатний розподіл СВ ЗС
РФ достався у спадщину від радянської армії, проте, з
урахуванням пройдешніх реформ та глибинної
реорганізації структури російської армії, оснащення її
сучасними зразками озброєння та військової техніки
виводить її стан на достатньо високий рівень бойової
готовності і беручи до уваги агресивні наміри вищого
військово-політичного керівництва РФ несе реальну
загрозу світовому порядку.

обробки інформації, автоматизованих систем і систем
прийняття
рішень.
Завдання,
пов'язані
з
класифікацією і ідентифікацією предметів, явищ і
сигналів, що характеризуються кінцевим набором
деяких властивостей і ознак, виникають в таких
галузях як робототехніка, інформаційний пошук,
моніторинг та аналіз візуальних даних, дослідження
штучного інтелекту.
В даній роботі проведено аналіз завдань
необхідних для досягнення цілей визначених в
стратегічному оборонному бюлетені по приведенню
Збройних Сил України до рівня країн-членів НАТО і
забезпеченню можливості взаємодії. Проведено аналіз
принципів розпізнавання об’єктів на мапі
для
побудови мобільного додатку розпізнавання та
класифікації об’єктів під час здійснення до військової
підготовки.
В
результаті
проведеного
дослідження
розглянуто актуальні проблеми у сфері розпізнавання
образів
та
описано
основні
підходи,
що
застосовуються для їх вирішення. На основі
здійсненого аналізу розроблено критерії, які
застосовано для проведення порівняльного аналізу
методів розпізнавання лазера на площині проекції.
Наведена класифікація надала засоби з підбору
методів, які застосовані в процесі конструювання
прототипу функції пошуку зображення лазера на
площині. Подальші дослідження стосуватимуться
проектування модулів системи відповідно до
створеного методологічного підґрунтя та їх
тестування на відповідність поставленим вимогам.
Проаналізувавши задану предметну область
було виявлено, що бібліотека комп’ютерного зору
OpenCV є фаворитом серед бібліотек розпізнавання
образів. Одним словом функціонал хороший.
Найголовніше - це низькі вимоги до заліза. Писалася
спеціально для мобільних пристроїв. Є можливість
прикріплювати до неї камеру і не просто робити
фотографію і виводити результати, а відразу, на льоту
сканувати потік даних з камери, розпізнавати, Але ще
один важливий критерій – те, що бібліотека є
локальною з підключенням відкритого коду, та
працює в оффлайн режимі. На жаль, є і мінуси –
точність, тут вона бажає бути кращою, по критеріях
розпізнавання у відстоковому відношенню складає
75% – 90%.
OpenCV (Open Source Computer Vision Library,
бібліотека комп'ютерного зору з відкритим вихідним
кодом) - бібліотека алгоритмів компьютерного зору,
обробки зображень чисельних алгоритмів загального
призначення з відкритим кодом. Реалізована на С / C
++, також розробляється для Python, Java, Ruby,
Matlab,
Luaі
інших
мов.
Може
вільно
використовуватися в академічних і комерційних цілях
- поширюється в умовах ліцензії BSD
Даний
інструментарій
може
повністю
забезпечити написання та повноцінне функціонування
програмного модулю.
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Науковий
керівник:
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Кирган О.О.

Розпізнавання візуальних образів є одним з
найважливіших компонентів систем управління та
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“СТОЯЧІ ХВИЛІ” ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ
ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ

S = A(cos(ωt – kx ) + cos(ωt – k( l – x ) ).

Новікова І.О.
курсант 183 навчальної групи
Кафедра математики та фізики

А2= А12 + А22 + 2А1А2cos(ψ2 – ψ1),

О1

ψ2 – ψ1 = ωt – kl + kx – ωt + kx =
kx – kl = k(2x –l)= ( 2 /  )(2x – l ).

О2

(4)

Тому амплітуда результуючого коливання (3) в точці
С визначається співвідношенням:
А2= А12 +А22 +2А1А2cos[ 2 (2x – l )].

Максимуми амплітуди будуть, коли 2 (2x – l ) =

±2πn, де n = 0, 1, 2, 3, 4… Звідси знаходимо
положення максимумів амплітуди:
(5)
xmax = l ±  n .
2 2
Отже,
починаючи
від
середини,
спостерігаються
максимуми
інтерференційної
картини (або пучності «стоячої» хвилі) на відстані λ/2
один від одного (рис. 2):

l l  l

xmax  ;  ;
 2 ...
2 2 2 2
2

Рис. 2
Очевидно, що між максимумами будуть
мінімуми коливань  так звані «вузли»:

xmin 

l  l

 ;
 3 ...
2 4 2
4

Важливо зазначити, що області між вузлами
перебувають в стані коливання, причому всі точки
середовища коливаються в одній фазі. Тобто, у
випадку «стоячої хвилі» насправді має місце
коливальний, а не хвильовий процес, бо при
хвильовому процесі відбувається переміщення фази
коливань у просторі.
Висновки. Термін ”стоячі хвилі”, який
традиційно використовується у фізиці, не відображає
фізичного процесу, навіть дає хибне уявлення про
ніби-то існування хвиль особливого виду. Насправді
поняття «стоячі хвилі»  це явище інтерференції при
накладанні зустрічних хвиль, на що треба звертати
увагу при розгляді хвильових процесів. Термін
«стоячі хвилі» можна залишити для відображення цієї
особливості, але оскільки він є жаргоном, то його
треба брати в лапки.

l−х
С

(3)

де ψ1 = ωt – kx ), ψ2 = сos(ωt – k( l – x ) ).
В даному випадку різниця фаз

Мета дослідження. У навчальних посібниках і
підручниках з фізики при розгляді питання додавання
зустрічних хвиль використовується термін “стояча
хвиля”, відповідно також існує вислів “біжуча хвиля”.
Зокрема, таке тлумачення дається в «Физическом
энциклопедическом словаре» [1 с. 726]. Причому,
терміни «стоячая волна» і «бегущая волна»
розглядаються як окремі фізичні поняття в давніх
посібниках і таке розуміння переноситься в нові
навчальні посібники [2, 3, 4]. Наприклад, у виданні
[4, с. 517] «стоячая волна» розглядається як
суперпозиція «двух бегущих навстречу гармонических
волн
одинаковой
частоты,
амплитуды
и
поляризации». При такому представленні навчального
матеріалу закладається нерозуміння того, що ж таке
«стояча хвиля» як фізичне явище. Хвиля взагалі  це
поширення коливань у просторі. Традиційно
розуміється, що хвиля поширюється як збурення
певного середовища. Важливо, що при цьому
переноситься енергія. Наприклад, хвилі поширюються як коливання у воді або звук  як коливання в
повітрі. З цієї точки зору зрозуміло, що хвилі
«біжать». А от «стоячих» хвиль бути не може і
насправді термін ”стоячі хвилі” не відображає
фізичного процесу, навіть дає хибне уявлення про
існування хвиль особливого виду. По суті термін
”стоячі хвилі” є жаргоном. Тому потрібно з’ясувати
фізичну суть поняття “стояча хвиля».
Розгляд проблеми. Так звані ”стоячі хвилі”
виникають при накладанні зустрічних когерентних
хвиль і результатом такого накладання є явище
інтерференції, тобто поява максимумів і мінімумів
інтерференційної картини.
Нехай когерентні джерела О1 і О2 знаходяться
на відстані l і їх коливання відбуваються за
гармонічним законом:
S1 = A1cos(ωt + ψ01),
S2 = A2cos(ωt + ψ02).
Від джерел поширюються хвилі і викликають
збурення середовища (рис. 1).
х

(2)

При
додаванні
коливань
амплітуда
результуючого коливання залежить від різниці фаз ψ2
– ψ1 окремих коливань:

х

l
Рис.1
В деякій точці С на відстані х коливання від
джерел О1 і О2 визначаються хвилями:
S1 =A1cos(ωt – kx + ψ01), S2 =A2cos(ωt – k( l – x ) +ψ02).

Ці хвилі додаються і коливання в точці х буде:
S=S1 +S2 =A1cos(ωt – kx + ψ01) + A2cos(ωt – k( l – x ) + ψ02), (1)

де k  2 /  хвильове число, ψ01 і ψ02
–
початкові фази коливань в точках О1 і О2 . .Для
спрощення візьмемо амплітуди коливань однаковими,
а початкові фази рівні нулеві:
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A1= A2 = А , ψ02 – ψ01= 0 .

Тоді (1) запишемо:
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що забезпечують гарантоване вирішення завдань, що
стоять перед сухопутними військами;
- участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф
і стихійних лих;
- підтримання на належному рівні моральнопсихологічного стану особового складу.
У воєнний час:
- виконання завдань за планом стратегічного
розгортання ЗС РБ;
локалізація
(припинення)
можливих
військових конфліктів, відбиття агресії противника
боєготовими в мирний час частинами сухопутних
військ, а за необхідності - з мобілізацією з'єднань і
частин;
- відбиття нападу в будь-яких умовах
стратегічної обстановки як самостійно, так і спільно зі
збройними силами союзників;
- проведення спільно з повітряними силами ЗС
РБ за участю ЗС РФ контрнаступу з розгрому
агресора, нанесення ураження противнику і створення
передумов до припинення військових дій;
- формування і підготовка резервів, заповнення
втрат військ в особовому складі, озброєнні і
військовій
техніці
за
спеціальностями
і
номенклатурою сухопутних військ.
Основу СВ складають оперативні угруповання
на Західному і Північно-західному оперативних
напрямках, які здатні в умовах мирного часу виконати
завдання з локалізації та нейтралізації збройного
конфлікту, а при необхідності вести локальну війну,
забезпечуючи
своєчасне
оперативно-стратегічне
розгортання всіх ЗС.
Організаційно СВ складаються з оперативних
угрупувань військ, з'єднань, військових частин родів
військ і спеціальних військ, навчальних та інших
військових
частин.
СВ
безпосередньо
підпорядковуються
міністерству
оборони
та
організаційно поділяються на два оперативні
командування: Західне (польський напрямок, штаб в
Гродно) і Північно-Західне (прибалтійський напрям,
штаб в Борисові), а також окремі військові частини.
Центральне підпорядкування:
- Центральний командний пункт ЗС (м.
Мінськ);
361-ша
окрема
база
охорони
та
обслуговування (м. Мінськ) - структура: батальйон
охорони, 2 автомобільні батальйони з обслуговування
міноборони і рухомих пунктів управління;
- 465-та ракетна бригада (м. Осиповичі) Тактичний
/
оперативно-тактичний
ракетний
комплекс «Точка» або «Точка-У»;
- 51-ша Оршанська змішана артилерійська
група (м. Осиповичі);
- 336-та реактивна артилерійська бригада (м.
Осиповичі) - 300-мм 12-ствольна РСЗВ «Смерч»;
- 188-ма гвардійська Новгородська інженерна
бригада (м. Могильов);
- 52-й окремий спеціалізований пошуковий
батальйон (с. Борівка Лепельський район) - пошук і
поховання решток військовослужбовців ЗС СРСР, які
загинули в роки Другої світової війни;
- кінологічний центр Збройних Сил (м.
Колодищі);
- зразково-показовий оркестр ЗС (м. Мінськ).
Західне оперативне командування:

3. Paul A. Tipler. Physics for scientists and engineers.
With modern physics / Paul A. Tipler, Gene Moska. New York.
2008 by W.H. Freeman and Company. P. 248.
4. Кингсеп А.С. Курс общей физики. Основы
физики. Т. 1 / А.С. Кингсеп, Г.Р. Локшин, О.А. Ольхов. –
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 704 с.
Науковий
керівник:
професор
кафедри
математики та фізики, доктор педагогічних наук
працівник ЗСУ Сусь Б.А.

ЗАВДАННЯ ТА СКЛАД СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
ЗБРОЙНИХ СИЛ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
Панченко Л.Є.
курсант 181 навчальної групи
кафедра загальної тактики

Актуальність теми обумовлена сусідством
Республіки Білорусь (далі – РБ) з нашою країною,
виконанням завдань за планом стратегічного
розгортання Збройних Сил (далі – ЗС) РБ та
агресивними
планами
вищого
військового
керівництва Російської Федерації (далі – РФ) щодо
можливого вторгнення на територію України з боку
РБ.
Метою дослідження є вивчення завдань та
складу сухопутних військ ЗС РБ. Сухопутні війська
(далі – СВ) РБ - один з видів ЗС РБ, призначений для
ведення бойових дій на суші, який є найчисленнішим
і різнобічним за бойовим складом. СВ РБ володіють
великою вогневою і ударною міццю, високою
маневреністю та самостійністю, призначені для
вирішення завдань з відбиття ударів противника і
його розгрому в разі розв'язання ним агресії.
Використовуючи оборонні можливості, в змозі
ефективно вести боротьбу з наземним і повітряним
противником у взаємодії з повітряними силами.
Складаються з родів військ та спеціальних військ, які
мають властиві їм озброєння, військову техніку та
організацію. Для вирішення бойових завдань СВ
мають у своєму складі механізовані з'єднання, ракетні
війська і артилерію, війська ППО, спеціальні війська,
частини та установи тилового і технічного
забезпечення.
Завдання у мирний час:
- підтримання бойового потенціалу, бойової та
мобілізаційної
готовності
органів
управління,
з'єднань, військових частин і установ сухопутних
військ на рівні, що забезпечує відбиття нападу
локального масштабу;
- забезпечення переведення військ з мирного на
воєнний час в установлені строки для виконання
завдань з відбиття агресії противника;
- несення бойового чергування виділеними
силами і засобами;
- підготовка органів управління та військ до
ведення бойових дій і виконання інших завдань
відповідно до їх призначення;
- створення та утримання запасів озброєння,
військової техніки та матеріальних засобів в обсягах,
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- 6-та Київсько-Берлінська окрема механізована
бригада (м. Гродно);
- 11-та Прикарпатсько-Берлінська окрема
механізована бригада (м. Слонім);
- 111-та артилерійська бригада (м.Берестя);
- 1199-й змішаний артилерійський полк
(Слобудка, м. Берестя);
- 557-ма Слуцько-Варшавська інженерна
бригада (м. Гродно);
- 74-й окремий Берлінський полк зв'язку (м.
Гродно);
- 815-й центр технічного обслуговування (м.
Барановичі);
108-й
окремий
полк
матеріального
забезпечення (м. Новогрудок).
Північно-західне оперативне командування:
- 120-та Рогачовська окрема механізована
бригада (м. Мінськ);
- 19-та гвардійська окрема механізована
бригада (м. Борисов);
- 231-ша артилерійська бригада (с. Борівка);
- 427-й реактивний артилерійський полк (с.
Борівка) — на озброєнні РСЗВ «Ураган»;
- 86-та бригада зв'язку (м.Колодищі);
- 244-й центр радіоелектронної розвідки (м.
Борисов);
- 10-й окремий батальйон РЕБ-Н (м. Борисов);
- 7-й інженерний полк (м. Борисов);
- 60-й окремий Барановичський полк зв'язку (м.
Борисов);
- 814-й центр технічного обслуговування (м.
Борисов);
110-й
окремий
полк
матеріального
забезпечення (м. Борисов).
Інші:
- 355-й гвардійський Барвінковський ордена
Кутузова 3 ступеня окремий танковий батальйон;
339-й
гвардійський
Білостоцький
Червонопрапорний орденів Олександра Невського,
Кутузова 3 ступеня, Суворова 3 ступеня окремий
механізований батальйон;
- 310-та гвардійська Білостоцька група
артилерії;
227-й
загальновійськовий
полігон
Борисовський;
- окрема механізована бригада (резервна).
Оснащення. СВ мають на озброєнні танки,
бойові машини піхоти, бронетранспортери, артилерію
різної потужності і призначення, протитанкові ракетні
комплекси, зенітні ракетні комплекси, засоби
управління, автоматичну стрілецьку зброю.
Висновки:
Використовуючи
наявні
можливості, СВ ЗС РБ спроможні ефективно відбити
напад локального та регіонального масштабу, в
умовах стратегічної обстановки і розгорнути
підрозділи, частини та з’єднання для проведення
контрнаступальних операцій.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ СПЕКТРАЛЬНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ
ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ
Пелещук М.М
курсант 143 навчальної групи
кафедра транспортних мереж

Волоконно-оптичні лінії зв’язку знайшли
широке застосування у сучасних телекомунікаціях і
стали основою для побудови оптичних транспортних
мереж та впровадження інформаційних технологій.
Беззаперечною превагою цих ліній у порівняні із
іншими є висока пропускна здатність та швидкість
передачі даних по оптичних волокнах. Але в умовах
прискорених темпів будівництва ВОЛЗ досить часто
спостерігається погіршення якості цих ліній, зокрема
підвищення загасання або послаблення потужності
оптичного сигналу у ВОЛЗ в наслідок чого
погіршення спектральних характеристик сигналу.
Відомо, що оптичний сигнал загасає як під час
поширення у оптичному волокні, так і в місцях
з’єднання будівельних довжин кабелю, а також при
під’єднанні обладнання до лінії. Особливо вплив
загасання стає відчутним на магістральних лініях
зв’язку та оптичних транспортних мережах, коли
послаблення сигналу у неякісно виконаних роз'ємних
та нероз’ємних з’єднаннях стає сумірним або
перевищує послаблення сигналу на одному кілометрі
оптичного волокна.
На практиці загасання сигналу у ВОЛЗ
пов’язують із відхиленнями геометричних та
оптичних параметрів оптичного волокна, порушенням
технології монтажу оптичних волокон, некоректністю
проведенням
вимірювань і інтерпретації
їх
результатів тощо. Проаналізовано особливості
загасання оптичного сигналу у волоконно-оптичній
лінії в цілому та в її окремо взятих основних
конструктивних елементах.
В роботі проаналізовано особливості загасання
оптичного сигналу у таких конструктивних елементах
волоконно-оптичної лінії зв’язку як оптичний кабель,
з’єднувальні муфти та кінцеві оптичні кроси, методи
передачі сигналу у ВОЛЗ та їх відмінності та
залежність спектру від них. Розглянуто засоби
вимірювання та визначення місць із завищеним
загасанням. Показано, що відхилення геометричних
параметрів оптичних волокон призводить до
загасання сигналів в конекторах і зварних з’єднаннях
волоконно-оптичної лінії зв’язку. Сформульовано
практичні рекомендації щодо покращення якості
зварних та роз’ємних з’єднань оптичних волокон та
зменшення загасання у лінії зв’язку.
Науковий
керівник:
викладач
кафедри
транспортних мереж працівник ЗСУ Литвин К.І.
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ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СИНДРОМ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗОНИ
ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

різними як в часовому вимірюванні (гостра чи
хронічна форма), так і у емоційному (інтенсивність
почуттів, симптоми та прояви) [1].
Разом із тим важливою відмінністю так званої
гібридної війни, котра наразі триває на Сході України,
від конвенційного сприйняття сучасних збройних
конфліктів нового століття є не стільки захоплення
територій, скільки пригноблення психіки особового
складу
військ
противника,
завоювання
та
маніпулювання розумом цивільного населення.
Кінцева мета досягається нехтуванням усіма
етичними нормами, що регламентують ведення
воєнних дій, які прийняті більшістю розвинених
держав, зневагою до людського життя, виправданням
будь-яких засобів боротьби та інших заборонених
прийомів
(терор,
бандитизм,
руйнування
інфраструктури населених пунктів, повстання,
безладдя, деморалізація тощо).
Враховуючи
той
факт,
що
багато
військовослужбовців
психологічно
нездатні
самостійно повернутися до системи соціальних
зв'язків та норм мирного життя, постає потреба у
соціально-психологічній
реабілітації. Головне
завдання на подальших етапах цієї кропіткої та
системної роботи – колишні бійці не мають відчути,
що це їхня особистісна проблема. Зазвичай,
залишаючись сам на сам у боротьбі з набутою в
бойовій обстановці хворобою, вони відчувають страх
(57%),
виокремлюються
демонстративністю
поведінки (50%), агресивністю (58,5%) і підозрілістю
(75,5%). Для них характерні конфлікти (у сім'ї, з
родичами, колегами по роботі), спалахи гніву,
зловживання алкоголем і наркотиками. Крім того,
мають місце нестійкість психіки, особливі види
агресії, боязнь нападу ззаду, почуття провини за те,
що залишився живий. Час від часу повторювані
яскраві сни бойових моментів та нічні жахи,
нав’язливі спогади про пережиті події, котрі
супроводжуються важкими і раптовими сплесками
емоцій з «поверненням» у психотравмувальні
ситуації.
Опитування
демобілізованих
військовослужбовців показало, що у всіх них –
колишніх учасників бойових дій – можна виділити
однотипні проблеми. Це – безсоння, чуття провини,
проблеми з пам’яттю. Вони відчувають невпевненість
у собі і своїх силах, підвищену роздратованість,
недовірливість та підозрілість відносно оточуючих,
що в свою чергу призводить до труднощів у
міжособистісному спілкуванні [2, c. 73 – 74].
Усі ці фактори можна об’єднати у місткому
визначенні «посттравматичний синдром», який вперше почали досліджувати американські вчені після
війни у В’єтнамі. На території України найвідомішим
та найбільш дослідженим донедавна був так званий
афганський синдром – комплекс травм та уражень, що
отримали учасники війни в Афганістані. Тепер через
війну на Донбасі вже пройшли сотні тисяч українців,
з’явилася загроза виникнення нового – «донецького
синдрому».
Висновки. Оптимальне рішення сьогодні – це
спеціалізовані
центри
медико-психологічної
реабілітації військовослужбовців, які брали участь у
ООС
в Україні (наприклад, ЦМРСЛ «ПущаВодиця»).
Cоціально-психологічна
реабілітація
учасників бойових дій визначається як система

Пилипей В.В.
курсант 162 навчальної групи
кафедра загальної тактики

Початок ХХІ століття позначився різким
зростанням збройних конфліктів і локальних війн. Не
оминуло це лихо й Україну. Нині ми є свідками так
званої гібридної війни, під час якої гинуть та
втрачають здоров’я тисячі наших співвітчизників.
Замість героїчних спогадів у чималої кількості
учасників війни виникають соціально-психологічні
розлади. Від фізичних травм та ушкоджень з початку
непомітних, але вкрай небезпечних патологій, що
виявлять себе лише згодом, у цивільному житті. З
огляду на це виникла необхідність дослідити процеси
реабілітації та адаптації наших військовослужбовців
після їх повернення із зони проведення операції
Об’єднаних Сил (далі – ООС) до реалій українського
суспільства, що і визначає актуальність теми.
Метою дослідження є вивчення питань
реабілітації українських військовослужбовців, які
повернулися із зони збройного конфлікту,
їх
адаптації до подальшого проходження військової
служби, пристосування до професійної діяльності в
мирних умовах, знаходження свого місця в нових
реаліях цивільного суспільства. Розлад психічної
діяльності під час бою відбувається через вплив на
психіку воїнів низки супутніх чинників збройного
протистояння: жахіття війни, максимальне фізичне й
психічне перенапруження, потреба вижити за
смертельної небезпеки, почуття провини перед
загиблими, морально-психологічна непідготовленість,
страх не впоратися з обов’язками, невизначеність та
дефіцит
інформації,
порушення режимів сну,
відпочинку й харчування, хвороби, травми,
поранення, відсутність досвіду можливих відповідних
реакцій,
тощо.
Окрім
того,
негативними
психогенними чинниками бойової обстановки є
постійна реальна й уявна загроза для життя, зміна
життєвих стереотипів і цінностей, втрата звичного
способу життя, туга за домівкою і близькими.
Медична статистика свідчить, що через
тривалі фізичні й психологічні навантаження на
психіку військовослужбовців, які часто перевищують
захисні можливості організму, до 95% учасників
бойових дій та цивільного населення, котре
опинилося в зоні збройного протистояння, отримують
психічні травми різного ступеня. Саме вони врешті й
викликають дезадаптацію і психотравматизацію, що
стають головним внутрішнім бар’єром на шляху
адаптації до мирного життя.
Збільшення кількості потерпілих у зоні
операції ООС, які отримали посттравматичний
синдром (далі – ПТСР), останнім часом пояснюється
напруженістю та швидкоплинністю сучасних бойових
дій, застосуванням новітніх видів зброї (ракетної,
лазерної, високоточної) і військової техніки, що
психологічно впливає на військовослужбовців. ПТСР
– це розлад, який зумовлений психологічною травмою
та стресом, тому реакції на це можуть бути дуже
49

ХVIІІ воєнно-наукова конференція курсантів ВІТІ
психологічних, психотерапевтичних і психологопедагогічних заходів, спрямованих на відновлення
психічного здоров’я, порушених психічних функцій і
станів, особистісного та соціального статусу
військовослужбовців, які брали участь у бойових діях
в районах військових конфліктів [3, c. 16]. Мине час і
колишні військовослужбовці опиняться в мирних
реаліях. Ми повинні зробити так, щоб кожний з них
не залишився сам на сам зі своїми проблемами.

Метою є розробка
управління контентом сайту.

програмного

модулю

В рамках роботи ставляться такі завдання:
Провести аналіз існуючих рішень управління
контентом сайту.
Провести оцінку вибору інструментарію для
вирішення поставленого завдання.
Провести аналіз сучасних програмних рішень
управління контентом сайту.
Розробити
алгоритм
роботи
системи
управління контентом сайту.

ЛІТЕРАТУРА
1. Посттравматичний синдром - міна уповільненої
дії [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://life-afterato.com.ua/post/471
2. Березовська Л. Прояв психічних станів у процесі
реадаптації демобілізованих військовослужбовців, що
перебували в зоні АТО / Лариса Березовська // Психологічні
виміри культури, економіки, управління : науковий журнал.
— Львів, 2018. - Том 11. - С. 72–80.
3. Лесков В.О. Соціально-психологічна реабілітація
військовослужбовців із районів військових конфліктів :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук:
спец. 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" /
В.О. Лесков. – Хмельницький, 2008. – 22 с.

Керуючись наведеним вище, створення
програмного забезпечення управління контентом
сайту може бути вирішеною в декілька етапів.
Перший представлено у виясненні предметної області
та реалізується визначенням необхідних компонентів
для побудови управління контентом сайту. Другим
етапом є підбір необхідних модулів та фреймворків
для реалізації програмного продукту. Третім етапом є
тестування реалізованого програмного продукту.
Науковий
керівник:
доцент
кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій, к.т.н.,
доцент працівник ЗСУ Макарчук О .М.

Науковий керівник: доцент кафедри загальної
тактики к.пед.н. працівник ЗСУ Бірюков П.В.

РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ
ПРО ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ САЙТУ

Подгорнова Д.Я.
курсант 182 навчальної групи
Тищенко Є.В.
курсант 181 навчальної групи.
кафедра математики та фізики

Подгайний І. В.
курсант 242 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Бурхливий розвиток інформаційних технологій
вимагає
постійної
адаптації
моделей,
що
використовуються для розробки веб-сайтів. Засоби
для розробки веб-сайтів мають активний розвиток,
пропонуючи більш зручні механізми. Таким чином,
вони дозволяють створювати більш гнучкі моделі.
Незважаючи на поділ загальних принципів,
індивідуальні системи управління контентом є
надзвичайно різноманітними в технологічному і
архітектурному сенсі.
Системні вимоги для управління контентом
постійно зростають. Для сучасних систем вже
недостатньо
просто
надати
конкретну
функціональність. Вони повинні бути виготовлені з
повторно використовуваних модулів і легко
розширюватися. Операторам потрібно міняти їх
процеси швидко за допомогою адміністративних
інструментів без серйозних втручань, що вимагають
реорганізації всієї системи.
Сучасні системи управління контентом повинні
бути бюджетно-орієнтованими, масштабованими і
гнучкими. Для цього, система повинна підтримувати
шаблони проектування, які потім дозволяють
створювати і використовувати повторно компоненти.
Об’єктом дослідження є система управління
контентом сайту.
Предметом дослідження є способи управління
контентом сайту.

Мета дослідження. Відомо, що при замиканні
електричного кола виникає струм. Згідно з існуючими
уявленнями струм – це рух електричних “зарядів”.
Однак потрібне не абстрактне, а “предметне”
пояснення, що таке “заряд”. “Заряди” мають
властивість взаємодіяти між собою на відстані і закон
Кулона описує реальну взаємодію двох точкових
зарядів, але без роз’яснення, що таке заряди і який
механізм їх взаємодії.
В часи Кулона відповісти на питання, що таке
заряди, не було можливості. Тепер ми знаємо, що тіла
утворені з атомів, в яких є ядра і електрони. Ядра
складаються з протонів і нейтронів. Нейтрони –
електронейтральні, а протони мають позитивний
заряд. Протони і електрони є елементарними
частинками, тобто це найменші порції речовини.
Причому, ця речовина різна. Якщо протони умовно
мають позитивний “заряд”, то електрони – негативно
заряджені. Кількість електронів і протонів в атомі
однакова, тому він електронейтральний. Відповідно й
тіла, які складаються з атомів,
також
електронейтральні. Але якщо два тіла потерти, то
вони «заряджаються». Це значить, що частина
електронів з одного тіла переходить на інше і в
одному тілі переважають електорни, а в іншому –
протони. Так що поява заряду – це результат
порушення нейтральності тіла, коли в ньому переважє
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частина електронів чи протонів. І такі “заряджені”
тіла взаємодіють на відстані. Відомий фізик-теоретик
Фейнман під поняттям “заряд” так і розумів “додатні”
протони і “від’ємні” електрони: “Речовина є сумішшю
додатніх протонів і від’ємних електронів, які
притягуються і відштовхуються з неймовірною
силою… Однакові сорти речовини відштовхуються, а
різні – притягуються” [1, с. 9].
Отже заряд – це нескомпенсовані надлишкові
електрони чи протони. Заряд можна ділити на порції.
Тому найменше негативне значення заряду в
електрона,
який
є
найменшою
частинкою
“електронної” речовини. Найменшою частинкою, бо
принаймні невідомо, щоб хтось розділив електрон на
ще менші частинки. А найменший позитивний
“заряд” у протона, який є найменшою частинкою
“протонної” речовини. Правда, відомо, що протон
складається з кварків, однак їх ще ніхто не відділив як
окремі частинки. За величиною “заряди” електрона і
протона однакові. Традиційно сформоване уявлення,
що «заряди» існують, але ніхто їх не виявив як щось
окреме. Можна думати, що якби від електрона і
протона якимось чином «заряди» забрати, то
речовина електрона і протона виявилася б однаковою.
Але такого нікому не вдалося зробити. А в часи
Кулона про таке і думати не могли, бо ще не знали як
збудований атом і не знали, що є електрони. Тепер ми
знаємо, що атом складається з ядра і електронів, а
ядро складається з протонів і нейтронів. І знаємо, що
в електрона і протона речовини різні. Таким чином,
назва “заряд” є умовною назвою, бо насправді йдеться
про електронну чи протонну речовину.
Нема також пояснення механізму взаємодії
електронів і протонів, або електронів з електронами
чи протонів з протонами. Просто існує традиційна
абстрактна констатація, що взаємодія відбувається
через “електричні поля”, які створюють “заряди”
навколо себе. Однак взаємодія відбувається не
абстрактно, а реально. Тому відповідь на питання
яким чином електрони і протони взаємодіють треба
давати не в абстрактній формі, а через традиційно
відомі і звичні фізичні поняття. Але для цього треба
відповісти, які способи взаємодії між тілами ми
знаємо?

Але можна взаємодіяти і іншим способом, наприклад,
кидаючи з човна масою m1 на інший човен тіло
масою m2 . При цьому човни будуть розходитись,
оскільки при такому обміні відбувається поштовх і
передається кількість руху p  mυ (рис. 1).
З’ясуємо як взаємодіють між собою на відстані
два електрони чи два протони, або як взаємодіють
електрон і протон ? Через середовище (якийсь
невидимий «ефір», «фізичний вакуум»), чи внаслідок
обміну ще невідомими частинками взаємодії ? Це не
риторичні, а “предметні” питання. Можна зробити
висновок, що взаємодія відбувається завдяки обміну
частинками взаємодії, які вилучають електрони і
протони. Таку думку висловлює відомий фізиктеоретик Стівен Хокінг: “Частинка речовини,
наприклад електрон або кварк, випускає частинку, яка
є переносником взаємодії. В результаті віддачі
швидкість частинки речовини змінюється. Потім
частинка переносник налітає на іншу частинку
речовини і поглинається нею. Це зіткнення змінює
швидкість другої частинки, ніби між цими двома
частинками речовини діє сила” [2, с. 38].
Не має пояснення також сам фізичний (не
абстрактний) механізм притягування.
Якщо відштовхування через обмін часинками
зрозуміле – відбувається передача кількості руху, то
чому тіла притягуються – не зрозуміло. Який механізм
притягування ? Це питання, які потребують вивчення.
Можна допускати, що цей механізм подібний до
притягування гравітаційного.
Звичайно, можна думати й інакше, абстрактно:
додатні і від’ємні заряди деформують простір (якийсь
“ефір”), причому, деформують по різному – стискають
чи розріджують – через що й
відбувається
притягування чи відштовхування. Деформацією
простору пояснює гравітаційне притягування теорія
відносності
(біля
великих
мас
простір
“викривляється”). Правда, в теорії відносності поняття
ефіру відкидається.
Так що пояснення механізму притягування чи
відштовхування електричних «зарядів» сучасна фізика
не дає і навряд чи такі дослідження проводяться, бо
вважається, що це питання “класичної” фізики “давно
минулих літ”. Але стає зрозумілим, що це проблеми не
тільки вчорашнього дня чи минулого століття, а
цілком актуальні нинішні і завтрашні проблеми, з
якими стикаються і в загальноосвітній і у вищій школі.
Висновок. Таким чином, можна зробити
висновок, що для заряджених тіл зарядами є
надлишкові електрони чи протони, а для окремих
електронів і протонів зарядами є невідомі частинки
взаємодії, які вилучаються ними.
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Рис. 1. Взаємодія двох тіл на відстані через
передачу кількості руху.
У фізиці відомі два способи фізичної взаємодії
тіл між собою – через середовище між тілами і через
обмін
тіл
якимись частинками взаємодії.
Наприклад, якщо на воді поряд знаходяться два човни
і один човен почати розхитувати, то збурення через
воду (середовище) передається до другого човна і він
також почне хитатися. Це взаємодія через середовище.
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При аналізі і конструюванні систем зв`язку є
задачі які потребують для свого розв’язання
застосування диференціальних рівнянь. Це задачі
дослідження коливальних процесів в радіотехнічних
системах, розрахунки параметрів систем зв`язку,
аналіз роботи систем масового обслуговування. Але
більшість систем диференціальних рівнянь не має
аналітичного вирішення у вигляді певних функцій,
або залежностей. Тому в цих випадках для
розв’язання диференціальних рівнянь застосовуються
методи обчислювальної математики, або чисельні
методи. В даному повідомленні розглянуто
застосування чисельних методів до
розв’язання
звичайних диференціальних рівнянь і систем таких
рівнянь. Ідея чисельних методів продемонстрована на
методі Ейлера.
Це один з найпростіших чисельних алгоритмів
вирішення
задачі
Коші
для
звичайних
диференціальних рівнянь. В повідомленні розглянуто
приклад застосування методу Ейлера і проведено
порівняння з точним вирішенням. Представлена блоксхема вирішення задачі Коші методом Ейлера.
Зроблений огляд інших чисельних методів таких, як
модифікований метод Ейлера, метод Рунге-Кутта,
метод Адамса, методи Мілна і Хемінга. Зроблені
висновки по точності застосування цих методів.
Вказано, що важливим розділом обчислювальної
математики є реалізація чисельних методів на ЕОМ,
тобто створення програми для потрібного алгоритму і
вирішення конкретної задачі за допомогою складеної
програми.
Метою дослідження даної роботи є вивчення
методів
розв'язання
нелінійних
систем
диференціальних рівнянь, що використовують
чисельні методи. Робота складається з основного
розділу та висновків. Основний розділ містить
відомості про чисельні методи вирішення задачі
Коші, детальний аналіз метода Ейлера, приклад його
застосування і огляд більш точних чисельних методів.
Висновки. У роботі
розглянуто чисельні
методи
розв’язання
систем
нелінійних
диференціальних рівнянь. Серед них метод Ейлера та
інші більш точні методи. Ці методи можуть бути
реалізовані в Mathcad, Excel та на мові програмування
С++.

Програмне
забезпечення
являє
собою
сукупність програм, призначених для здійснення
мережевої
розвідки
інформаційних
ресурсів
бездротової мережі. Для здійснення моніторингу
передачі пакетів у бездротовій мережі у даній
програмі використовуються такі утиліти:
- Airodump – пошук доступних мереж;
- Airmon – робота в режимі монітора;
- Fern Wi-Fi wireless craker – перегляд
передаваних пакетів;
- Kismet – аналізатор безпровідних мереж ІЕЕЕ
802.11.
Щоб здійснити несанкціоноване підключення
ми використаємо дані утиліти:
- Airodump – захоплення мережевих пакетів;
- Aireplay – відправка пакетів в мережу;
- Aircrack – перебір паролей за допомогою
словника;
- AirSnort – утиліта для отримання пароля;
- Crunch – генерація слів і словників;
- Wifiphisher – отримання паролей за
допомогою фішинг атаки.
За допомогою програми для моніторингу,
відслідковується потрібна мережа, здійснюється
перевірка кількість підключених до неї абонентів. За
допомогою
програми
для
несанкціонованого
підключення здійснюється відправлення пакета
псевдо мережі із запитом, після чого абоненти даної
мережі дають відповідь на даний пакет із ним
приходить пароль до вибраної мережі. За допомогою
утиліти Crunch генерується словник, за допомогою
утиліти Aircrack здійснюється підбір пароля до даної
мережі.
На сьогодні існує три протоколи захисту мереж
побудованих за технологією IEEE 802.11:
- WEP;
- WPA;
- WPA2;
- і новий протокол, який планують запустити
до кінця 2019 року WPA3.
Кожний з даних протоколів має свої засоби
захисту (див. табл.1 ) і вразливість до методів
здійснення несанкціонованого підключення (див.
табл. 2) .
Протокол WEP, здійснює захист за допомогою
RC4 - потоковий шифр максимальна довжина ключа
128 біт, тому він уразливий майже до всіх способів
здійснення несанкціонованого підключення.
Протокол WPA, здійсню захист власної мережі
за допомогою EAP - розширюваний протокол
автентифікації, потребує повторного підтвердження,
AES - криптостійкий алгоритм шифрування
максимальна довжина ключа 256 біт, данні методи
захисту захищають мережу від методу повного
перебору та методу підбору за словником, до решти
методів несанкціонованого підключення майже
безсилий.
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 Складність в забезпеченні безпеки ;
 Складність в забезпеченні захищеності

Протокол WPA2, здійсню захист власної
мережі за допомогою AES - криптостійкий алгоритм
шифрування максимальна довжина ключа 256 біт,
RSN - мережа з підвищеною безпекою, кодує кожний
потік передачі інформації, CCMP - здійснює
правильне налаштування роздачі трафіку у мережах
які складаються з 100-500 користувачів, а також керує
технологіями безпеки, даний протокол цілком
захищає від методу повного перебору та методу
підбору за словником, метод підбору WPS, від решти
методів несанкціонованого підключення захищає
частково.
Протокол WPA3 який планується запустити до
кінця 2019 року буде включати в себе попередні
методи захисту і буде посилений SAE - захищає дані
мережі, якщо був отримай доступ до мережі всі дані
які були відправлені по ній до цього моменту
залишаються в безпеці, захищає від попередньо
названих методів несанкціонованого підключення
окрім методу відмови у обслуговуванні.
Назва
методу
RC4
EAP
AES
RSN
CCMP
WPS
SAE

передачі інформації.
Виконавши наукове дослідження під час
виконання якого було проаналізовано протоколи
захисту, методи несанкціонованого підключення
можна зробити наступні висновки: що дане програмне
забезпечення є важливим для організації і проведені
моніторингу бездротових мереж, так як бездротові
мережі мають значні переваги, які важливі для
побудови мереж у ЗСУ. Дане програмне забезпечення
дозволить перевіряти на цілісність наші мережі, на
їхню вразливість, здійснювати виявлення недоліків і
усунення їх, що зробить нашу мережу захищеною і
надійною, що також забезпечить запобіганню витоку
інформації, що є важливою складовою мереж
передачі інформації.
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керівник:
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Таблиця 1 Методи захисту бездротових мереж
WEP
WPA
WPA2
WPA3
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

ОСОБЛИВОСТІ MPLS – МЕРЕЖ

+
+
+
+
+
+
+
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MPLS (Multiprotocol Label Switching) –
сучасна, перспективна технологія передачі даних, яка
характеризується
гарантованою
якістю
обслуговування QoS (Quality of Service), ефективним
управлінням трафіком, високою масштабованістю та
інтеграцією з IP-сервісами.

Таблиця 2 Методи несанкціонованого підключення
Назва методу
Метод
повного
перебору
Метод підбору за
допомогою словника
Метод підбору WPS
Заміна ARP-записів
Метод
відмови
в
обслуговуванні
Фрагментація даних
Нав'язування пакетів

WEP
-

WPA
-

WPA2
-

WPA3
-

+

-

-

-

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

-

Переваги мереж побудованих за технологією
IEEE 802.11:
 Бездротові мережі дозволяють організувати
передачу даних між мобільними об'єктами;
 Організація без провідної мережі забирає
набагато менше часу, ніж прокладка кабелю;
 Радіоустаткування легко нарощується і
перенастроюється з допомогою різноманітного
програмного забезпечення;
 Застосування
бездротових
технологій
дозволяє створювати практично будь які конфігурації;
 Комп'ютерні радіомережі являють собою
потужний засіб зв'язку;
 Використання
радіотехнологій
дозволяє
одержувати захищені від перешкод канали зв'язку;
 Завдяки прийнятній вартості, потужності,
легкості в обслуговуванні бездротові комп'ютерні
технології стали незамінним засобом зв'язку.
Недоліки даних мереж:

Рис.1. MPLS – багато протокольна комутація
Основними функціями MPLS є:
• Віртуальні приватні мережі (MPLS VPN) —
побудова приватних мереж на основі MPLS,
складаєть ся із двох компонентів: − VPN третього
рівня — з використанням протоколу BGP; − VPN
другого рівня — з використанням Any Transport over
MPLS (Atom).
• Керування трафіком (TE) — забезпечення
ефективного використання доступної пропускної
здатності мережі й захищених послуг.
• Забезпечення гарантованого якості обслугову
вання (QoS) — розвиток існуючих механізмів IP QoS,
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що надає пріоритетну обробку певних інформаційних
потоків на основі атрибутів QoS, наприклад, MPLS
EXP радіорелейні мережі (mpls)
Головна перевага MPLS в здатності надавати
різноманітні транспортні послуги в IP–мережах, в
першу чергу – послуги віртуальних приватних мереж.
Ці послуги відрізняються різноманіттям, вони можуть
подаватися як на мережевому, так і на канальному
рівні. Крім того, MPLS доповнює IP–мережі такою
важливою властивістю, як передача трафіку у
відповідності з технікою віртуальних каналів, що
дозволяє вибирати потрібний режим передачі трафіку
в залежності від потреб послуги. Віртуальні канали
MPLS забезпечує інженеринг трафіку, так як вони
підтримують детерміновані маршрути.

CИНТЕЗ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТРЕНАЖЕРНОЇ СИСТЕМИ
НАВЧАННЯ ДЛЯ ОПАНУВАННЯ НОВІТНІМИ
ЗАСОБАМ ЗВ’ЯЗКУ
Пустовіт Б.В.
курсант 242 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Одним з іноваційних напрямків практичної
підготовки спеціалістів з телекомунікацій є розробка і
впровадження комп’ютерних тренажерних систем
навчання (КТСН), заснованих на принципах: якісної
формалізації навчальної задачі або класу задач;
організації циклічного, замкнутого управління
пізнавальною діяльністю тих, хто навчається.
Від вибору раціональної архітектурної будови
КТСН залежіть: ефект у досягненні цільової
настанови
процесу
навчання;
особливості
архітектурної
реалізації
КТСН;
наочність
і
індивідуалізація навчання тощо. Досягти цього
можливо з урахуванням значної кількості критеріїв,
що висуваються не тільки до процесу навчання в
цілому, а і до конкретної предметної області
навчання. Це, у свою чергу, відносить цю задачу до
задач багатокритеріальної оптимізації.
Для
вирішення
задачі
структурної
багатокритеріальної оптимізації структури КТСН
пропонується метод комплексної оцінки структур
(МКОС), що базується на методології системного
аналізу і являє собою багатокроковий інтерактивний
процес із сукупності еврістичних і формальних
процедур.
Можливими шляхами вирішення цих завдань є:
повний перебір всіх варіантів; скорочений перебір
(використовуються методи випадкового пошуку);
апарат векторної оптимізації (метод експертних
оцінок, метод функціонального системного аналізу,
метод комплексної оцінки структур).
Завдання вибору раціональної структури КТСН
відноситься
до
класу
завдань
нечіткої
багатокритеріальної оптимізації.
Тобто, існує безліч m моделей структурної
будови КТСН. Деяка j-а властивість i-го варіанту
структурної
будови
КТСН
характеризується
величиною j-го часткового показника q ij ; i=1, m ;
j= 1, n . Тоді структура КТСН при i-тому варіанті
реалізації
характеризується
вектором
Qi  qi1, ... qij , ... qin . Завдання багатокритеріальної
оптимізації зводиться до того, щоб з безлічі m
варіантів структурної реалізації КТСН вибрати такий
варіант i0 , який має найкраще значення вектора Qi ,
тобто
i0  arg optQi , i  1, m
(1)
Для вирішення багатокритерійного завдання
вибору необхідно виразити значення часткових
показників q ij в зручній кількісній формі. Практика
показує, що найдоцільніше як кількісні, так і якісні
показники привести до вигляду, коли їх значення
змінюються від нуля до одиниці, тобто 0  q ij  1
для i= 1, m ; j= 1, n . При цьому кількісні показники
нормуються відносно оптимальних значень, а якісні
представляються у вигляді функцій приналежності
заданому рівню якості. Першим кроком рішення
задачі є визначення важливості показників. Для цього

Використання технології MPLS в ІР–мережах
дозволяє маршрутизаторам приймати рішення про
відправку пакету аналізуючи лише значення мітки.
Складна процедура пошуку маршруту передачі
виконується лише один раз при встановленні
віртуального каналу, тоді як при ІР–маршрутизації він
виконується на кожному кроці передачі. Перерозподіл
потоків дозволяє задати один або декілька маршрутів,
якими будуть передаватися дані, а також
оптимізувати використання смуги пропускання й
збалансувати навантаження каналів.
Технологія MPLS на сьогоднішній день
забезпечує надання всього існуючого різноманіття
широкосмугових послуг. Вони володіють хорошою
масштабованістю, гнучкістю, надійністю, не накладає
яких-небудь обмежень на протоколи вищестоящого
рівня.
Вже сьогодні найбільші компанії пропонують
готові MPLS–рішення, які здатні не тільки підвищити
якість роботи мереж, але і значно розширити
можливості їх застосування. Технологію швидкої
комутації на основі міток підтримують пристрої
крупних виробників устаткування, що дозволяє
реалізувати прискорену передачу трафіку по
магістральній мережі.
Науковий
керівник:
викладач
кафедри
транспортних мереж працівник ЗСУ Литвин К.І.
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пропонується використати метод власних векторів
Уэя [1].
Метод грунтується на даних матриці парних
порівнянь А = a jk , a jk

  1, 0, 1 , де a jk

5. Для другого показника q 2 формується
множина  2 варіантів з множини 1 , які
задовольняють умові

max q2 ( X i )  q1 ( X k )  q2

=

-1 означає перевагу показника q k над показником
q j , a jk = 0 − рівноцінність q k і q j , a jk = 1 −
перевага показника

Зважаючи на незручність роботи з негативними
числами матрицю попарних порівнянь можна

а jk  0, 1, 2 ,

де

числа

А  a jk ,

0, 1, 2 

мають

вищезазначений сенс.
Склавши числа по кожному з рядків матриці,
матимемо числові характеристики важливості
показників, а розділивши їх на загальну суму,
отримаємо коефіцієнти важливості показників.

j 

n

 alk
k 1
n n
  a
jk
j k

(2)

На другому кроці рішення задачі експертим
методом визначаються значення часткових показників

q ij

для усіх даних моделей подання знань.

i  I o( 2 )

k  I o( 2 )

Науковий
керівник:
доцент
кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій, кандидат
технічних наук працівник ЗСУ Любарський С.

Нарешті, на третьому, завершальному кроці
вибирається раціональний варіант архітектурної
будови КТСН одним з можливих методів нечіткої
багатокритеріальної оптимізації.
Зокрема, пропонується застосовати лексикографічний
метод як найбільш простий в реалізації і вимагаючий
мінімальної експертної інформації про міру переваги
показників.
Застосування методу зводиться до наступних
операцій.
1. Упорядковуються показники по важливості

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ОБЛІКУ
ЗАСОБІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСУ
КАФЕДРИ ВВНЗ
Сачок О.М.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

q1  q 2  ... q j  ...  q n ; j  1, n (3)
2. За згодою особи, що приймає рішення, для
кожного
показника
призначається
величина
допустимої поступки  q j ; j  1, m , у межах якої
розглянуті
альтернативи вважаються практично
рівноцінними.
3. Для першого по важливості показника q1

Актуальність дослідження пов’язана з
необхідністю вирішення питання щодо автоматизації
обліку засобів обчислювальної техніки. Процес обліку
військового майна у Збройних Силах України
ведеться з метою отримання даних про його
наявність, втрату, нестачу, рух, вартість та якісний
(технічний) стан, необхідних для організації
матеріально-технічного забезпечення військових
частин, встановлення належного контролю за
умовами зберігання, законністю, доцільністю та
ефективністю використання (витрачання), а також з
метою підготовки даних для складання облікових і
звітних документів та державної статистичної
звітності. Сучасний стан ведення обліку майна
вимагає
запровадження
технічних
засобів
автоматизації. У зв’язку зі збільшенням обсягу
матеріальних засобів, що знаходяться на обліку в
підрозділах та розвитком персональної електронно-

формується множина  1 „практично рівноцінних”
альтернатив, які задовольнять умові
(4)
max q1 ( X i )  q1 ( X k )  q1

i  1, S

kI

6. Якщо множина  2 містить тільки один
варіант, то він і вважається найкращим; якщо більше
1 - розглядаємо ці варіанти по показнику q 3 і так
далі.
7. Якщо усі показники послідовно розглянуті і в
результаті
отримана
множина
   1   2  ...   m , що містить більш за одну
альтернативу, то можна застосувати два підходи:
 зменшити величину допустимої поступки q j ,
починаючи з першого по важливості показника і
повторити усі кроки рішення;
 надати особі, що приймає рішення,
остаточний вибір кращого варіанту.
Отже, завдання синтезу структури КТСН є
одним з центральних завдань етапу проектування
подібних систем. Раціональний вибір архітектурної
будови КТСН залежіть не тільки від обґрунтованості
показників якості структури, а і від ефективного
вирішиення завдання нечіткої багатокритеріальної
оптимізації. Запропонована методика дозволяє
урахувати якісні та кількісні показники і на підставі
лексикографічного методу обрайти найкращий
варіант моделі, структура якої синтезується.

q j над q k .

представити як ненегативну матрицю

i 1

(5)

(1)
o

k  I o(1)

i  I o(1)

4. Якщо множина  1 містить тільки один варіант,
то він і є найкращим. Якщо множина  1 містить
більш за один варіант, то належіть перейти до
розгляду множини  1 по показнику q1 .
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обчислювальної машин (ПЕОМ) виникає потреба
автоматизувати процес обліку майна для забезпечення
підвищення продуктивності праці фахівців у вищих
військових навчальних закладах (ВВНЗ).
Виклад основного матеріалу. Згідно із
вказівками організовується робота працівника НЛК
кафедри ВВНЗ , щодо обліку майна. Працівник НЛК
керує основними таблицями БД та веде облік майна.
Також працівник НЛК матиме змогу ввести
параметри запитів до БД, завдяки яким відбувається
фільтрування потрібної йому інформації, пошук і
облік майна навчально- лабораторного комплексу
кафедри ВВНЗ.
Вихідними даними для створення програмного
модулю є: кількість майна які знаходяться на кафедрі
ВВНЗ; НМОУ № 440 від 17.08.2017 «Про
затвердження Інструкції з обліку військового майна у
ЗСУ» додаток 13.
Проаналізувавши документи та форми, які
заповнюються
при
веденні
обліку
засобів
обчислювальної техніки НЛК кафедри ВВНЗ можна
зробити такі висновки:
робота щодо їх відпрацювання займає багато
часу, а отже потребує автоматизації.
враховуючи людський фактор є ймовірність
допущення помилок при розрахунках та заповнені
документів хибною інформацією.
Для розробки модулю обліку засобів
обчислювальної техніки навчально-лабораторного
комплексу
кафедри
ВВНЗ було обрано мову
програмування С# та СКБД MS SQL Server 2017 що
дозволяє
побудувати
програмний
модуль
з
використанням технології клієнт-сервер. Архітектура
клієнт-сервер є одним із архітектурних шаблонів
програмного забезпечення та є домінуючою
концепцією у створенні розподілених мережних
застосувань і передбачає взаємодію та обмін даними
між ними.
Ефективність даного програмного модуля =
Час,
який
витратив
працівник
навчальнолабораторного комплексу при розрахунках вручну
засобів обчислювальної техніки на кожному етапі –
Час, який витратив працівник використовуючи
програмний модуль на кожному етапі обліку засобів
обчислювальної техніки.
Висновки. Отже, в роботі: проаналізовано
основні документи, якими регламентується робота
щодо обліку майна у ЗСУ; розроблено програмний
модуль обліку засобів обчислювальної техніки
навчально-лабораторного комплексу кафедри ВВНЗ.
Розробка програмного модулю здійснювалась в
послідовності, що визначена сучасними концепціями
технологій комп’ютерного проектування.
Розроблений
програмний
модуль
було
протестовано та проведено аналіз ефективності.
Створений
програмний
модуль
забезпечить
автоматизацію обліку засобів обчислювальної техніки
навчально-лабораторного комплексу кафедри ВВНЗ.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЗБОРУ
РОЗВІДУВАЛЬНИХ ДАНИХ ПРО
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЗВ’ЯЗКИ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СУПРОТИВНИКА
НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Сидорика А.О.
курсант 252 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Соціальні мережі як один з найважливіших
класів мереж давно привертає до себе увагу. Широке
поширення інтернету породило вибухове зростання
доступних даних для аналізу. Аналіз подібних даних
може
суттєво
допомогти
при
виявленні
військовослужбовців.
Залежно
від
масштабу
доступних даних виявлення може здійснюватися як в
межах однієї соціальної групи, так і на глобальному
рівні.
Очевидним застосуванням
є рішення
розвідувальних питань.
Інформаційна система дозволяє прискорити
процес збору та аналізу розвідувальних данних, також
вона забезпечує зручність обліку інформації та
знаходженню зв’язків. Необхідність інформаційних
систем постає в зв’язку з швидким зростанням
популярності соціальних мереж.
В роботі проаналізовано сучасні методи щодо,
збору та аналізу розвідувальних данних про
характеристики та зв’язки
військовослужбовців
супротивника,
досліджено
збір
та
аналіз
розвідувальних данних в соціальних мережах,
розроблено програмне забезпечення для збору і
обліку розвідувальних данних.
Аналіз активності військовослужбовця в
мережі дозволяє проаналізувати його загальну
активність: дізнатися, на яких сайтах він
зареєстрований, знайти його профілі на фрілансбіржах , дізнатися про його активність в інших
соціальних мережах, дізнатися як часто він буває в
мережі, проаналізувати його схильність до витоку
інформації, підтвердити розвідувальні дані отримані
раніше, характер його дій та його психологічні
властивості.
Тому постає актуальна наукова задача щодо
збору розвідувальних даних, що в свою чергу приведе
до збільшення ефективності ведення інформаційної
боротьби. Існують такі основні підходи збору
розвідувальних даних з соціальних мереж: аналіз
активності військовослужбовця в мережі, перевірка
військовослужбовців
через
соціальні
мережі,
перевірка військовослужбовців в інтернеті через
спеціальні бази, перехоплення мережевого трафіка
У зв’язку з цим постає задача вибору
технологій рішення вищеописаної проблематики,
доцільним буде використання кросплатформної,
високорівневої мови програмування – C#, система
управління базами даних Microsoft SQL server 2017,
середовище розробки Microsoft Visual Studio 2017.
Отже,
розробка
програмного
рішення
гуртувалася на формуванні вхідних та вихідних
параметрів, створення функцій приналежності для
вхідних та вихідних параметрів, створення бази даних
та наповнення її даними, написання коду для

Науковий
керівник:
професор
кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій, кандидат
технічних наук доцент працівник ЗСУ Горбенко В.І.
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коректного введення даних, їх пошуку на основі
заданих параметрів.
Розроблене програмне забезпечення в себе
включає: модуль введення
даних, модуль
фазифікації, базу даних, модуль логічного виводу та
модуль дефазифікації. Реалізовано пошук та вивід
данних з бази данних. Пошук виконується по імені
,прізвищу, та по-батькові. Також можна здійснювати
пошук за додатковими параметрами.
Таким чином дана система дає можливісь
виконувати пошук по базі данних, вносити в базу
данних зміни, обліковувати розвідувальні дані,
робити аналіз та знаходити звязки. Що сприяє
підвищенню швидкості та спрощенню збору та
аналізу розвідувальних даних.
Науковий
керівник:
комп’ютерних інформаційних
Кирган О.О.

викладач
технологій

блок завантаження даних, який містить в собі
функціонал для завантаження дата фреймів з
отриманими оцінками;
блок візуалізації для відображення графічної
обробки даних;
для комфортного користування програмного
модулю було створено блок роботи з користувачем
для внесення необхідних для нього даних;
блок керування для взаємодії між іншими
блоками програмного модулю;
блок збереження завантажених даних.
Розроблений програмний модуль виводить
детальну статистику про успішність курсантів
навчальних груп з різних дисциплін на основі
набраних балів на протязі навчального семестру.
Також містить можливість порівнювати статистику
успішності навчальної групи за кожен навчальний рік,
виводить процес успішності кожного курсанта, як за
допомогою цифр так і за допомогою графікі та
порівнювати успішність групи з різних дисциплін.
Програмний модуль має зручний та зрозумілий
інтерфейс для роботи з користувачем.
Висновки. Отже, даний програмний модуль
значним чином полегшує аналітичну обробку
успішності навчальних груп з різних дисциплін, а
також окремих курсантів та є більш ефективним та
значно заощаджує час порівняно з ручними
обрахунками.

кафедри
капітан

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЮ
АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ
УСПІШНОСТІ З НАВЧАЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН ВВНЗ
Слюсар Є.А.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Науковий керівник: старший викладач кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій підполковник
Шкіцький В.В.

Актуальність дослідження пов’язана з появою
вимоги у вдосконаленні системи підготовки якісних
офіцерських кадрів та оцінювання успішності.
Необхідна для цього система з можливістю перегляду
повної статистики по навчанню групи або окремих
курсантів, можливість порівняти якості навчання
декількох груп та окремих курсантів, визначення, які
заняття були досить важкими для курсантів
навчальних груп, не була розроблена, а виконувалася
за допомогою ручних обрахунків. Для вирішення
цього завдання розроблено програмний модуль
аналітичної обробки даних успішності з навчальних
дисциплін ВВНЗ, що наддасть допомогу, як
викладачу у відсутності «паперової» роботи, так і
курсанту для відстеження статистики свого навчання.
Виклад основного матеріалу. Дані – це
формалізоване подання інформації, придатне для
інтерпретування, пересилання чи оброблення за
участю людини або автоматичними засобами. Дані
самі по собі не є інформацією. Інформацією стають
оброблені
та
інтерпретовані
за
заздалегідь
узгодженою схемою дані. Для розробки програмного
модуля та виконання поставленого завдання
використаємо мову програмування для статистичних
обчислень
R та мову програмування третього
покоління C#.
Програмний модуль вміщує в собі:
розроблений за допомогою мови статистичного
аналізу, блок аналітичної обробки, в якому описані всі
методи статистичного аналізу, необхідні для виводу
повної інформації про успішність навчальних груп та
курсантів в цілому;

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИЩЕНОГО
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ҆ЯЗКУ НА ВІДОМЧИХ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
Соколов О.О.
курсант 143 навчальної групи
кафедра транспортних мереж

Данна технологія може наприклад підвищити
ефективність, знизити витрати, розширити і
удосконалювати послуги, що вже надаються, а також
інтегруватися із вже наявними протоколами. LTEмережа дозволяє користуватися такими послугами як
“відео
на
вимогу”,
забезпечуючи
потокове
передавання без затримок відео в HD-роздільності.
Операторам впровадження технології
дозволить
зменшити капітальні та операційні витрати, знизити
сукупну вартість володіння мережею, розширити свої
можливості в області конвергенції послуг і
технологій, підвищити доходи від надання послуг
передачі данних.
Як показують теоретичні і експериментальні
(статистичні) дослідження, продукція галузі зв’язку,
що виражається в об'ємі передачі інформації, зростає
пропорційно квадрату приросту валового продукту
народного
господарства.
Це
визначається
необхідністю розширення взаємозв'язку між різними
ланками
народного
господарства,
а
також
збільшенням об’єму інформації в технічному,
науковому, політичному і культурному житті
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суспільства. Підвищуються вимоги до швидкості і
якості
передачі
різноманітної
інформації,
збільшуються відстані між абонентами. Зв'язок
необхідний для оперативного управління економікою
і роботи державних органів, для підвищення
обороноздатності країни і задоволення культурнопобутових потреб населення.
Проведення аналізу радіозв’язку з OFDM та
можливості його використання в ТЛУ з розробленням
подальших
рекомендацій,
щодо
підвищення
ефективності його використання.
Для досягнення поставленої мети потрібно
виконати наступні завдання:
розглянути
загальні
відомості
про
радіозв’язок з OFDM;
- охарактеризувати основні характеристики
радіозв’язку з OFDM;
-дослідити можливості підвищення
ефективності роботи систем радіозв’язку з OFDM
У роботі розроблена інформаційна технологія
побудови системи радіозв’язку з ортогональночастотним мультиплексуванням, внутрішньобітовою
псевдовипадковою перебудовою піднесучих частот та
трикомпонентними
турбокодами.
Використання
матриці
Адамара
для
внутрішньобітової
псевдовипадкової перебудови піднесучих частот
дозволить підвищити енергетичну ефективність, а
використання
ортогонально-частотного
мультиплексування сприяє підвищенню частотної
ефективності спеціальних безпровідних систем
передачі інформації в складній радіоелектронній
обстановці.

В Україні існує багато ресурсів, що
характеризуються
різноманітними
формами
представлення інформації, організаційними та
технологічними
рішеннями,
кількість
яких
збільшується одночасно із стрімким розвитком
інформаційних технологій. В умовах формування в
країні основ інформаційного суспільства особливої
важливості набуває розбудова Реєстру .
Під час формування системи реєстру
електронних
інформаційних
ресурсів
повинні
використовуватися технології і засоби, спроможні
забезпечити їх необхідний рівень та доступність через
глобальні інформаційні мережі. ЕІР вимагає
неперервного
системного
аналізу
ЕІР,
їх
взаємозв’язків та захищеності. При цьому ЕІР слід
розглядати як розподілену складну інформаційну
систему, оскільки він наділений усіма властивостями
складних систем, а саме: великою кількістю
складових компонент, взаємодією з навколишнім
середовищем, ієрархічною структурою та мінливістю
у часі.
У результаті реалізації ЕІР очікується
підвищення рівня інформаційної безпеки держави;
прискорення
впровадження
«електронного
урядування»; підвищення прозорості та відкритості
роботи органів державної влади; подальший розвиток
національної культури, освіти, науки за рахунок
використання новітніх інформаційних технологій.
Також передбачається розвиток структури та
інфраструктури ресурсів, зростання обсягів послуг,
наданих з використанням національних ресурсів;
підвищення рівня інформаційної культури та
загального освітнього рівня населення; зниження
витрат, пов’язаних з використанням ресурсів, за
рахунок їх систематизації.
У результаті реалізації ЕІР очікується
підвищення рівня інформаційної безпеки держави;
прискорення
впровадження
«електронного
урядування»; підвищення прозорості та відкритості
роботи органів державної влади; подальший розвиток
національної культури, освіти, науки за рахунок
використання новітніх інформаційних технологій.
Також передбачається розвиток структури та
інфраструктури ресурсів, зростання обсягів послуг,
наданих з використанням національних ресурсів;
підвищення рівня інформаційної культури та
загального освітнього рівня населення; зниження
витрат, пов’язаних з використанням ресурсів, за
рахунок їх систематизації.

Науковий
керівник:
доцент
кафедри
транспортних мереж, к.т.н., доцент працівник ЗСУ
Правило В.В.

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ КЕШУВАННЯ ТА
МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
«РЕЄСТР ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ»
Соколов С.В.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Проведено
огляд
основних
методів
моніторингу та кешування. У роботі проведено
розробку програмного модуля моніторингу та
кешування. Проведено аналіз керівних документів
необхідних для вирішення проблеми. Даний
програмний
модуль
буде
використовуватись
Міністерством оборони України для поліпшення
роботи інформаційної системи “Реєстр електронних
інформаційних ресурсів Міністерства оборони
України”, відслідковування дій користувачів та
швидкісному завантаженню інформаційного ресурсу.
На сьогоднішній день однією з основних ознак
науково-технічного прогресу є стрімкий розвиток
інформаційних технологій. Однак, при їх широкому
використанні у повсякденному житті та у професійній
сфері, постає питання швидкого доступу та пошуку
інформації.

Науковий
керівник:
комп’ютерних
інформаційних
працівник ЗСУ Макарчук О.М.
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доцент
кафедри
технологій,
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БАГАТОФАКТОРНА СИСТЕМА
ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ
НА ОБ'ЄКТАХ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

основі матеріальних засобів, гібридні смарт-карти
один чип підтримує контактний інтерфейс, інший безконтактний. Смарт-карти розв’язують задачу
доступу у приміщення. Додатково на карту можна
нанести логотип військової частини, фотографію
військовослужбовця (співробітника) або магнітну
смугу, що робить можливим повністю замінити
звичайні перепустки і перейти до єдиної “електронної
перепустки”.
Так,
при
спрацюванні
фізичного
ідентифікатора, активується модуль біометричної
ідентифікації, за результатами роботи якого
приймається рішення про допуск до об’єкту.
Такий механізм подвійної ідентифікації
дозволить значно підвищити рівень безпеки на
об’єктах військового призначення та запобігти
використанню
вразливості
підміни
фізичного
ідентифікатора
іншою
особою.
Напрямком
подальших досліджень є синтез оптимальної за
структурою нейронної мережі для розпізнавання
облич та її програмна реалізація.

Соснюк Є.В.
Соколов С.В.
курсанти 241 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Все
більшого
поширення
одержує
багатофакторна ідентифікація, коли для визначення
особистості застосовується відразу кілька параметрів.
На сьогоднішній день одним з пріоритетних
напрямків забезпечення інформаційної безпеки
об’єктів різного призначення є удосконалення
багатофакторних систем ідентифікації користувачів.
Більшою мірою це стосується об’єктів військового
призначення, таких як контрольно-пропускні пункти
військових частин, об’єкти інформаційної діяльності
та інші режимні об’єкти. Поряд з методами
основаними на використанні матеріальних засобів
(проксіміті-карти, смарт-карти, магнітні карти і т.д.)
все більшого застосування набувають біометричні
методи ідентифікації (за відбитком пальця,
термограмме особи). Це пов’язано з підвищеними
вимогами до інформаційної безпеки та існуючими
вразливостями систем на основі матеріальних засобів
ідентифікації (фізичний ключ може бути втрачений,
викрадений тощо). Тому актуальною є задача, що
полягає в розробці гібридних систем ідентифікації на
основі поєднання матеріальних засобів ідентифікації
та біометричної ідентифікації.
Пропонується здійснити розробку системи
ідентифікації користувачів на основі поєднання
методів фізичної ідентифікації (магнітні носії, фізичні
носії ключів) та біометричних методів на основі
математичного
апарату
нейронних
мереж.
Пріоритетним напрямком біометричної ідентифікації
є розпізнавання облич. Задача біометричної
ідентифікації полягає в визначенні факту володіння
об'єктом необхідною властивістю. У цьому методі
ідентифікації будується тривимірний образ обличчя
людини. На обличчі виділяються контури брів, очей,
носа, губ і т.д., обчислюється відстань між ними і
будується не просто образ , а ще безліч його варіантів
на випадки повороту особи, нахилу, зміни виразу.
Кількість образів варіюється залежно від цілей
використання даного способу (для аутентифікації ,
верифікації і т.д.).
З точки зору, вирішення задачі розпізнавання
облич, необхідно, маючи два електронних зображення
визначити, чи належать вони одній людини чи ні.
Тобто, чи мають вони властивість належності одній
людині.
Найбільш поширеним підходом реалізації
біометричних методів розпізнавання облич є
використання нейронних мереж. В якості вхідних
даних до такої мережі надходять дані перетворення
отриманні з статичного зображення, а результатом її
роботи є інформація про співпадіння за результатами
порівняння чи розбіжність з існуючим у базі даних
зображенням.
Реалізовану, на основі нейронної мережі,
систему
біометричної
ідентифікації
можна
використати для доповнення системи ідентифікації на
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ
СЛУЖБИ В СКЛАДНИХ КЛІМАТИЧНИХ
УМОВАХ
Станкевич І.В.
курсант 164 навчальної групи
ккафедра фізичного виховання, спеціальної фізичної
підготовки і спорту

Розробка та створення новітніх видів озброєнь
та поширення їх серед держав світу вимагає внесення
суттєвих змін і системі бойової підготовки військ цих
країн та змушує приділяти підвищену увагу та вимоги
до фізичної підготовленості військовослужбовців [1].
Застосування нових систем озброєння дозволяє
виконувати
навчально-бойові
завдання
в
екстремальних ситуаціях, які вимагають від особового
складу граничного фізичного та психологічного
напруження. Технічні характеристики сучасної
бойової
техніки
та
озброєння
дозволяють
використовувати її у різних регіонах світу, у тому
числі зі складними кліматичними умовами. За останні
роки на планеті суттєво підвищилась температура
повітря, кліматичні зміни поступово набувають
екстремального характеру і починають суттєво
впливати на фізичний стан військовослужбовців.
Мова йде про такі екстремальні погодні умови як
сильна жара або підвищена температура повітря.
Варто зазначити, що глобальне потепління (англ.
global warming) - це прогресуюче поступове
підвищення температури поверхні Землі, яке
пов’язано з парниковим ефектом і призводить до
зміни температури повітря у глобальних масштабах [3].
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Актуальність теми полягає в тому, що на
сьогодення недостатньо дослідженою проблема
розробки педагогічної системи і методики фізичної
підготовленості військовослужбовців в умовах
підвищеної температури повітря.
Метою дослідження є проаналізувати та
провести спостереження за військовослужбовцями,
які у процесі повсякденної діяльності, так і у ході
проведення навчальних занять з фізичної підготовки
виконання фізичних вправ
при впливі високої
температури повітря на організм.
Фізична
підготовка
військовослужбовців
залишається одним із основних предметів бойової
підготовки військ, а зміст предмету не містить
організаційно-методичних
рекомендацій
щодо
підготовки воїнів в умовах підвищеної температури
повітря. При цьому слід зазначити, що Збройних
Силах України залишається актуальною та
недостатньо дослідженою проблемою розробки
педагогічної
системи
і
методики
фізичної
підготовленості військовослужбовців в умовах
підвищеної
температури
повітря.
Проблема
удосконалення
методики
фізичної
підготовки
військовослужбовців в умовах високої температури
ускладнюється через суттєві зміни в системі
комплектування військ. Призовний контингент
проходить військову службу, як правило недалеко від
місця свого постійного проживання, що створює деякі
труднощі для адаптації їх до нових кліматичних зон, а
штучне моделювання припущених умов зовнішньої
середи у місцях постійної дислокації військ потребує
великих економічних витрат для проведення
завчасної адаптації військовослужбовців.
Сутність
адаптації полягає в розкритті
механізмів, за рахунок яких низько тренований
організм стає більш тренованим, тобто
таких
фізіологічних резервів, які складають основу
формування позитивних сторін адаптації, що
забезпечують тренованому організму перевагу над
нетренованим, та деяких його негативних сторін, які
обумовлені ціною адаптації [2].
Аналіз сучасної літератури та погляди
науковців не дають чіткого визначення поняття
адаптації. У кожній галузі знань свій погляд на цю
філософську категорію пізнання. Нами розглядається
це поняття під іншим кутом зору, як адаптація
військовослужбовців в умовах
підвищених
температур існування. Знання механізмів адаптації
організму
військовослужбовців
до
фізичних
навантажень є необхідною умовою під час
проведення навчально Військова служба суттєво
відрізняється від звичайної повсякденної діяльності
людини.
Військовослужбовці
потрапляють
у
незвичайні для них умови: зміна раціону харчування,
інший розпорядок дня (підйом, ранкова фізична
зарядка, ранковий огляд тощо), відрив від сім'ї, новий
колектив, проживання в колективних умовах,
підвищені фізичні та психічні навантаження та ін.
Крім того, в процесі навчально-бойової діяльності на
військовослужбовців можуть впливати різноманітні
фактори зовнішнього середовища - гіпоксія, холод,
спека, зміна газової середи тощо. Для успішної
діяльності
військовослужбовець
повинен
пристосуватися до цих складних змін військово-

професійної
діяльності,
подолати
військовопрофесійну адаптацію.
Під час проведення занять з бойової підготовки
керівники застосовують заходи для завчасної
адаптації військовослужбовців за допомогою засобів
фізичної підготовки, що в свою чергу не дає
позитивних результатів у зв’язку з тим що методика
цілком не апробована та неконкретизована.
Для
з'ясування
особливостей
впливу
незвичайних умов зовнішнього середовища на
показники
навчально-бойової
діяльності
військовослужбовців та з метою забезпечення
об’єктивного оцінювання можливостей організму за
допомогою
спеціально
спрямованої
фізичної
підготовки нами проведено наукове дослідження за
особовим складом
у Військовому інституті
телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.
Проведені
спостереження
за
військовослужбовцями, які у процесі повсякденної
діяльності, так і у ході проведення навчальних занять
з фізичної підготовки, доводять, що при впливі
високої температури повітря на організм людини
спостерігаються певні зміни у фізіологічних функціях
організму військовослужбовців, які під час виконання
фізичних вправ особливо виражені. Симптоми деяких
форм
зневоднення
організму
залежать
від
температури навколишнього середовища, тривалості
та
інтенсивності
фізичної
роботи,
ступеню
кліматичної адаптації, фізичної підготовленості і
фізичного стану організму. У надзвичайних випадках
можливі теплові та сонячні удари, зневоднення
організму, отруєння, інфекційні та інші захворювання
особового складу [2].
Фізична підготовленість військовослужбовців в
умовах спекотного клімату зазнає значних змін у
сторону її зниження. Отримані у ході наших
досліджень дані свідчать про те, що виконання
нормативів
фізичної
підготовленості
військовослужбовцями знизилась результатах з бігу
на 3км – в середньому на 6,0 %, подолання смуги
перешкод – на 8,0 %, фізіологічний стан
військовослужбовців підвищився при замірюванні
частоти серцевих скорочень на 0,5 %, підвищилась
температура тіла на 0,3%.
Наведені факти свідчать про те, що підвищення
температури зовнішнього середовища висуває
додаткові вимоги до організму військовослужбовців,
а разом з фізичного навантаження викликає деякі
зміни, які явно сприяють зниженню розумової і
фізичної працездатності, що в свою чергу, суттєво
позначається на рівні бойової готовності військ, які
дислокуються у географічній зоні із спекотним
кліматом.
На наш погляд, проблему забезпечення високої
працездатності слід вирішувати за рахунок
проведення
заходів
із
завчасної
адаптації
військовослужбовців
до
незвичайних
умов
зовнішнього середовища у місцях постійної
дислокації, а також шляхом використання резервних
сил і компенсаторних можливостей організму. При
цьому потрібна методика використання спеціальної
фізичної підготовки для завчасної адаптації, яка
вимагає спеціального дослідження та окремої
конкретизації в проекті Настанові з фізичної
підготовки 2015 року (НФП -2015).
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Для забезпечення професійної працездатності
військовослужбовців
у
незвичайних
умовах
зовнішнього середовища пропонується обрати одну з
двох методик: пасивну, сутність якої полягає у тому,
щоб захистити організм військовослужбовців від
впливу складних факторів, розміщуючи їх в „умовах
штучного мікроклімату”, адекватного звичним
параметрам зовнішнього середовища (температура,
вологість
тощо)
та
активну,
коли
у
військовослужбовців завчасно розвивають механізми
адаптації до незвичайних умов зовнішнього
середовища, підсилюючи захисні функції організму,
які закладені природою [5].
Проведення занять з фізичної підготовки в
умовах жаркого клімату в перші 1-1,5 мiсяцi служби
заняття проводити при температурі до +30 градусів,
кожні 5-7 хв. безперервні фізичні тренування з
інтенсивністю пульсу 140-150 уд/хв. передбачати
перерву тривалістю 2-3 хв.; у подальшому заняття
проводити при більш високій температурі з більшою
інтенсивністю. При цьому тривалість безперервного
фізичного тренування збільшувати до 15-20 хв. [6].
Висновок. Слід звернути увагу, що під час
активної позиції існують два основних шляхи
підвищення стійкості організму до дій екстремальних
факторів зовнішнього середовища: неспецифічний,
пов’язаний з активізацією гормональних систем, і
специфічний,
який
підвищує
активність
нейрогуморальних систем організму, спрямованих на
зрівноваження енергетичного балансу і забезпечення
його поточної діяльності.
Наші подальші дослідження будуть спрямовані
на пошук сучасних методик щодо використання
фізичних
вправ
при
вирішенні
завдань
„випереджаючої”
адаптації
організму
військовослужбовців до дій в умовах підвищеної
температури та створення практичних рекомендацій з
організації та методики подібного фізичного
тренування. На наш погляд, це дозволить
командирам, керівникам форм фізичної підготовки та
військовослужбовцям вірно організовувати та
проводити тренування особового складу у різні
періоди навчально-бойової діяльності та оцінювати
ступінь їх вирішення навчально-бойових завдань в
умовах підвищених температур повітря.

6. Меерсон Ф.
3.
Адаптация, стресс и
профилактика. М.: Наука, 1981. С. 19-30.
7. Наказ Міністра оборони України від 5 листопада
1997р. № 400 „Про затвердження Настанови з фізичної
підготовки у Збройних Силах України”. – С. 67-68.
Науковий керівник: старший викладач кафедри
фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і
спорту підполковник Бутенко А.Є.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОЇ
ПЕРЕВІРКИ (ТЕСТУВАННЯ)
ЗНАНЬ КУРСАНТІВ
Стаценко В.І.
курсант 252 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Інформаційні технології мають вирішальне
значення не лише для своєчасного забезпечення
інформаційними ресурсами і швидкого реагування на
зміну поточної обстановки на полі бою, а й дають
можливість автоматизувати процес оцінки знань
особового складу з певної предметної області. Такий
підхід оптимізує процес контролю освоєння знань з
боку викладача та надає змогу зручно та всебічно
оцінити рівень знань опитуваних, що забезпечує
якісне та успішне засвоєння навчального матеріалу.
Комп’ютерне тестування набуває все більшого
поширення в навчальному процесі, завдяки
автоматизації отримання результатів та певним
додатковим умовам проведення тестового контролю
його застосування оптимізує можливість об’єктивної
оцінки рівня фахової підготовки.
Представлено порівняльні характеристики та
аналіз вже існуючих технологій автоматизованої
перевірки знань та можливість розробки та
використання системи автоматизованої перевірки
(тестування).
З
активним
впровадженням
досягнень
інформаційних технологій в навчальний процес
з’явилася можливість використовувати комп’ютерне
тестування не лише при поточному чи проміжному
контролі, а і при рубіжному та підсумковому контролі
якості засвоєння навчального матеріалу курсантами.
Тому постає актуальна наукова задача щодо
розробки
системи
автоматизованої
перевірки
(тестування) знань курсантів, що в свою чергу
приведе до збільшення ефективності навчального
процесу курсантів.
При грамотному використанні
системи
недоліки такої форми оцінки можна звести до
мінімуму, а переваги, навпаки, підняти до 100 %.
Цьому багато в чому може допомогти застосування
комп’ютерної модифікації цього методу, при якій
основним засобом порівняння виступає спеціальне
програмне забезпечення.
Система несе в собі широкий спектр
дидактичних функцій, а також виконує всі функції
засобів навчання: компенсаторну функцію, адаптивну
функцію, організацію демонстрацій, самостійних
робіт,
адекватність
змісту поняття
віковим
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можливостям курсантів, функцію інформативності,
інтегративну функцію, інструментальну функцію.
Оскільки одним із шляхів підвищення
ефективності навчального процесу є налагодження
надійного зворотного зв’язку між учнем і викладачем,
то все більш актуальним стає питання застосування та
вдосконалення методик, пов’язаних з вимірюванням
рівня знань. Одним із напрямів є використання
програмного забезпечення для контролю знань. Цим і
пояснюється все більша популярність такого
програмного забезпечення.
Таким чином, у сучасних умовах розвитку
інформаційних технологій питання ефективності
використання тестування в навчальному процесі, як
форми контролю та діагностики знань курсантів,
залишається актуальним та вимагає подальших
досліджень.
Науковий
керівник:
комп’ютерних інформаційних
Фесьоха Н.О.

викладач
технологій

архітектуру. Архітектура дозволила реалізувати
розподілений додаток з незалежним доступом до
загальних ресурсів - реляційної бази даних. Також
були розглянуті, основні, призначені для користувача,
сценарії, доступні системи. Створена модель даних
предметної області і на її основі розроблена логічна
схема бази даних. Отримана на даному етапі проектна
документація
послужила
основною
розробки
програмного коду системи. Однією з важливих
властивостей будь-якої інформаційної системи є
відкритість до обміну даними. Протоколи передачі і
формати даних повинні бути універсальними, щоб
зовнішні системи могли без глобальних змін
програмного коду взаємодіяти з системою.
Висновки: У результаті були розглянуть
принципи та технології побудови інформаційних
систем, розроблено підсистему обліку та руху
обчислювальної техніки підрозділу та база даних яка
відповідає вимогам керівних документів щодо обліку
засобів обчислюваної техніки у підрозділах Збройних
Сил
України,
принципи
її
побудови
та
функціонування.
Сформульовані
вимоги
щодо
розробки
програмного забезпечення дозволили провести
проектування
системи,
визначити
основні
функціональні модулі та скласти алгоритм роботи
системи. Для технічної реалізації системи були
обрані: реляційна СКБД SQL Server 2017, а в якості
середовища проектування додатка користувача по
роботі з базою даних Visual Studio 2015. Проведене
проектування бази даних дозволило визначити
основні сутності та зв’язки між ними, побудувати
концептуальну та фізичну схему базу даних.
Розроблена схема доступу до даних та сформульовані
вимоги до інтерфейсу додатка користувача.
Розроблений
програмний
продукт
дозволить
автоматизувати
процес
обліку
та
руху
обчислювальної техніки підрозділу в підрозділах
Збройних Сил України, добавить оперативності у
пошуку інформації щодо засобів обчислюваної
техніки в підрозділах, та автоматично формувати
необхідні звітні документи. Проведена оцінка
ефективності розробленого програмного модулю для
обліку та руху обчислювальної техніки підрозділу,
показав практичну доцільність його впровадження в
життєдіяльність підрозділів. В процесі роботи були
розглянуті основні керівні документи. На основі
безпосереднього ознайомлення с документами були
виявлені не зручності що до обліку та руху
обчислювальної техніки підрозділу.

кафедри
капітан

ПІДСИСТЕМА ОБЛІКУ ТА РУХУ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ПІДРОЗДІЛУ
Стригунов В.Я.
курсант 242 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Бурхливе впровадження комп’ютерних та
інформаційних технологій у діяльність військ, що
відбувається останнім часом, надає нові можливості
при вирішенні задач автоматизованого обліку засобів
обчислювальної техніки. Автоматизація процесу
дозволяє суттєво підвищити оперативність виконання
завдань, зменшити час на опрацювання єдиних форм
облікових документів.
Для вирішення цієї проблеми є створення
спеціалізованої програми інформаційних систем. В
зв’язку з цим Збройні Сили України вимагають
радикальних перетворень щодо організації обліку
засобів обчислювальної техніки. У залежності від
предметної галузі, вони можуть дуже відрізнятися
між собою за функціями, архітектурою, реалізацією.
Тому необхідно відповідально підходити до
вибору підсистеми обліку та руху комп’ютерної
техніки підрозділу, так як при загальній схожості,
кожна має свої унікальні якості, які в певних
ситуаціях можуть виступати як плюсами, так і
мінусами.
Перед
прийняттям
рішення
про
впровадження такої системи необхідно провести
повний аналіз існуючих процесів, зрозуміти, які
джерела даних можуть бути використані для обліку та
руху комп’ютерної техніки підрозділу. Проектування
системи є важливим кроком перед початком розробки
будь-якого програмного продукту. Правильно обрана
архітектура,
продумані
рішення,
розроблені
концептуальні моделі дозволяють структурувати
розробку і уникнути безлічі проблем на фазі реалізації
та супроводу системи.
Розподілена обробка інформації та обробка
запитів від декількох клієнтів зумовила вибір в якості
архітектури розробленого додатка клієнт-серверну

Науковий
керівник:
професор
кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій, к.т.н., доцент
працівник ЗСУ Горбенко В.І.
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МЕТОДИКА ВИБОРУ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСНИХ
АПАРАТНИХ ЗВ’ЯЗКУ

деякий функціонал використовується для спрощення
роботи або навчання військовослужбовців. Програмні
додатки, що використовують інформаційні ресурси
зараз є актуальними. Зазвичай інформаційні ресурси
лежать
на
веб-серверах.
Для
користування
інформацією та ресурсами розробляють програмний
модуль роботи з FTP-сервером для зберігання
інформації та важливих даних на основі саме WEBтехнологій.
Сучасні технології розвиваються та дозволяють
найпростішим
чином
досягати
найшвидшого
результату.
Деякий
аналіз
та
дослідження
операційних систем для розгортання серверів та
налаштування їх конфігурацій та FTP-клієнтів, їх
функціонал, можливості та недоліки дозволяють
зробити певні висновки щодо використання тієї чи
іншої технології або клієнтів. FileZilla – зручний,
багатоплатформний FTP-клієнт та має можливість
віддаленого редагування файлів, але його недоліком є
те, що його потрібно завантажувати та інсталювати на
платформу.
WinSCP має можливість зберігання
налаштування з'єднань, підтримка різних типів
авторизації, але недоліками є те, що він працює тільки
на одній платформі Windows, а також вимога
завантаження та інсталяції клієнта. Перевагою
MonstaFTP є відкритий код даного клієнта, а
головними недоліками є крадіжки сесій користувачів,
а також включення файлів, що знаходяться поза
установкою, для отримання даних. Зробивши
висновок аналізу FTP-клієнтів.
Тому постає актуальна наукова задача щодо
розробки програмного модулю роботи з FTP–
сервером на основі WEB–технологій для спрощеного
користування,зручної роботи з інтерфейсом та
швидкості роботи модуля.
Існує велика кількість підходів, що дозволяють
вирішити дану задачу, таких як: мови програмування
запитів, застосування методів аналізу програмних
модулів та врахування недоліків, каскадні таблиці
стилів, евристичний і статистичний аналіз, серверні
мови програмування, розгортання серверів та ін.
У
доповіді
пропонується
застосувати
програмний модуль, що буде завантажувати ,
зберігати , відвантажувати файли та документи
необхідні
користувачу.
Також
можливість
авторизуватися та зареєструватися на сайті для
особистого користування сервером.
Таким чином, запропонований підхід, що
полягає у застосуванні програмного модулю роботи з
FTP-сервером на основі WEB-технологій полегшить
опрацювання матеріалів, роботу з файлами та
документами та набагато спростить роботу с
паперами.

Сугак. В.В.
курсант 143 навчальної групи
кафедра транспортних мереж

Телекомунікаційна
мережа
–
комплекс
технічних засобів телекомунікацій та споруд,
призначених
для
маршрутизації,
комутації,
передавання та/або приймання знаків,сигналів,
письмового тексту, зображень та звуків або
повідомлень будь – якого роду по радіо, проводових,
оптичних чи інших електромагнітних системах між
кінцевим обладнанням.
Відомча мережа зв’язку – мережа зв’язку, що
експлуатується юридичною або фізичною особою для
задоволення власних потреб.
Комп’ютерна мережа (обчислювальна мережу,
мережу передачі) – система зв'язку комп'ютерів і/або
комп’ютерного
устаткування
(сервери,
маршрутизатори та інше устаткування). Для передачі
можна використовувати різні фізичні явища, зазвичай
– різні види електричних сигналів, світлових сигналів
чи електромагнітного випромінювання.
Для прийому та передачі Ethernet-трафік
використовують супутникову систему Tooway та
кабельні модеми з технологією xDSL. Для розподілу
Ethernet-трафіка застосовують
маршрутизатори, цифрові комутатори Swith 3го рівня та VoIPшлюзи. В разі потреби здійснюється
криптографічний захист інформації тимчасової та
гарантованої стійкості.
Для комплектування
модернізованих
апаратних використовується обладнання відомих
фірм виробників. На даний час кожна модернізована
апаратна приведена до однотипної схеми, але
комплектація обладнання у кожній апаратні типу П258 індивідуальна. Виходячи з цього, в навчальному
підручнику розглянуте обладнання одного із
можливих варіантів комплектації.
Науковий керівник: старший викладач кафедри
транспортних мереж підполковник ШевченкоВ.І.

УДОСКОНАЛЕНА СТРУКТУРА
ПРОГРАМНОГО МОДУЛЮ РОБОТИ
З FTP–СЕРВЕРОМ НА ОСНОВІ WEBТЕХНОЛОГІЙ

Науковий керівник: старший викладач кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій майор
Власенко О.В.

Ткаченко М.О.
курсант 252 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Інформаційні технології в Збройних Силах та
загалом в Україні дуже стрімко розвиваються та
набирають обертів. Велике різноманіття розроблених
програм та програмних модулів, що виконують
роботу в декілька разів швидше, ніж люди. Також
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оперує емпіричним досвідом експертів з кібербезпеки
щодо прийняття рішення про поточний стан ІТС.
Аналіз літератури показав, що одним з
найефективніших підходів використання знань до
виявлення кібератак є застосування методів, що
побудовані на основі математичного апарату теорії
нечітких множин та нечіткого логічного виводу
завдяки можливості здійснення аналізу даних з досить
високим рівнем точності та достовірності виявлення
ознак кібератак в умовах неповноти та нечіткості
інформації.
Поряд з цим, відомостей про програмні
рішення, що побудовані на основі даного підходу
серед
програмного
забезпечення
(ПЗ)
як
комерційного, так і відкритого на основі
загальнодоступних ліцензій немає.
У руслі вище сказаного виникає завдання
розробки СВА на основі вищевказаного підходу, яка
дозволить надати ефективні управлінські рішення
адміністратору з кібербезпеки для здійснення
подальших превентивних заходів щодо припинення
інформаційно-руйнівного впливу на ІТС.
Для розробки запропонованої системи було
обрано
перелік
існуючих
технологій
(інструментальних засобів, бібліотек, платформ
застосування), який забезпечує її використання під
управлінням різних операційних систем (у тому числі
і мобільних), а також необхідну стійкість та
швидкість роботи:
Java – високорівнева мова програмування для
забезпечення мультиплатформенності системи;
JFuzzyLogic – програмне рішення (бібліотека)
математичного апарату теорії нечітких множин та
нечіткого логічного виводу, розроблено на Java;
алгоритм Мамдані – спосіб нечіткого логічного
виводу по базі нечітких правил;
JnetPcap – програмне рішення (бібліотека)
сканування мережевого трафіку (захват пакетів),
розроблено на Java;
KDD Cup 1999 – джерело даних для аудиту та
ідентифікування кібератак.
Обраний комплекс технологій дозволив
розробити СВА, яка відповідає сучасним вимогам до
систем захисту інформації, а саме: адаптивності,
стійкості, допустимій обчислювальній складності і
часто верифікованості. Крім того, дослідна
експлуатація розробленої СВА у режимі реального
часу продемонструвала ефективність в аспекті
точності виявлення кібератак (співвідношення
виявлених до усіх на тестовому наборі) близької 0.9.
Варто зазначити, що запропонована розробка
може бути використана для виявлення кібератак як в
автономному режимі, так і в якості другого ешелону
оборони ІТС по периметру, тоді як першим доцільно
залишити підсистему сигнатурного виявлення
кібератак.
Таким чином, запропоноване ПЗ сприяє не
тільки підвищенню ефективності СВА в забезпеченні
захисту інформації в ІТС, а й надає практичну
цінність для його використання як у освітньому
процесі, так і в подальших наукових дослідженнях з
даної тематики.

ПРОГРАМНО – АПАРАТНИЙ МОДУЛЬ
УПРАВЛІННЯ ЕЛЕМЕНТАМИ SDN МЕРЕЖІ НА
БАЗІ ПРОТОКОЛУ OPENFLOW
Ткаченко Б.О.
курсант 252 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Проведено
аналіз
основних
принципів
побудови
SDN.
Проаналізовано
передумови
виникнення SDN, з яких можна зробити висновок, що
концепція програмно-конфігуровних мереж має
великий потенціал і допомагає вирішити проблеми,
що зустрічаються в класичних підходах до організації
мереж, зокрема зменшити витрати на організацію
мережі за рахунок використання більш простих
пристроїв і спростити контроль за мережею, за
рахунок чіткого відокремлення рівня даних і рівня
управління.
Проаналізовані
особливості
загальної
архітектури мережі, детально розглянуті основні
принципи побудови централізованої мережі SDN.
Досліджений протокол OpenFlow, який призначений
для організації цього виду мережі.
Детально розглянутий процес інсталяції,
конфігурування та розгортання сегменту мережі SDN
на базі протоколу OpenFlow, під’єднання різних
активних
елементів
сегменту мережі
SDN,
використання веб інтерфейсу контролеру VAN SDN.
Було створено віртуальний сегмент мережі
SDN та проведено конфігурування основних її
елементів. А саме топологія мережі розгорнута в
емуляторі Mininet за допомогою скрипта мови
програмування Python, також був розгортутий та
підєднаний до HPE VAN SDN controller який
взаємодіє із мережею на базі протоколу OpenFlow.
Також були розглянуті основні критерії
побудови SDN мережі, та основні вимоги до неї в
цілому.
Научний керівник: заступник начальника кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій, доцент
підполковник Нестеренко М.М

ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ РОЗРОБКИ
СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК, В ОСНОВУ
ЯКОЇ ПОКЛАДЕНО ТЕОРІЮ НЕЧІТКИХ
МНОЖИН
Троян Р.С.
Голуб О.О.
Васілєвський Р.І.
курсанти 252 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

В
умовах
постійного
поширення
та
необмеженого використання кіберпростору все
більше приділяється увага питанню забезпечення
ефективного
захисту
інформаційнотелекомунікаційних систем (ІТС) від зловмисної
діяльності, представленої у вигляді кібератак.
Основними засобами, які здатні протидіяти їм у
режимі реального часу є системи виявлення атак
(СВА), функціонал яких в тому чи іншому вигляді

Науковий
керівник:
професор
кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій, д.т.н.,
доцент працівник ЗСУ Субач І.Ю.
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ
МАЙНА СЛУЖБИ РАКЕТНОАРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ
ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

інформації
з
подальшим
використанням
в
необхідному напрямку; розроблено програмний
модуль
системи
обліку військового майна;
проаналізовано методику використання створеного
web-додатку. Проведено тестування програмного
модуля та аналіз ефективності.

Турпітько Б.М.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Науковий керівник: старший викладач кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій працівник ЗСУ
Терятник І.В.

Актуальність. В сучасному інформаційному
просторі швидкими темпами впроваджуються новітні
досягнення комп'ютерних інформаційних технологій,
які активно впроваджуються у фінансові, промислові
та інші сфери життєдіяльності людини. Як наслідок,
зростає інтерес широкого кола користувачів до
проблем
впровадження
автоматизованих
інформаційних систем
у діяльність підрозділів
Збройних Сил України.
Виклад основного матеріалу. Інформаційне
забезпечення є одним із ресурсів Збройних сил
України і належить до основних складових системи
управління. Прийняття виважених управлінських
рішень можливе лише на основі інформації.
Інформаційна роль обліку майна являє собою одну з
функціональних
підсистем,
що
забезпечують
зворотній зв’язок у всій системі управління.
Отримана інформація з обліку майна аналізується для
прийняття управлінських (оперативних, тактичних і
стратегічних) рішень з метою здійснення подальшої
діяльності в управлінні та забезпеченню військ.
Вихідними даними програмного модуля є:
відсортована інформація військового майна ракетноартилерійського озброєння.
Документи які були враховані для створення
додатку: Згідно наказу № 440 від 17.08.2017 про
затвердження Інструкції з обліку військового майна у
Збройних Силах України та Згідно наказу № 643 від
03.06.2015 Про затвердження Положення про службу
озброєння.
Проаналізувавши документи та форми, які
заповнюються підрозділом ракетно-артилерійського
озброєння можна зробити такі висновки: робота щодо
їх відпрацювання займає багато часу, а отже потребує
автоматизації, враховуючи людський фактор є
ймовірність допущення помилок при розрахунку та
заповнені документів хибною інформацією.
Для розробки модуля було обрано JavaScript,
як мову програмування, та базу даних MySQL.
Невід’ємною частиною кожного сайту, в
нашому випадку порталу, є база даних. При виборі
бази даних потрібно чітко знати які функції вона має
виконувати, тому перевагу віддано MySQL.
Вибрана БД:
має зручні засоби управління;
використовується на більшості хостингів;
підтримується всіма основними ОС;
є безплатним продуктом.
Висновки. Отже, ефективна організація обліку
озброєння
передбачає
створення
гнучкої,
багатофункціональної системи, орієнтованої на
забезпечення вихідною інформацією користувачів з
метою прийняття виважених управлінських рішень.
Проаналізовано основні документи, якими
регламентується робота командирів підрозділів
ракетно-артилерійського озброєння для збирання

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
СТАБІЛІЗАЦІЇ РУХУ БПЛА НА ОСНОВІ
МІКРОПРОЦЕСОРНИХ АРХІТЕКТУР
Ульченко В.О.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Актуальність
дослідження
технології
стабілізації руху БпЛА на основі мікропроцесорних
архітектур для подальшої роботи з БпЛА для
вирішення певних задач в ЗСУ.
Виклад основного матеріалу. В Україні вже є
законодавча база щодо дронів - вони підпадають під
визначення безпілотного повітряного судна, що
міститься в Повітряному кодексі України.
Безпілотні літальні апарати і дрони є вже
практично у всіх великих господарствах. Розробники
постійно збільшують функціональність продукції,
розширюючи коло завдань, що вирішуються за їх
допомогою. Це вимагає оснащення літальних апаратів
складним і дорогим обладнанням. Автопілот найважливіший елемент управління БПЛА. В основі
його роботи лежить алгоритм, що складається з дій:
- визначення положення літального апарату;
- порівняння дійсного стану із заданим;
- корекції положення шляхом вироблення
команд у вигляді широтно-імпульсних сигналів.
До складу автопілота входить: інтегрована
навігаційна
система,
приймач
супутникової
навігаційної системи (GPS), модуль автопілота.
Сучасні автопілот обладнані інтегрованими
інерційно-супутниковими навігаційними системами
(ІНС / СНС). Інтегрована навігаційна система об'єднує дві системи, одна з яких заснована на
властивостях інерції тіл, а друга на супутниковому
орієнтуванні. Система поєднує переваги двох методів,
забезпечуючи
високу
точність
навігації
і
функціональність з низькою вартістю і можливістю
експлуатації при відсутності зовнішніх джерел
інформації.Для стабілізації руху використовують різні
підходи основані на застосуванні фільтрів Калмана та
Маджвіка.
Фільтр Калмана відомий також як лінійноквадратичне
оцінювання —
це алгоритм,
що
використовує послідовності вимірювань протягом
часу, які містять шум (випадкові відхилення) та інші
неточності, й видає оцінки невідомих змінних, що є
потенційно точнішими за основані на самих лише
вимірюваннях.
Фільтр Маджвіка використовує кватерніон для
подання орієнтації , щоб описати положення в
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просторі в трьох вимірах і не містить проблем,
пов’язаних з описом положення кутами Ейлера
(складання рамок). Завдання фільтра полягає в
обчисленні єдиної оцінки орієнтації отриманої
шляхом вимірювань акселерометра, гіроскопа і
магнітометра.
Висновок.
В роботі
було проведено
аналіз/дослідження стабілізації руху БпЛА на основі
мікропроцесорних архітектур. Було доведенно
актуальність
поставленого
завдання
та
продемонстровано
різноманітні
рішення
для
вирішення даного завдання.

могли отримати до неї доступ. При віддаленому
доступі адміністратор може обмежити користувача у
завантаженні інформації на свій АРМ.
Основним призначення програм віддаленого
управління є спрощення, але й тим самим підвищення
продуктивності роботи адміністратора або простого
користувача, виконувати обслуговування великої
кількості робочих станцій. Як правило така потреба
необхідна при обслуговуванні робочих станцій на
відстані одна від одної. Якщо раніше адміністратор
великих локальних мереж повинен був подолати
певну відстань, то завдяки програмам віддаленого
керування він має змогу сидячи на одному місці
здійснювати обслуговування всіх робочих станцій,
тобто працювати з ними так, ніби зараз ви
знаходитесь безпосередньо перед ним.

Науковий керівник: старший викладач кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій працівник ЗСУ
І.В. Тетерятник

Науковий керівник: старший викладач кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій працівник ЗСУ
Тетерятник В.І.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДАЛЕНОГО УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМИ
СТАНЦІЯМИ ЛОКАЛЬНОЇ
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

НОВІТНІЙ МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИКОНАННЯ ЗАДАНИХ ПОКАЗНИКІВ
ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ
В МЕРЕЖАХ LTE ТА A-LTE

Устименко В.С.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

На даному етапі розвитку, Збройні Сили України
перебувають
у стані
реорганізації
основного
обладнання. Застаріле обладнання модифікується під
сучасні норми та стандарти, також закуповується велика
кількість нової обчислювальної техніки, за якою
необхідний постійний моніторинг та управління. Таким
чином, необхідна розробка програмних засобів, що
дозволяють автоматизувати і спростити адміністрування
віддаленої робочої станції. Характерною рисою
впровадження сучасних високих технологій є широке
використання ПЕОМ в різних відділах ЗСУ для
автоматизації роботи. Апаратною основою для цього є
локальна обчислювальна мережа, яка зазвичай
використовується для взаємодії і передачі інформації
між ПЕОМ.
Віддалене управління – це дуже широке
поняття, що містить у собі різні типи і варіанти
взаємодії комп’ютерів, мереж, і додатків. Якщо
говорити простіше, то віддалене управління – це
керування комп’ютером з іншого комп’ютера
локальної мережі. Програма віддаленого управління
надає майже повний контроль над віддаленим
комп'ютером: дає можливість дистанційно керувати
робочим столом комп'ютера, можливість копіювання
або видалення файлів, запуску додатків і т. д.
Віддалене управління може використовуватися
і як засіб дистанційного навчання. Наприклад:
програмне
забезпечення
надасть
можливість
курсантам обмінюватись знанням з іншими
курсантами знаходячись на відстанях, адже це досить
цікаво і важливо. Один курсант може працювати за
іншим ПК, підключеним до ПК іншого курсанта,
бачити екран користувача, і допомагати користувачу
освоїти програму в режимі демонстрації. Якщо
говорити про військовослужбовців ЗСУ, то вони дуже
часто працюють із засекреченою інформацією, тому
їм забороняється зберігати на своїх АРМ секретну
інформацію, для того щоб віддалені користувачі не

Фост А.В.
курсант 143 навчальної групи
кафедра транспортних мереж

Актуальність теми: На сьогоднішній день
користування радіомережами вимагає більшої
швидкості
передачі
данних,
використання
бездротового способу передачі даних та більш
зручного користування данними мережами. Рішенням
даної проблеми є введення мереж побудованих на
основі технологій LTE та A-LTE, підвищення
швидкості передачі даних та якості сприйняття
послуг, за рахунок підвищення пропускної здатності.
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.
Окремому військовослужбовцю з новітнім
комплектом апаратури та обмундирування для
ефективного виконання бойових задач буде
необхідною велика пропускна здатність мережі
зв’язку.
Таким чином, у кваліфікаційній роботі
вирішується актуальна задача – аналіз методу
підвищення пропускної спроможності цифрових
систем стільникового зв’язку, що має важливу
військово-технічну спрямованість при створенні
перспективних
цифрових
систем
радіозв’язку
військового призначення.
Мета і завдання дослідження. Метою
кваліфікаційної роботи є представити новітній метод
забезпечення
виконання
заданих
показників
пропускної здатності в радіомережах побудованих на
основі технологій LTE та A-LTE.
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Об’єкт досліджень – новітній метод
забезпечення
виконання
заданих
показників
пропускної здатності.
Предмет досліджень – Методи підвищення
пропускної здатності в мережах LTE та A-LTE.
LTE(Long Term Evolution – довгострокова
еволюція)
–
багатообіцяюча
технологія
високошвидкісного мобільного доступу в Інтернет.
Теоретичною швидкісною мережею є 326.4 Мбіт/с у
спадаючому напрямку (від базової станції до
абонента) і 172.8 Мбіт/с – у висхідному (від абонента
до базової станції). Американський оператор
мобільного зв’язку Verizon Wireless, після тестування
реальної мережі LTE, одержав 40-50 Мбіт/с у
спадаючому й 20-25 Мбіт/с у висхідному. Російська
компанія “Скартел”, протестувавши 4G-мережу в
Росії, отримав максимальну швидкість 20 Мбіт/с у
спадаючому і 9 Мбіт/с у висхідному.
LTE-Advanced - це назва специфікації 3GPP 10
версії, яким Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ)
присвоїв сертифікат «IMT-Advanced».
Можливість агрегування спектра є, мабуть,
найголовнішою характерною особливістю LTEAdvanced і
забезпечує
додаткову гнучкість
використання спектра, закладену в системі LTE в
формі набору каналів з масштабированной шириною.
Найважливішою особливістю мереж LTE є
масштабованість займаного ними частотного спектра:
від 1.4 до 20 МГц. Мережі 4G на основі стандарту
LTE працюють у всіх чинних діапазонах частот, що
виділені для стільникового зв'язку по всьому світу. У
Північній Америці 700, 750, 800, 850, 1900, 1700/2100
(AWS), 2500 та 2600 MHz (Rogers Communications,
Bell Canada), відповідно діапазони 4, 7, 12, 13, 17, 25,
26, 41; 2500 MHz у Південній Америці; 800, 900,
1800, 2600 MHz у Європі, відповідно діапазони 3, 7,
20; 1800 та 2600 MHz у Азії, відповідно діапазони 1,
3, 5, 7, 8, 11, 13, 40; 1800 MHz та 2300 MHz у
Австралії та Новій Зеландії відповідно діапазони 3,
40.
Міжнародний союз телекомунікацій визначає
технологію 4G як технологію бездротової комунікації,
яка дозволяє досягти швидкості передачі даних до 1
Гбіт/с в умовах руху джерела або приймача, і до 100
Мбіт/с в умовах обміну даними між двома
мобільними пристроями. Пересилання даних в 4G
здійснюється за протоколом IPv6 (IP версії 6). Це
помітно полегшує роботу мереж, особливо якщо вони
різних типів.
Ще одним варіантом підвищення пропускної
здатності LTE є використання методу об’єднання
несучих. Це дозволить використовувати більш
широку полосу частот, що підвищить пропускну
здатність системи.
Об’єднання несучих збільшує ширину смуги
частот, тому виберемо найбільше об’єднання несучих,
а саме 4. Це розширить смугу до 80 МГц (4*20). Тому
пропускна здатність з використанням цього методу
сягатиме 1612,8 Мбіт/с (403,2*4).
Використовуючи MIMO 8x8 можна збільшити
значення пропускної здатності в 8 разів. Тому
необхідно помножити отриману пропускну здатність
однієї антени на загальну кількість антен, в нашому
випадку 8. 100,8*8=806,4 Мбіт/с – пропускна
здатність каналу з використанням MIMO 8x8. Так як

пропонується використовувати 256 QAM модуляцію,
то на кожний символ припадає 8 бітів, тому загальна
пропускна здатність на один ресурсний блок
становитиме 1,344 Мбіт/с (168000*8).
Фактична пропускна здатність однієї антени
залежить від ширину смуги частот несучої. Вона
може варіюватися від 1,4 МГц до 20 МГц. Вона
включає захисну смугу, яку потрібно віднімати, щоб
розрахувати кількість ресурсних блоків, які можуть
бути передані однією несучою. Для всіх частот, крім
1,4 МГц, ця смуга становить 10%, а для 1,4 МГц –
23%. Обираємо найбільшу ширину смуги частот 20
МГц. Із таблиці 1 бачимо, що ширині 20 МГц
відповідають 100 ресурсних блоків. Тому пропускна
здатність однієї антени становитиме 134,4 Мбіт/с
(1,344*100). Використовуючи MIMO 2x2 чи MIMO
4x4 можна збільшити значення пропускної здатності в
2 чи 4 рази. Будемо вважати, що ми використовуємо
MIMO 4x4. Тому необхідно помножити отриману
пропускну здатність однієї антени на загальну
кількість антен, в нашому випадку 4. 134,4*4=537,6
Мбіт/с – пропускна здатність каналу з використанням
MIMO 4x4. Як було описано раніше, 25% ресурсних
блоків використовуються каналами управління, тому
остаточна максимальна користувацька пропускна
здатність дорівнюватиме 537,6*(1-0,25)=403,2 Мбіт/с.
Бачимо, що пропускна здатність збільшилась при
використанні модуляції вищого порядку, але для
цього необхідно змінити структурну схему
передавача та приймача на всіх антенах та мобільних
пристроях.
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ
РОЗРАХУНКУ ЧАСУ НА ПЛАНУВАННЯ
ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗІ ЗВ'ЯЗКУ
Харламов Є.М.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Актуальність.
Швидкий
розвиток
інформаційних технологій та їх використання в різних
сферах діяльності людини здійснює вплив на вимоги
до інформаційної системи військового зв’язку, її
своєчасного вдосконалення шляхом розробки та
впровадження сучасних технічних і програмних
засобів. Для підвищення ефективності системи
управління інформаційна система Збройних Сил
України повинна мати програмні засоби для
прискорення вирішення завдань управління. Аналіз
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існуючих інформаційних джерел вказує на те, що
аналогічних програм призначених спеціально для
використання у ЗСУ не існує в Україні. Тому
актуальність
розробки
програмного
модуля
розрахунку часу на планування та виконання завдань
зі зв’язку є очевидною.
Виклад
основного
матеріалу.
Над
систематичним
удосконаленням
інформаційної
системи ЗСУ, створенням та впровадженням нових
технічних та програмних засобів, засобів захисту
інформації, вирішенням інших завдань військового
зв’язку з використанням сучасних інформаційних
технологій працюють військові науковці. Розроблено
схему етапів та фаз планування. З практичних
досліджень робіт груп загального планування
встановлено межі розподілу часу на кожний етап і
фазу планування та виконання завдань зі зв'язку.
Програмний модуль для швидкого розрахунку
часу на планування та виконання завдань зі зв’язку
призначений для керівного складу військ зв’язку в
ЗСУ (при деяких уточненнях може бути використаний
в інших структурах військового управління) з метою
забезпечення виконання завдань планування у
визначений термін. Програмний модуль розроблено
як web-додаток за допомогою сучасних мережевих
технологій з використанням мов програмування
JavaScript, PHP, мови створення запитів SQL.
Розроблений модуль складається з наступних
підсистем:
 стартовий модуль для входу у систему;
 модуль «Сторінка адміністратора системи»;
 модуль «Сторінка користувача системи»;
 модуль проведення обчислень;
 база данних.
Тестування розробленого програмного модулю
відбулося в лабораторних умовах військового
навчального
закладу,
відгуки
позитивні.
Вдосконалення функціональності та ефективності
модулю в подальшому збільшить сферу його
застосування.
Використання
програмного
додатку
автоматизує процес реєстрації завдань, часу
отримання завдання відповідними структурними
підрозділами, часу готовності завдання та виконує
розрахунок часу на планування та виконання завдань
зі зв'язку в ЗСУ для кожного етапу та фази
планування
за
рекомендованими
критеріями
обчислення. Поставлені завдання дослідження
виконані, мета роботи досягнута.
Висновки. Отже, в роботі: проаналізовано
керівні документи щодо організації військового
зв’язку; виконано аналіз сучасних вимог до
організації військового зв’язку; визначені особливості
рішення завдань раціонального розподілу часу при
вирішенні завдань зі зв’язку в ЗСУ (етапи та фази
планування,
їх
відсоткове
співвідношення);
спроектовано та реалізовано програмний засіб у
вигляді
web
додатку;
оцінено ефективність
розробленого програмного забезпечення, яке сприяє
скороченню витрат часу на виконання розрахунків
часу на планування та виконання завдань зі зв’язку в
3-4 рази, та визначено подальші напрямки роботи.

МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ
ДОСТУПУ ВІДОМЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА
ОСНОВІ ПАСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Холод.Я.М.
курсант 143 навчальної групи
кафедра транспортних мереж

Поява нових послуг зв’язку, розвиток мереж
зв’язку, в першу чергу Internet, призвели до
збільшення потоків даних, які передаються. Виникає
потреба у збільшенні пропускної здатності мережі на
всіх її ділянках і особливо на мережах
абонентського доступу. Побудова мережі на основі
кабелів
з
мідними
витими
парами
не
дозволяє організувати передачу високошвидкісних
потоків на відстань більше 100 м. В останні
роки завдяки зменшенню вартості оптичного кабелю,
інших пасивних елементів а також оптоелектронних
пристроїв стало можливим застосування волоконнооптичних технологій на мережах абонентського
доступу.
PON (Passive Optical Network − пасивна
оптична мережа ) − це швидко розвиваюча, найбільш
перспективна
технологія
широкосмугового
мультисервісного множинного доступу по оптичному
волокну, що використовує хвильовий поділ трактів
прийому/передачі
і
дозволяє
реалізувати
одноволоконну деревоподібну топологію «точкабагатоточка» без використання активних мережевих
елементів у вузлах розгалуження.
На даний момент технологія PON - найбільш
передова в світі. Відзначимо основні її достоїнства:
Економія волокон. До 128 абонентів на одне
волокно, протяжність мережі до 60 км
Ефективне використання смуги пропускання
оптичного волокна
Швидкість до 2,488 Гбіт / с по низхідному
потоку і 1,244 Гбіт / с по висхідному потоку
Надійність. У проміжних вузлах дерева
знаходяться тільки пасивні оптичні розгалужувачі, що
не потребують обслуговування.
Масштабованість. Деревоподібна структура
мережі доступу дає можливість підключати нових
абонентів найекономічнішим способом.
Можливість резервування як всіх, так і окремих
абонентів
Гнучкість. Використання ATM як транспорту
дозволяє надавати абонентам саме той рівень сервісу,
який їм потрібно.
Дані по мережі передаються у вигляді
осередків ATM
Можливий симетричний і асиметричний
режими роботи
Всі ці можливості просувають далеко вперед
цю технологію запас швидкісний і пропускної
здатності, якою легко варіюється до істотно високого
рівня. Але істотним мінусом даного методу є ціна
кінцевого обладнання, комплект якого коштує в
середньому від 50тис – 70тис гривень. З іншого боку
витративши свої кошти одного разу, абонент отримує
величезні можливості порівняно недорого доступу
до сучасних світових ресурсів даних.

Науковий
керівник:
професор
кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій, кандидат
технічних наук доцент Горбенко В.

Науковий керівник: старший викладач кафедри
транспортних мереж к.т.н. майор Погребняк Л.М.
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

стати корисним інструментом для забезпечення
більшої ефективності виконання особовим складом
ЗСУ певної групи задач інформаційної боротьби.
Висновки. Зважаючи на останні події у країні,
задача була спрямована у напрямку інформаційної
боротьби, а саме моніторингу інформації на різних
ресурсах та подальша її обробка й аналіз. Результатом
роботи є система, що здійснює моніторинг зовнішніх
новинних
ресурсів,
аналіз
та
запобігання
інформаційному впливу. У зв’язку з широким
спектром застосування даної технології постає
можливість для використання схожого принципу у
задачах військового призначення.

Хоменко О.В.
курсант 241 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Інформаційна боротьба – використання і
управління
інформацією
з
метою
набуття
інформаційної переваги над противником. В умовах
існуючих загроз інформаційної боротьби існують
технології, яким необхідно протидіяти. В таких
жорстких умовах, зростає поняття інформаційної
безпеки на державному рівні.
Проблема
пошуку
інформації
значно
ускладнюється при використанні віртуальних джерел,
адже різні джерела можуть містити різну за змістом
інформацію, що робить їх інструментом впливу на
людську свідомість. Постає необхідність створення
системи для контролю за інформаційними атаками,
перекручуванням інформації тощо, що і обумовлює
актуальність теми.
Метою
дослідження
є
підвищення
ефективності процесу пошуку інформації в
електронних засобах массової інформації, аналізу
віртуальних джерел інформації та своєчасного
виявлення ворожих провокаційних дій та впливу на
достовірність інформації..
Мета інформаційної війни – послабити
моральні і матеріальні сили супротивника або
конкурента та посилити власні. Вона передбачає
заходи пропагандистського впливу на свідомість
людини в ідеологічній та емоційній галузях. ІнтернетЗМІ
(інтернет-видання,
інтернет-газета)
—
інформаційний сайт, який регулярно оновлюється і
виконує функцію засобу масової інформації (ЗМІ),
користується певною популярністю і авторитетом
(має свою постійну аудиторію). Контроль над
подібними ЗМІ надає значну переваги при веденні
інформаційної війни. Для публікації та постачання
інформації, що часто змінюється, наприклад, нових
записів в блозі, заголовків новин, анонсів статей,
зображень,
аудіо
і
відеоматеріалів
(в
стандартизованому
форматі)
застосовуються
RSS(Rich Site Summary) канали. Система фільтрації
інформації — це система, яка усуває надлишкову або
небажану інформацію з інформаційного потоку за
допомогою автоматичних (напівавтоматичних) або
комп'ютерних методів і надає її користувачу-людині.
Основна задача — управління інформаційним
перевантаженням.
Стрічки RSS дозволяють швидко ознайомитися
зі змінами змісту сайту, безпосередньо не заходячи на
нього браузером. Стандартизація RSS дозволяє
використання одного агрегатора для підписки на
безліч стрічок різних сайтів.
Для
розповсюджувача
інформації
використання формату RSS дозволяє моментально
розповсюджувати новини серед тих, хто підписався
на стрічку RSS, без анонсів електронною поштою або
в інший спосіб. Створення інформаційно-аналітичної
системи моніторингу шляхом синтаксичного аналізу
інформаційних ресурсів за RSS-посиланням може

Науковий
керівник:
доцент
кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій, к.т.н., доцент
працівник ЗСУ Соколов В.В.

МЕТОДИКА ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ
ВІДОМЧИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
НА ОСНОВІ FTTX ТЕХНОЛОГІЇ
Цимбаліст Б.О.
курсант 143 навчальної групи
кафедра транспортних мереж

Волоконно-оптичні лінії зв'язку – це вид
зв'язку, при якому інформація передається по
оптичних діелектричних хвилеводах, відомих за
назвою "оптичне волокно". Оптичне волокно в даний
час
вважається
найдосконалішим
фізичним
середовищем для передачі інформації, а також
найперспективнішим середовищем для передачі
великих потоків інформації на значні відстані.
Підстави так вважати випливають з ряду
особливостей, властивим оптичним хвилеводам.
FTTx (Fiber To The ... — "волокно до...") технологія організації мереж доступу з доведенням
оптичного волокна до певної точки. Попри те, що
FTTx - технологія не нова, проте поширення вона
набуває саме зараз.
Є декілька варіантів реалізації FTTx, з них
можна виділити:
FTTH — Fiber To The Home (доведення
волокна до квартири);
FTTB — Fiber To The Building (доведення
волокна до будівлі),
і варіанти, по суті, дублюючі FTTH і FTTB з
незначними змінами:
FTTO — Fiber To The Office (доведення
волокна до офісу);
FTTCab — Fiber To The Cabinet (аналог FTTC);
FTTR — Fiber To The Remote (доведення
волокна до віддаленого модуля, концентратора);
FTTOpt — Fiber To The Optimum (доведення
волокна до оптимального пункту);
FTTP — Fiber To The Premises (доведення
волокна до точки присутності клієнта).
Окремо треба відмітити концепцію FITB (Fiber
In The Building) — організація розподільної мережі
усередині будівлі.
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FTTN — Fiber to the Node (волокно до
мережевого вузл);
FTTC — Fiber to the Curb (волокно до
мікрорайону, кварталу або групи будинків);
Ідея використання волоконно-оптичних ліній
зв'язку (ВОЛЗ) для надання послуг приватним та
корпоративним користувачам не нова. Вона
реалізується в рамках концепції FTTx (Fiber to the х «волокно до ...»). Однак широке впровадження цієї
концепції в мережах абонентського доступу
стримується через повільне становлення нових
широкосмугових мультимедійних додатків і послуг, а
також через неготовність ринку до їх споживання.
Коли оптичні мережі доступу отримають достатній
розвиток і поширення, затребуваність послуг набуде
масового характеру і абоненти, як приватні, так і
корпоративні,
зможуть
користуватися
широкосмуговими мультисервісними послугами за
помірну плату.

України від 20 жовтня 2015 року № 569) (далі Інструкція про організацію обліку, зберігання і видачі
стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах),
типовими формами з обліку та списання основних
засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх
складання, затвердженими наказом Міністерства
фінансів України від 13 вересня 2016 року № 818,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07
жовтня 2016 року за № 1336/29466 (далі - Типові
форми з обліку та списання основних засобів),
Типовими формами обліку та списання запасів
бюджетних установ та інструкції про їх складання,
затвердженими наказом Державного казначейства
України від 18 грудня 2000 року № 130,
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 28
грудня 2000 року за № 962/5183 (далі - Типові форми
обліку та списання запасів), та іншими нормативноправовими актами з питань бухгалтерського обліку
бюджетних установ.
Причини,
що
спонукають
організації
впроваджувати інформаційні системи, з одного боку
обумовлюються
прагненням
збільшити
продуктивність повсякденних робіт чи усунути їх
повторне проведення, а з іншого боку бажанням
підвищити ефективність управління діяльністю
організації за рахунок прийняття оптимальних та
раціональних управлінських рішень. Для реалізації
достатньо впроваджувати стандартизовані системи
обробки інформації. Успішне функціонування
організації у значній мірі залежить від вдалого
керівництва, яке базується на обґрунтуванні
перспективних концепцій розвитку згідно з
своєчасною, достовірною та повною інформацією, яку
може поставляти відповідна інформаційна система.
Основне завдання інформаційної системи управління
полягає у підпорядкуванні всіх внутрішніх процесів
головним цілям організації.
Важливу роль у використанні інформації
відіграють
способи
її
реєстрації,
обробки,
нагромадження
і
передачі;
систематизоване
збереження існуючої, виробництво нової інформації
та видача її в певній встановленій формі. Сучасна
інформаційна система повинна проектуватись з
урахуванням зазначених вимог.

Науковий керівник: заступник начальника
кафедри транспортних мереж к.т.н. підполковник
Фомін М.М.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
АВТОМАТИЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВ РОБОТИ
РЕЧОВОЇ СЛУЖБИ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Ципук О.Р.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

На даний час в кожному підрозділі основними
технологічними інструментами роботи з документами
є комп'ютери, встановлені на робочих місцях
виконавців.
Для покращення автоматизованої
обробки інформації потрібно вдосконалювати форму
її подання. Інформаційна система являє собою
складну систему, що складається зі значного числа
компонентів різного ступеня автономності, які
пов'язані між собою та обмінюються даними.
Складність і неосяжність різних суттєвих аспектів
предметної області дослідження вимагає поєднання
різнопланових моделей, технологій та інструментарію
для ефективної програмної реалізації рішень з
автоматизації роботи речової служби. Вирішенням
даної задачі є розробка інформаційної системи, що
дозволить автоматизувати деякі рутинні процеси
обліку речового майна.
Облікові документи залежно від їх призначення
поділяються на первинні документи, облікові
регістри,
документи
допоміжного
характеру,
оформлення яких здійснюється за відповідними
формами, які визначаються цією Інструкцією, а також
за формами, які визначені Порядком списання
військового майна, Інструкцією про організацію
обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та
боєприпасів
у
Збройних
Силах
України,
затвердженою наказом Міністра оборони України від
29 червня 2005 року № 359, зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 26 серпня 2005 року за
№ 933/11213 (у редакції наказу Міністерства оборони

Науковий керівник: старший викладач кафедри
комп’ютерних
інформаційних
технологій
майор
Редзюк Є.В..

МЕТОДИКА ВИБОРУ МЕТОДУ
ВИСОКОШВИДКІСНОГО ДОСТУПУ ДО
МЕРЕЖ ВІДОИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Шавук Р.В.
курсант 143 навчальної групи
кафедра транспортних мереж

Бурхливий розвиток мережі Internet, зростаючі
швидкості передачі даних на абонентському ділянці
мережі привели до необхідності розробки технологій,
що забезпечують високі швидкості доступу в мережу
для кінцевого користувача. Першим кроком в цьому
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напрямку була розробка сімейства технологій xDSL,
що використовує існуючу кабельну інфраструктуру,
засновану на кабелі з мідними жилами. Хоча ці
технології і забезпечували мегабітні швидкості
доступу, якість послуг, що надаються далеко не
завжди було прийнятним для користувача. Виправити
цю
ситуацію
допомогло
впровадження
на
абонентському ділянці мережі оптичних кабелів, в
яких використовується оптичне волокно - якісно нове
середовище поширення сигналу. За допомогою
впровадження на мережах технологій FTTx і PON
стало можливо надавати користувачам більш якісні і
сучасні послуги зв'язку: високошвидкісний доступ в
мережу Internet, IP-телефонію, IP-телебачення, відео
за запитом та інших послуг.
Зростаюча тенденція передачі великих об’ємів
інформації
на
великі
відстані,
захищеність
передаваємої інформації, та оптимально економічні
витрати на побудову ліній передачі вимагають від
провайдерів та розробників пошуку найбільш якісних
рішень поставлених завдань.
Діапазон вибору проводових технологій для
забезпечення підкулючення абонентів до мережі
Internet є доволі великим, що дозволяє нам знайти
найкраще рішення залежно від потреб споживачів.
Найбільш сучасними, надійними, вигідними з
різних точок зору стали технології проводового
зв’язку, для організації підключення абонентів до
мереж: G.SHDSL, GEPON, GPON, FTTB, FTTH. Які
повністю задатні задовільнити потреби споживачів.

виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і
населення.
Оповіщення
населення
здійснюється
дистанційно за допомогою електросирен, мережі
радіомовлення всіх діапазонів частот і видів
модуляції та телебачення.
Боти - це спеціальні програми, що виконують
різні функції і спрощують життя їх користувачів.
Написані для платформи телеграм, вони призначені
для виконання самих різних функцій: від отримання
новин до пошуку інформації і навіть торгівлі акціями.
Головне завданням бота є автоматичний відповідь
після введеної йому користувачем команди. При
цьому, працюючи безпосередньо через інтерфейсу
Телеграма, програма імітує дії живого користувача, за
рахунок чого користування таким ботом набагато
зручніше і зрозуміліше.
Алгоритм роботи bot-утиліт досить простий.
Повідомлення,
команди і
запити,
надіслані
користувачами,
передаються
на
програмне
забезпечення, запущене на серверах розробників.
Посередницький анонімний сервер Telegram обробляє
шифрування і здійснює зворотний зв'язок між
утилітою і користувачем.
Viber - додаток для смартфонів, що дозволяє
здійснювати голосові
телефонні дзвінки через
всесвітню систему об'єднаних комп'ютерних мереж
"Інтернет", підключаючись до неї за допомогою
технології бездротових ЛВС «Wi-Fi» або передаючи
інтернет-трафік через мобільні мережі стільникового
зв'язку. Здійснювати дзвінки між користувачами з
встановленим Viber безкоштовні (оплачується тільки
інтернет-трафік за тарифом оператора зв'язку). Також
в Viber є можливість передачі текстових повідомлень,
зображень, відео- та аудіоповідомлень, документів і
файлів.
Конфіденційність та безпека - відразу два
важливих пункти. Саме захист повідомлень від
перехоплення і сторонніх очей стала основою
популярності мессенджера. Після множинних витоків
інформації, які одна за одною відбуваються в цьому
році. Тому важливо знати, що листи в Telegram
зашифровані і вони можуть самовидалятися.
Дані в дата-центрах зберігаються на дисках в
зашифрованому
вигляді,
кожен
кластер
зашифрований окремим ключем, який зберігається в
іншому кластері під інший юрисдикцією. Тобто
навіть якщо хтось отримає доступ до цих дисків, йому
доведеться їх розшифрувати щоб перечитати
повідомлення. А після видалення повідомлення не
зберігаються.

Науковий
керівник:
доцент
кафедри
транспортних мереж к.т.н., доцент працівник ЗСУ
Явіся В.С.

СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ОСОБОВОГО
СКЛАДУ ЗА ДОПОМОГОЮ
TELEGRAM API, VIBER API
Шевчук Д.Р.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

В даній роботі показано порівнянння систем
оповіщення особового складу, показано переваги та
недоліки застосування Telegram API, Viber API в
сучасному суспільстві. Розповідається про корисність
даного програмного забезпечання саме в Збройних
Силах України та її реалізацію з малими затратами.
Система оповіщення особового складу в
Telegram, це сучасний спосіб оповіщення в зв’язку з
тим що на даний момент це найбільш поширений
спосіб спілкування між людьми. Ця процедура не
займатиме багато часу та затрат але з одного
натискання клавіші весь особовий склад буде знати
про тривогу без підняття цивільної паніки.
Система
оповіщення
—
комплекс
організаційно-технічних
заходів,
апаратури
і
технічних засобів оповіщення, апаратури, засобів та
каналів зв’язку, призначених для своєчасного
доведення сигналів та інформації з питань цивільної
оборони до центральних і місцевих органів

Науковий
керівник:
професор
кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій, к.т.н.,
доцент працівник ЗСУ Горбенко В. І
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАВДАНЬ З
ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ В
АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ЗВ’ЗКОМ

часу у випадку частоти рішення задач 5 разів за добу
дорівнює приблизно 12%.
Висновки. Отже, в роботі запропоновано
використання агрегативно-декомпозиційного підходу
для проектування структури АСУЗ та на його основі
реалізовано програмний модуль планування завдань з
організації зв’язку, який дозволяє підвищити
ефективність
процесів
планування
бойового
застосування частин, підрозділів зв’язку. Розроблений
модуль був представлений та апробований в ході
роздільного штабного тренування, що відбувалось в
Головному управлінні зв’язку та інформаційних
систем ГШ ЗСУ. За результатами даних тренувань
програмний продукт показав високий рівень
ефективності.

Шнукало А.Д.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
кафедра бойового застосування підрозділів зв’язку

Актуальність дослідження пов’язана з
необхідністю
вирішення
питання
збільшення
ефективності управління за рахунок автоматизації
процесів організації управління зв’язком. Мета
дослідження полягає у підвищення ефективності
процесів планування бойового застосування частин,
підрозділів зв’язку за рахунок розробки програмного
модулю планування завдань з організації зв’язку
автоматизованої системи управління зв’язком.
Виклад основного матеріалу. Автоматизація
процесів планування є важливою функцією
управління, яка представляє собою процес постановки
завдань (вироблення рішень) за менш короткий
проміжок часу, розробки програм їх досягнення, що
оформлені у вигляді сукупності документів. Змістом
процесу планування є розподіл ресурсів системи,
підрозділів автоматизації, визначення порядку їх
використання для досягнення поставлених цілей.
Витрати часу та складність реалізації
планування збільшується при переході від нижчого
рівня до верхнього, а конкретизація кожної задачі
планування, навпаки, зменшується. Звідси випливає,
що порівневе узгодження рішення задач автоматизації
планування є важливим питанням, що визначає
ефективність функціонування системи автоматизації.
Одне з основних завдань при створенні
складної автоматизованої системи управління
організаційного типу є проектування її структури, яка
визначає внутрішню організацію і відносно стійкі
взаємозв’язки елементів системи. Рішення даного
завдання являє собою складний трудомісткий процес,
так як на ранніх стадіях проектування параметри
системи в ряді випадків можуть бути відомі лише
приблизно, з деяким розподілом ймовірностей їх
значень або з деяким ступенем приналежності
значень параметрів заданими інтервалами, що
призводить до неоднозначності визначення структури
системи. Облік динаміки функціонування системи на
етапі її проектування призводить до необхідності
спільного
використання
оптимізаційних
та
імітаційних моделей для отримання оптимальних
(раціональних) варіантів побудови системи. В даній
роботі для вирішення завдання проектування
структури автоматизованої системи управління
зв’язком (АСУЗ) запропоновано використання
агрегативно-декомпозиційного підходу.
Базуючись на етапи проектування структури
системи,
використовуючи
класичний
підхід
проектування
було
розроблено
узагальнену
архітектуру і алгоритми роботи програмного модулю
планування завдань з організації зв’язку.
Під час оцінки ефективності отримано
приблизний результат затрат часу на прийняття
управлінських рішень. Коефіцієнт відносної економії

Науковий
керівник:
доцент
кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій, к.т.н.,
доцент працівник ЗСУ Любарський С.В.
Науковий керівник: начальник кафедри бойового
застосування підрозділів зв’язку, к.т.н., доцент
полковник Бовда Е.М.

ВИМІРЮВАННЯ В ОПТИЧНИХ
КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Шпак К.Ю.
курсант 143 навчальної групи
кафедра транспортних мереж

Зараз на ринку існує величезний вибір
продукції для побудови оптичних ліній зв'язку: це і
кабель для різних умов прокладки, і кросове
обладнання, і різні аксесуари.
Головним елементом оптичних мереж є
оптичний кабель, а точніше - оптичне волокно, яке
в ньому знаходиться. Від якості монтажу при
будівництві залежить надійність і довговічність
мережі, а також мінімальні витрати на аварійновідновлювальні роботи. Виникає цілком логічне
запитання «А як же контролювати якість оптичних
ліній?». Ось тут вже не обійтися без цілого класу
обладнання,
яке
зветься
вимірювальним
обладнанням для оптичних мереж.
У першу чергу до нього можна віднести:
оптичні рефлектометри (OTDR, Optical Time
Domain
Reflectometer),
оптичні
тестери,
вимірювачі
оптичної
потужності,
джерела
лазерного випромінювання, джерела видимого
лазерного
випромінювання
(дефектоскопи),ідентифікатори активних волокон
та інші.
Перша характеристика - це загасання в
оптичному тракті на робочій довжині хвилі. Дана
величина показує, наскільки буде затухати
(слабшати) оптичний сигнал при проходженні
через дану лінію.
Фахівцям, які працювали в суміжних
областях часом буває непросто пристосуватися до
деяких нових понять, параметрам і одиницям
виміру, прийнятих в волоконно-оптичній техніці.
Наприклад, більш звичні герци (Гц), в яких
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вказують несучу частоту, смугу частот сигналу і
т.д. в волоконній оптиці замінюють зворотньою
величиною - метрами, точніше нанометрами (нм,
nm nanometers), в яких вказують довжину хвилі
оптичної несучої, ширину смуги пропускання,
оптичний діапазон, відстань між каналами і т.д.
Часто це пов'язано з тим, що користуватися
термінами «терагерц», «петагерц» або числами
1013 Гц, 1014 Гц досить незвично. І взагалі, з
огляду на хвильові процеси в оптиці, там частіше
користуються довжиною хвилі (λ, wavelength), ніж
частотою, хоча перерахувати довжину хвилі в
частоту завжди можливо за відомою формулою: f =
с / λ. Розміри волокон, їх окремих шарів і
покриттів зручніше вказувати в мікрометрів (мкм,
μ m, um, micrometers). У старій літературі ці
одиниці виміру застосовуються і для довжин хвиль
в волоконної оптики. Тобто, не 1310 нм і 1550 нм,
а 1,31 мкм і 1,55 мкм, відповідно. Основна
характеристика матеріалу волокна - показник
заломлення (Refractive Index), є безрозмірною
величиною. Він показує у скільки разів фазова
швидкість світла у вакуумі менше швидкості світла
в даному матеріалі.
Для кварцу (SiO2) і кварцу слабо легованого
присадками він становить приблизно 1,46 ... 1,47.
Енергетичні характеристики волоконно-оптичних
систем можна розділити на абсолютні і відносні.
Абсолютні чисельно показують величину в
міжнародних одиницях, відносні - показують
значення величини щодо якогось рівня.
Так потужність (P, Power) може виражатися
у ватах (Вт, W) або дБм (dBm). Перша одиниця
відома всім, навіть зі шкільного курсу фізики,
друга зустрічається рідше. Одиниця дБм показує
потужність (або «Рівень потужності») наведену до
1 мВт. Вона визначається виходячи з логарифма
відносини потужності в Вт до рівня 1 мВт.
Робота з відносними одиницями більш
зручна.
Логарифмування
відносини
значно
«гасить» різницю між дуже великими і малими
значеннями. Так в області волоконно-оптичного
зв'язку в розрахунках і результатах вимірювань
можуть фігурувати абсолютні величини від 500
мВт до 10 нВт і виписувати всюди такі приставки
(мілі, мікро, нано) або показники ступеня буває не
занадто зручно.
У відносних же одиницях за початковий
рівень прийнятий середній рівень оптичного
випромінювача (1мВт) і вся шкала можливих
величин потужності в дБм буде змінюватися в
межах від +25 до -50. До того ж множення для
абсолютних величин замінюється на складання при
відносних. Для довідки нижче наводиться таблиця
відповідності
часто
зустрічаються
значень
оптичної потужності в Вт і дБм.
дБ
мВ
дБ
дБ
мкВ
дБ
мкВ
мВт
м
т
м
м
т
м
т
0
1
16
40
0
1000 -16
25
3
2
19
80
-3
500
-19 12,5
6
4
20
100
-6
250
-20
10
9
8
30
1000
-8
125
-30
1
1000
10
10
40
-10
100
-40
0,1
0
13
20
-13
50

При введенні оптичного випромінювання з
волокна в пасивний компонент мережі завжди
відбувається часткове відображення падаючої
потужності від місця стикування. Ступінь
відображення
характеризується
параметром
загасання неузгодженості (RL, Return Loss). Цей
параметр показує, на скільки дБ менша потужність
відбитого сигналу, в порівнянні з поданою в цей
компонент.
Тут слід розуміти, що загасання в оптичній
лінії і в компонентах є небажаним фактором, що
зменшує рівень оптичної потужності. І тому
необхідно прагнути зменшити загальну величину
загасання в ВОЛЗ.
А велика величина загасання неузгодженості
навпаки говорить про те, що шкідливий відбитий
сигнал буде досить сильно «придавлений» і умови
для передачі більш сприятливі.
Джерело лазерного випромінювання являє
собою пристрій, основним елементом якого є
напівпровідниковий лазер (лазерний діод), їх
кількість може бути різною.
Оптичний тестер - це пристрій, який являє
собою джерело випромінювання і вимірювач
оптичної потужності в одному корпусі.
Ідентифікатор активних волокон
Прилад для виявлення активних оптичних
волокон.
Пристрій
забезпечує
швидкий
неруйнуючий спосіб визначення наявності та
напрямку поширення оптичного сигналу в
одномодових волокнах. Прилад дозволяє без
відключення
прийомопередаючої
апаратури
визначити наявність сигналу у волокнах і його
напрямок, а також оцінити оптичну потужність.
Проведення вимірювань за допомогою
оптичного рефлектометра
Описані
вище
методи
вимірювань
дозволяють вимірювати рівень оптичних втрат в
лінії, але виявити конкретне місце пошкодження у
разі аварійної ситуації з їх допомогою неможливо.
Єдиним
виходом
з
цієї
ситуації
є
застосування оптичного рефлектометра.
Отже, які вимірювання можна проводити за
допомогою рефлектометра:
 дозволяє за один цикл вимірювань
одночасно визначити цілий ряд основних
параметрів оптичного волокна: його довжину,
величину загасання на кілометр, наявність місць
неоднорідностей, їх характер і відстань до них,
втрати в з'єднувачах, місцях зварки т.ін. без
проведення підготовчих робіт;
 проведення великої кількості вимірювань з
одного кінця оптичного волокна, на відміну від
оптичних тестерів.
Одне
з
найважливіших
завдань
рефлектометрії - визначення відстані до місця
пошкодження - можна успішно реалізувати за
допомогою більш простого і, відповідно, більш
дешевого приладу - визначника пошкоджень
оптичної лінії. Такий прилад працює за принципом
OTDR: посилає зондувальні імпульси в лінію і
детектує
відбиту
потужність.
Результат
вимірювань прилад показує на екрані в метрах.
Прилад дуже корисний при експлуатації оптичної
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мережі, наприклад, коли важливо швидко
визначити місце пошкодження
На сьогоднішній день надання якісних
послуг у сфері телекомунікацій є одним з головних
критеріїв.

- використовувати напрацьовані практики
(стандарти, методології) побудови подібних СЗІБ;
- визначити підрозділи, відповідальні за
реалізацію та підтримку СЗІБ;
- рас проділити між підрозділами області
відповідальності у здійсненні вимог СЗІБ;
- на базі управління ризиками інформаційної
безпеки визначити загальні положення, технічні та
організаційні
вимоги,
складові
політики
інформаційної безпеки об'єкта захисту;
- реалізувати вимоги політики інформаційної
безпеки, впровадивши відповідні програмно-технічні
засоби і способи захисту інформації;
реалізувати
систему
менеджменту
(управління) інформаційної безпеки (СМІБ);
використовуючи
систему
управління
організувати регулярний контроль ефективності СЗІБ
і при необхідності перегляд і коригування СЗІБ .
Під системою безпеки будемо розуміти
організовану сукупність спеціальних органів, служб,
засобів, методів і заходів, що забезпечують захист
життєво
важливих
інтересів
особистості,
підприємства і держави від внутрішніх і зовнішніх
загроз

Науковий керівник: заступник начальника
кафедри транспортних мереж к.т.н. підполковник
Фомін М.М.

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ РЕЄСТРАЦІЇ ДІЙ
КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Щудлак В.В.
курсант 251 навчальної групи
кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Сучасні методи обробки, передачі та
накопичення інформації сприяли появі загроз,
пов'язаних з можливістю втрати, перекручування та
розкриття даних, які адресовані або належать
кінцевим
користувачам.
Тому
забезпечення
інформаційної безпеки комп'ютерних систем і мереж
є одним з провідних напрямків розвитку ІТ.
Комп'ютерні інформаційні технології швидко
розвиваються та вносять помітні зміни в наше життя.
Інформація стала товаром, який можна придбати,
продати, обміняти. При цьому вартість інформації
часто в сотні разів перевершує вартість комп'ютерної
системи, в якій вона зберігається.
Інформаційна безпека комп'ютерних систем
досягається
забезпеченням
конфіденційності,
цілісності та достовірності даних, що обробляються, а
також доступності та цілісності інформаційних
компонентів і ресурсів системи.
При розробці комп'ютерних систем, вихід з
ладу або помилки в роботі можуть призвести до
тяжких наслідків, питання комп'ютерної безпеки
стають першочерговими. Відомо багато заходів,
спрямованих на забезпечення комп'ютерної безпеки,
основними серед них є технічні, організаційні та
правові.
Захищеність інформаційної системи від
випадкового або навмисного втручання, що завдає
шкоди власникам або користувачам інформації,
залежить, в основному, від доступності (можливість
за розумний час отримати необхідну інформаційну
послугу); цілісності (актуальність і несуперечність
інформації, її захищеність від руйнування і
несанкціонованого зміни); конфіденційності (захист
від несанкціонованого прочитання).
Тому постає актуальна наукова задача щодо
виявлення нових атак, що в свою чергу приведе до
збільшення ефективності роботи.
Для побудови та ефективної експлуатації СЗІБ
(система забезпечення інформаційної безпеки)
необхідно:
- виявити вимоги захисту інформації,
специфічні для даного об'єкта захисту;
- врахувати вимоги національного та
міжнародного законодавства;

Науковий
керівник:
професор
кафедри
комп’ютерних інформаційних технологій, к.т.н.,
доцент працівник ЗСУ Горбенко В.І.

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИСОКОШВИДКІСНОГО ДОСТУПУ ДО
КАНАЛЬНОГО РЕСУРСУ З ВИКОРИСТАННЯМ
ОБЛАДНАННЯ КОМПАНІЇ EVEREST
Яриш В.В.
курсант 143 навчальної групи
кафедра транспортних мереж

Однією
з
найважливіших
проблем
телекомунікаційних мереж продовжує залишатися
проблема абонентського доступу до онлайн-служб.
Впродовж
останніх
років
визначили
пріоритетні
напрями
розвитку
інформаційнотелекомунікаційних систем Збройних Сил України.
Насамперед це:
Застосування
однакових
архітектурних
принципів побудови мереж для всіх рівнів системи
управління
Застосування уніфікованих технічних засобів
зв’язку і автоматизації та стандартів на всіх рівнях;
Надання типових телекомунікаційних послуг
на всіх рівнях системи зв’язку: мова, дані, відео (від
низько- до високошвидкісного);
Можливість
створення
оперативних
(ситуаційних) мереж залежно від поставлених задач;
Створення взаємосумісних
АСУ, здатних
функціонувати в єдиному інформаційному просторі;
Широке використання цивільних стандартів,
протоколів і технічних рішень;
Дотримання єдиних для НАТО стандартів, угод
та рекомендацій
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Впровадження новітніх засобів зв’язку в
Збройні Сили України значно підвищило бойову
ефективність військ. Одними з таких засобів
являються телекомунікаційні комплекти фірми
EVEREST.
В даній роботі проаналізовані методичні та
теоретичні матеріали з основ локальних і
телекомунікаційних
мереж;
виявлено,
що
застосування
телекомунікаційних
комплектів
виробництва ТОВ «Еверест Лімітед»
надає
можливість створювати мережі будь якої складності
та масштабованості, а також зменшує час на
розгортання (згортання) вузлів зв’язку тим самим
збільшується ефективність системи зв’язку у цілому
досліджено етапи проектування мереж, а також
засоби і методи, що застосовуються для проектування
мереж, і обгрунтовано обрану компанію для
досягнення мети кваліфікаційної роботи.
Науковий керівник: старший викладач кафедри
транспортних мереж к.т.н. майор Погребняк Л.М.
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