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Bondarenko E.A. 
State University of Telecommunications  

Department of telecommunications  

Kyiv 

 

HOW EASIER AND CHEAPER RADIO CAN CHANGE THE FUTURE OF 

TELECOMMUNICATIONS 

 

Researchers from the School of Engineering at the University of Texas at Austin 

Cockrell achieved important success for the modern sphere of telecommunications and 

wireless communications - they managed to create a radically easier and efficient 

distributor of radio waves, which can be used in mobile phones and other wireless 

devices. 

With the new distributor can achieve double the useful bandwidth in wireless 

communication and organization of work in full-duplex mode. This means that the 

device can send and receive signals on the same frequency band simultaneously. 

The main innovation was the creation of a non-magnetic radio transmitter. 

Wireless technologies are widely distributed for the past 60 years, and all this time, 

magnetic distributors, in principle, can provide two-way communication on the same 

frequency channel, but their mass application prevent large size, weight and cost, which 

entails the use of magnets and magnetic materials. 

New distributor without flaws their magnetic predecessors - it is much more 

compact, cheaper, and for it to work we need more readily available materials. All this 

allows us to integrate the new distributor of mobile phones and other microelectronic 

systems - and as a result increase the download speeds, to reduce the number of "ripped 

off" calls, and make the connection more "clean". 

A team of researchers headed by Associate Professor Andrea Alu distributor has 

developed a prototype of a size that does not exceed 2 centimeters - that's 75 times 

smaller than the wavelength at which it operates. According to the developers, in the 

future, the distributor can be reduced to a few microns. Design used to create materials 

used in integrated circuits, such as gold, copper and silicon. This allows the use of a 

new distributor in modern communication devices. 

We are changing the paradigm - can now be achieved in isolation and bidirectional 

data transmission on the same frequency channel. We built the distributor, which are not 

needed for magnets and magnetic materials. 

The new device works, "simulating" how magnetic materials break the symmetry 

in the transmission of waves between two points in space - it is a critical capability that 

allows magnetic distributors selectively route the radio. When u 
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sing a new distributor can achieve the same effect, with the exchange bias 

magnetic replaced with the direction of wave "around" the device. 

Another unique feature of the new distributor is that it can be adjusted in a wide 

range of real-time frequency - as compared with conventional devices is - a 

considerable advantage. 

For telecommunications companies, who pay for licenses to use frequencies (eg, in 

the US this is followed by the Federal Communications Commission) to more efficient 

use of the frequency of paid means significant savings. 

Moreover, since the distributor may be reduced and supports integrated circuits, it 

can be used in wireless devices. 

We imagine the size of a couple of distributors micron embedded in mobile 

phones. Our technology has a bright future, it can be very effectively used in the case of 

heavy traffic on the network - for example, during the finals of the football 

championship, or at a concert. It will allow people to quickly dial in to each other and 

talk without any interference. 

The distributor can be used in other industries, in which the magnetic analogues 

used today. For example, devices used in radar and phased array antennas for aircraft, 

ships and satellites can be very heavy, so that the reduction in their weight can save a lot 

of resources. 

"We distribute a new paradigm and to other areas of science and technology", - 

said Alou. "Our research team is working on the application of the new invention to 

protect the lasers and create integrated nanophotonic circuits that route light signals 

instead of radio waves." 
Literature: 

1. Demin L.O. Evaluation of information and communication networks of new generation. / LO Demin // 

Scientific notes UNDIZ. - 2013. - №4 (28) - P. 89. 

2. Bakis, H., "Telecommunications and the Global Firm," in: Hamilton, F.E.I., ed., Industrial Change in 

Advanced Economies. London: Cromm Helm, 1987, pp.130-60. 

3. United States. General Accounting Office. Telecommunications : competitive impact of restructuring the 

international satellite organizations : report to the Chairman, Committee on Commerce, House of Representatives 

Washington, D.C. : The Office ; Gaithersburg, MD (P.O. Box 6015, Gaithersburg 20884-6015) : The Office 

[distributor, 1996]. "July 1996.". Includes bibliographical references. "GAO/RCED-96-204.". "B-272095"--P. 1. 

[Artificial-satellites-in-telecommunication. International-Telecommunications-Satellite-Organization - 

International-Maritime-Satellite-Organization -- Reorganization.] Government Pub Stacks US GA 1.13:RCED-

96-204 

4. Rheingold, Howard. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. [TK5105.5.R48/ 
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ЗАСТОСУВАННЯ IНФОРМАЦIЙНО-ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ СИСТЕМ 

I ТЕХНОЛОГIЙ В БАНКIВСЬКIЙ СФЕРI 

 

SWIFT (Society for World - Wide Interbank Financial Telecommunications) - 

співтовариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій є 

провідною міжнародною організацією в сфері фінансових 

телекомунікацій. Основними напрямками діяльності SWIFT є надання 

оперативного, надійного, ефективного, конфіденційного і захищеного від 

несанкціонованого доступу телекомунікаційного обслуговування для банків і 

проведення робіт із стандартизації форм і методів обміну фінансовою 

інформацією. 

В кінці 1950-х років в результаті бурхливого зростання міжнародної 

торгівлі відбулося збільшення кількості банківських операцій. Традиційні форми 

зв'язку між банками (пошта, телеграф) вже не могли впоратися з обсягами 

банківської інформації. Значний час витрачався на усунення неузгодженостей в 

документах з-за відмінностей банківських процедур в різних банках, помилок, що 

виникають при здійсненні міжбанківських операцій і необхідності багаторазових 

перевірок. Природною реакцією на лавиноподібне зростання обсягів інформації 

на паперових носіях стала автоматизація. Однак у міру розвитку систем 

банківської автоматизації з'являлася необхідність безпаперового обміну 

фінансовою інформацією між банківськими системами в той час, як відмінності в 

їх побудові і особливостях протоколів взаємодії не дозволяли створити достатньо 

надійно працюючу інтегральну систему зв'язку і обробки інформації. Крім того, в 

області міжбанківських відносин повністю була відсутня стандартизація. 

Пошук більш ефективних засобів роботи змусив на початку 1960-х років 

зібратися 60 американських і європейських банків для дискусії з приводу 

створення системи стандартизації в міжнародній банківській справі. Було 

прийнято рішення, що кінцевою метою має стати використання комп'ютерів, 

засобів телекомунікацій, які забезпечують більш надійну, швидку і безпечну 

систему передачі банківської інформації.  

SWIFT є системою передачі даних, організованої так, щоб банки різних 

країн, оснащені терміналами різних моделей з різною швидкістю роботи, могли 

безперешкодно розуміти один одного. 

Повідомлення системи SWIFT містять поля, що ідентифікують всіх 

учасників передачі інформації і платежів. В даний час визначено 7 категорій 

повідомлень, що включають більше 70 типів. Кожен тип повідомлень 

орієнтований на максимально повне і точне відображення вимог щодо подання та 

продажу даних, які можуть виникнути в практиці банків, які використовують ці 

повідомлення, тобто виконуючих операції подібного роду. Текст повідомлення 
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складається з полів, частина яких є обов'язковими, деякі поля заздалегідь 

пронумеровані. Додаткова інформація (для повних вказівок) при необхідності 

розташовується в полях "опціональних" (необов'язкових). Повідомлення, як 

правило, передаються від одного користувача SWIFT, іншому, але є і "системні 

повідомлення", що дозволяють користувачам взаємодіяти з комунікаційною 

системою і системі з користувачем. Таким чином, системні повідомлення 

використовуються для запиту певних дій і отримання спеціальних рахунків, для 

пошуку повідомлень у базі даних, для навчальних і тренувальних 

цілей. Комунікаційна система SWIFT може направляти запити й очікувати 

відповіді користувача або інформувати його про стан систем, її оновлення, нових 

послуг та інше. 

Вся специфіка системи SWIFT, як система фінансових міжбанківських 

комунікацій, відбивається в категоріях, групах і типах повідомлень. Кожне 

повідомлення складається з 4-х складових: заголовка, тексту, посвідчення, 

закінчення. Так, заголовок містить восьми або одіннадцатізначний адресу банку 

отримувача, код терміналу відправника, поточний п'ятизначний номер, який 

виконує контрольну та захисну функцію, а також тризначний код повідомлення з 

двозначним кодом пріоритету. Вид повідомлення визначається тризначним 

цифровим кодом, перша цифра відповідає категорії операції, що лежить в основі 

повідомлення. Для позначення валют застосовується тризначний літерний код,  

розроблений ISO (International Organisation for Standardisation). Дві перші букви 

позначають країну, а остання - валюту відповідної країни. Всі повідомлення 

автоматично шифруються, як тільки вони вводяться в комунікаційну мережу, що 

забезпечує секретність інформації. У повідомленні, крім того, міститься 

"посвідчення", яке гарантує, що текст повідомлення не зазнав змін у процесі 

передачі. Банк замовника інформує банк-відправник у необхідності послати 

повідомлення і переводить йому відповідну суму. Банк одержувача при прийомі 

повідомлення переводить цю суму на рахунок розрахункового банку, 

здійснюваного платежі. Розрахунки між банком-відправником і банком-

одержувачем здійснюється за допомогою рахунку, який відкривається в одному з 

них для іншого. Хто для кого відкриває рахунок, залежить від типу валюти, в якій 

здійснюються розрахунки. Якщо платежі здійснюються у валюті держави, в якому 

знаходиться банк-одержувач, то він вносить відповідну суму в дебет рахунку 

банку-відправника у своєму банку. Навпаки, якщо платежі здійснюються у валюті 

держави, в якому знаходиться банк-відправника, то він відкриває у себе рахунок 

банку-одержувача і надає йому кредит на відповідну суму. Повідомлення банків-

кореспондентів про платежі здійснюється спеціальними повідомленнями.Якщо в 

організації зв'язку беруть участь чотири банки посередника, то в повідомленнях 

ідентифікується банк-замовника, розрахунковий банк і кореспонденти 

відправника і одержувача. При цьому ідентифікатори відправника і одержувача в 

тексті повідомлень не вказуються, тому що вони знаходяться в його заголовку. 

Технічна інфраструктура системи SWIFT представлена комп'ютерними 

центрами, розташованими по всьому світу, з'єднаними високошвидкісними 

лініями передачі даних, які виділені з державних, національних або комерційних 
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мереж зв'язку.Серцем мережі - системи є два обробних центри: у Голландії та 

США, які з'єднуються з автономними регіональними процесорами, 

встановленими, як правило, в кожній з які почали систему країни. 

У силу специфічних вимог, що пред'являються до конфіденційності 

переданої фінансової інформації, мережу SWIFT забезпечує високий рівень 

захисту повідомлень. SWIFT використовує широкий діапазон профілактичних та 

наглядових заходів для забезпечення цілісності та конфіденційності її мережевого 

трафіку, безперебійного забезпечення доступності її послуг користувачам. 

Автоматизація банківських технологій в нових ринкових умовах почала 

складатися на початку 1990-х років, коли з'явилися комерційні банки. Розвиток 

процесу автоматизації призвело до пропозиції різноманітних банківських систем, 

що зумовлено не стільки безліччю фірм-розробників, але й відмінністю самих 

банків по виконуваних функцій, структур банківської справи. 

Створення і функціонування автоматизованих банківських технологій 

грунтується на системотехнічних принципах, які відображають найважливіші 

положення теоретичної бази, яка включає ряд суміжних наукових дисциплін і 

напрямів. До них відносяться економічна кібернетика, загальна теорія систем, 

теорія інформації, економіко-математичне моделювання банківських ситуацій і 

процесів, аналіз та прийняття рішень. 

Банківські технології як інструмент підтримки та розвитку банківського 

бізнесу створюються на базі ряду основоположних принципів: комплексний 

підхід в охопленні широкого спектру банківських функцій з їх повною 

інтеграцією; модульний принцип побудови, що дозволяє легко конфігурувати 

системи під конкретне замовлення з подальшим нарощуванням; відкритість 

технологій, здатних взаємодіяти з різними зовнішніми системами (системи 

телекомунікації, фінансового аналізу та ін), забезпечувати вибір програмно-

технічної платформи і переносимість її на інші апаратні засоби; гнучкість 

налаштування модулів банківської системи і адаптація їх до потреб і умов 

конкретного банку; масштабованість, яка передбачає розширення і ускладнення 

функціональних модулів системи в міру розвитку бізнес-процесів (наприклад, 

підтримка роботи філій та відділень банку, поглиблення аналізу і т.д.); 

багатокористувацький доступ до даних в реальному часі і реалізація функцій в 

єдиному інформаційному просторі; моделювання банку та його бізнес-процесів, 

можливість алгоритмічних налаштувань бізнес-процесів; безперервний розвиток і 

вдосконалення системи на основі її реінжинірингу бізнес-процесів. 

Створення або вибір автоматизованих банківських систем (АБС) пов'язані з 

плануванням всієї системної інфраструктури інформаційної технології банку. Під 

інфраструктурою АБС розуміється сукупність, співвідношення і змістовне 

наповнення окремих складових процесу автоматизації банківських технологій. В 

інфраструктурі крім концептуальних підходів виділяються щоб забезпечити і 

функціональні підсистеми. До забезпечує відносять: інформаційне забезпечення, 

технічне оснащення, системи зв'язку і комунікації, програмні засоби, системи 

безпеки, захисту і надійності і ін Функціональні підсистеми реалізують банківські 

послуги, бізнес-процеси та будь-які комплекси задач, що відображають змістовну 



   11 

 

або предметну спрямованість банківської діяльності. Створення автоматизованих 

банківських технологій крім загальносистемних (системотехнічних) принципів 

вимагає врахування особливостей структури, специфіки і обсягів банківської 

діяльності. Це відноситься до організаційного взаємодії всіх підрозділів банку, 

яке викликає необхідність створення багаторівневих і багатоланкових систем 

(головний банк, його відділи, філіали, обмінні пункти, зовнішні структури), зі 

складними інформаційними зв'язками прямого і зворотного напрямку. 

Іншою характерною особливістю банківських технологій є різноманіття і 

складність видів забезпечення автоматизації діяльності банку. 

Автоматизовані банківські системи (АБС) створюються відповідно до 

сучасних уявлень про архітектуру банківських додатків, яка передбачає поділ 

функціональних можливостей на три рівні. Верхній рівень (Front-office) 

утворюють модулі, що забезпечують швидкий і зручний введення інформації, її 

первинну обробку і будь-який зовнішній взаємодія банку з клієнтами, іншими 

банками, ЦБ, інформаційними і торгівельними агентствами і т.д. Середній рівень 

(Back-office) представляє собою програми за різними напрямками 

внутрішньобанківської діяльності і внутрішніх розрахунків (роботу з кредитами, 

депозитами, цінними паперами, пластиковими картками тощо). 

Нижній рівень (Accounting) це базові функції бухгалтерського обліку, або 

бухгалтерське ядро. Саме тут зосереджені модулі, що забезпечують ведення 

бухгалтерського обліку по всіх п'яти головам нового плану рахунків. Поділ банку 

на front-office і back-office грунтується не стільки на функціональній специфіці 

обробки банківських операцій (угод) і прийняття рішень (узагальнення і аналізу), 

скільки на самій природі банку як системи, з одного боку, фіксує, а з іншого - 

активно впливає на економічну взаємодію у фінансово-кредитній сфері. 

Основні етапи створення АБС вимагають: проведення функціонального та 

інформаційного обстеження діяльності банку; формування вимог до системи та їх 

аналіз; розробки структурно-функціональної моделі банку; розробки 

інформаційної моделі банку; детальної структуризації АБС, загальносистемного 

проектування, постановок завдань; програмування, налагодження, впровадження, 

експлуатації, супроводу. 

Напрацьований в Україні досвід створення АБС до теперішнього часу має 

ряд особливостей. Охарактеризуємо головні з них. 

Перш за все, це орієнтація системи на роботу з проводками. Тепер явно 

простежується відхід від суто бухгалтерського побудови АБС на основі 

операційного дня. Високотехнологічна АБС - це ефективний засіб контролю над 

сьогоденням і прогнозування майбутнього розвитку фінансово-кредитної 

діяльності банку. У будь-якому західному банку така система є життєво  

необхідною складовою у кожній ланці банківської діяльності. 

 Склалися і реалізуються при створенні АБС і АІТ два концептуальні 

підходи до реалізації банківських функцій. Перший будується на вузькій, 

обмеженою основі, яка втілює ту чи іншу ідею. Наприклад, побудова АБС 

ведеться за принципом задоволення вимог користувачів. Побудова АБС на основі 

документообігу призводить до зниження ефективності банківської технології на 
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догоду цій ідеї. Без належного рівня опрацювання і моделювання бізнес-процесів 

відбувається механічне нарощування завдань, функцій, послуг. Протилежний 

підхід заснований на самостійному описі і побудові користувачами за допомогою 

засобів АІТ банківських бізнес-процесів і документообігу. Цей підхід 

відрізняється значною трудомісткістю, ускладнює налаштування системи, нерідко 

призводить до вихолощення банківської специфіки. У результаті система може 

втратити свою цінність для кінцевого користувача. 

Труднощі вибору концептуальної основи полягають в тому, що на 

українському банківському ринку практично немає усталених 

технологій. Автоматизація завжди відбиває сформований технологічний рівень 

банківської справи. Саме тому на виході будь-яких як завгодно масштабних 

проектів комплексної АБС з'являються системи на основі операційного дня та 

бухгалтерського обліку. 

Звернення до західних систем пов'язане з іще більшими проблемами і 

труднощами: адаптація АБС до української практиці, неготовність банківського 

персоналу до західних методів роботи і т.д. Впровадження зарубіжної АБС 

загрожує повномасштабної внутрішньобанківської модернізацією. Напрошується 

висновок про необхідність розумного поєднання різних концептуальних підходів. 

Як приклад такого підходу можна навести наступний. Автоматизація 

повинна підтримувати сталий поступальний розвиток банку на всіх етапах його 

зростання. У цих цілях пропонується ціле сімейство сумісних АБС, кожна 

наступна з яких розширює та вдосконалює функціональні можливості 

попередньої. Концепція поетапного руху від молодших систем до старших 

названа технологічної магістраллю. Процес впровадження кожної наступної 

системи спирається на досвід, напрацьований на попередньому етапі. У 

фінансовому відношенні тим самим дотримується принцип збереження і розвитку 

інвестицій. Розглянутий підхід дозволяє поступово підніматися до рівня систем 

світового класу, долати наслідки багаторічної відірваності Україні від світової 

банківської практики. 

Для вироблення ідеології потрібно створення багаторівневої функціональної 

моделі роботи банку, яка об'єднує ряд рівнів і ланок: організаційний для 

зовнішніх і внутрішніх потреб (Front-office, Back-office, Accounting), системний 

(базове облікове ядро, функціональні та сервісні підсистеми), архітектурні (сервер 

, клієнтські програми) і т.д. Крім того, модель банку повинна враховувати, що 

надання банківських послуг, їх програмно-технічне та технологічне забезпечення 

здійснюється на рівні фізичних і юридичних осіб поза банком, всередині банку і 

на міжбанківському рівні. 

До першого рівня можна віднести: автоматизацію взаємодії типу "клієнт - 

банк", філій з банком, обмінних пунктів; обслуговування за допомогою 

пластикових карт і розрахунків у торгових точках; використання засобів для 

роботи з готівкою (банкомати та інші засоби). На другому рівні знаходиться 

управління грошовими та іншими операціями, які формують прикладні 

(споживчі) властивості АБС, реалізовані усередині банків. До третього рівня 

належить діяльність розрахунково-касових центрів, автоматизованих 
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розрахункових палат, міжбанківських розрахункових палат, клірингових центрів, 

забезпечення міжбанківських розрахунків і т.п. 

До теперішнього часу автоматизація інформаційних технологій більшості 

комерційних банків є набір різних функціональних підсистем (модулів) і робочих 

місць. Ці різнорідні за складністю, змістовному навантаженню компоненти 

взаємодіють між собою інформаційно. Організація і підтримка інформаційної 

взаємодії різних локальних програмно-технічних компонентів є складною 

проблемою. Така структура багатьох АБС є наслідком підходу до їх розробки, 

який переважав у банківській сфері в попередні кілька років. Суть цього підходу 

полягала в тому, що банк у міру виникнення необхідності набував або розробляв 

самостійно програмно-технічні комплекси, що автоматизують різні ділянки 

банківської діяльності. При такому підході багато найважливіші проблеми 

банківських технологій часто доводилося вирішувати позасистемними, 

локальними методами і засобами, наприклад, автоматизацію фондових операцій, 

розрахунків по пластикових картах, аналіз та прийняття рішень і т.д. Неповні з 

системотехнічну точки зору комплекси автоматизації досить дорогі, складні в 

експлуатації та розвитку.Крім того, рівень таких АБС все більше відстає від рівня 

розвитку банківської сфери. 

Отже, оптимальна організація банківських послуг, продуктів та бізнес-

процесів можлива в умовах комплексного підходу до автоматизації 

інформаційних технологій з урахуванням перспективи розвитку банківської 

справи, на базі повністю інтегрованих АБС. У таких системах весь спектр 

банківських технологій реалізується в єдиному інформаційному просторі 

внугрібанковского і позабанківського взаємодії. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 

СТІЙКОСТІ  ПІЛОТАЖНО-НАВІГАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 

ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

В доповіді розглядається математичний апарат для кількісної оцінки показників функціональної 

стійкості пілотажно-навігаційного комплексу літальних апаратів. Пілотажно-навігаційний комплекс, 

як складна технічна система, представляється у вигляді елементів та зв’язків між ними та 

описується графом з відповідною матрицею зв’язності. В якості показників функціональної стійкості 

обрано структурні характеристики графа: вершинна зв’язність та реберна зв’язність, а також 
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імовірнісні характеристики: імовірність зв’язності графа структури пілотажно-навігаційного 

комплека літального апарату.  

 

Під функціональною стійкістю розуміється властивість системи виконувати 

свої функції протягом заданого часу при впливі потоку експлуатаційних відмов, 

навмисних ушкоджень, втручання в обмін і обробку інформації, а також при 

помилках обслуговуючого персоналу. Фактично функціональна стійкість складної 

технічної системи поєднує властивості надійності, відмовостійкості, живучості і 

характеризує здатність об'єкта до відновлення працездатного стану за рахунок 

використання надмірності.   

Математична модель представлення структури системи обміном даними має 

вид неорієнтованого графа njiEeVvEVG iji ,...2,1,,,),,(  , описуваного 

матрицею суміжності. Множині вершин V відповідає множина робочих станцій 

пілотажно-навігаційного комплексу розмірності  n, а множині ребер E – множина 

ліній зв'язку між елементами пілотажно-навігаційного комплексу. Приймається, 

що система обміну даними буде виконувати основну функцію – обмін даними, 

якщо між будь-якою парою вузлів комутації знайдеться хоча б один маршрут 

передачі інформації. Таким чином, вимога зв’язності графа дає підставу кількісно 

оцінити властивість функціональної стійкості системи обміну даних. 

За аналогією з класичною теорією стійкості пропонується оцінювати 

функціональну стійкість за параметрами графа, що описує структуру системи 

обміну даними.  

Структура системи обміном даними є функціонально стійкою, якщо граф 

структури є однокомпонентним і не має мостів і вузлів з’єднання. Структура 

системи обміном даними є функціонально нестійкою, якщо її граф є 

багатокомпонентним і незв'язаним. 

Таким чином, по зовнішньому вигляду графа, а саме по числу компонентів, 

наявності мостів і вузлів з’єднання графа, можна судити про функціональну 

стійкість структури, тобто про закладену в ній здатність парирувати відмови і 

ушкодження. Однак для сильно розгалужених і багатовершиних графів здійснити 

оцінювання по зовнішньому вигляду складно. Тому для кількісної оцінки ступеня 

функціональної стійкості введемо в розгляд показники функціональної стійкості 

структури: 

Число вершинної зв’язності  )(G   – це найменше число вершин, видалення 

яких разом з інцидентними їм ребрами приводить до незв'язного чи 

одновершинного графа. 

Число реберної зв’язності )(G  – це найменше число ребер, видалення яких 

приводить до незв'язного графа. 

Імовірність зв’язності )(tPij  – це імовірність того, що повідомлення з вузла i 

у вузол j буде передано за час не більше t. 

Аналіз даних показників дозволяє виділити такі їх особливості: 

1) числа вершинної і реберної зв’язності характеризують тільки поточну 

структуру, не залежно від надійності вузлів комутації чи ліній зв'язку; 
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2) показники )(G  і )(G  приймають значення цілих чисел і зв'язані 

співвідношенням: )()( GG  ; 

3) імовірність зв’язності )(tPij  дозволяє враховувати надійність 

комутаційного обладнання, вид фізичного каналу передачі інформації, наявність 

резервних каналів і маршрутів, а також зв’язність розподіленої структури. Разом з 

тим, обчислення значення )(tPij  є складною і громіздкою задачею; 

4)  імовірність зв’язності характеризує тільки зв’язність між однією парою 

вершин.  

На основі запропонованих ознак і показників можна розробити критерії 

функціональної стійкості структури пілотажно-навігаційного комплексу 

літальних апаратів. Структура буде функціонально стійкою, якщо число 

вершинної зв’язності задовольняє умові 2)(  G , а число реберної зв’язності 

2)(  G . Структура буде функціонально стійкою, якщо імовірність зв’язності між 

кожною парою вершин буде не менш заданої:  зад
ijij PtP )(   njiji ...1,,  ,  де n 

– число вершин графа ),( EVG . 

Наведені в доповіді критерії дозволяють на основі точних розрахунків 

визначити значення показників функціональної стійкості поточної структури 

пілотажно-навігаційного комплексу літальних апаратів. 

 

Ярош Володимир Олександрович  
Державний університет телекомунікацій 

аспірант кафедри Телекомунікаційних систем  

м. Київ 
 

ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛЕРІВ SDN В ТРАНСПОРТНИХ 

МЕРЕЖАХ 
 

 

В доповіді розглядаються перспективи переходу від існуючої телекомунікаційної інфраструктури  

до концепції мереж, що програмно конфігуруються (SDN). Розглянуто можливість їх використання в 

транспортних мережах за допомогою розгортання контролеру T-SDN. Визначено вимоги до 

транспортних контролерів для забезпечення показників якості мереж.   

 

В сучасному світі стрімке зростання обсягів трафіку і зміна його структури в 

бік передачі відео і уніфікованих комунікацій, необхідність підтримки мобільних 

користувачів і соціальних мереж, віртуалізація для надання хмарних сервісів, 

швидка обробка даних в великих ДатаЦентрах призвело до змін в існуючих 

мережах.  

Головною проблемою традиційних мереж є те, що вони занадто статичні і 

тому не відповідають динаміці, властивої сучасному бізнесу, на відміну від 

серверів з технологіями віртуалізації. Сьогодні додатки розподілені між безліччю 

віртуальних машин, які інтенсивно обмінюються даними. Також проблеми 

виникають з переконфігурацією механізмів QoS при додаванні в мультисервісну 

мережу нового додатка, наприклад відеозв'язку.  
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Одним із напрямів “модернізації” класичного підходу до організації 

мережевої архітектури є створення програмно-конфігурованих мереж – ПКМ 

(англ. Software Defined Networks - SDN), що використовують протокол OpenFlow 

[1]. 

Метою розробки ПКМ є спростити основні мережеві компоненти такі як 

маршрутизатори та комутатори, знизити їх вартість та кількість, а також 

збільшити їх пропускну спроможність. Також однією з важливих цілей розробки 

SDN є можливість централізованого керування трафіком, та покращення 

цілісності мережі при будь-яких її змінах.  

В традиційних мережах зв’язку рівні управління та передачі даних об’єднані 

в один вузол. В концепції ПКМ було запропоновано реалізувати функції 

управління та передачі даних в окремі вузли. 

Основними принципами концепції ПКМ є [2]: 

– розподіл процесів передачі та управління даними; 

– уніфікований інтерфейс між рівнем управління і рівнем передачі даних; 

– централізоване керування мережею здійснюється за допомогою контролера 

SDN; 

– віртуалізація фізичних ресурсів мережі. 

Отже, все керування мережею покладено на контролери SDN, які повинні 

відслідковувати роботу всієї мережі. Це дозволить програмувати мережу як єдину 

систему, а адміністраторам більше не потрібно буде займатись окремими 

пристроями. Контролер SDN є головним пристроєм, який керує всією мережею, 

він все бачить, усе знає і всім пристроям роздає інструкції по керуванню 

трафіком. Всі інші пристрої керуються цими інструкціями, що робить їх 

простішими та дешевшими. 

Практично всі розробки концепції ПКМ були направлені на управління 

інфраструктурою дата-центрів, однак останнім часом досліджено, що її можливо 

використати в транспортних мережах. 

Цю ідею запропонувала компанія NetCracker в 2015 році, а саме, ними був 

розгорнутий контролер T-SDN (transport software-defined networks) на мережі 

одного з європейських операторів. Контролер автоматизував значну частину 

мережевих операцій і дозволив оператору значно скоротити час на налаштування 

мережі та надання сервісів. 

Контролер T-SDN дозволяє підтримувати такі функції: 

– автоматичне надання сервісів в мережу по запиту клієнта; 

– автоматичне переключення на запасний маршрут в разі виходу із ладу 

одного з портів пристрою; 

– моніторинг помилок і повідомлень.  

Для безперервної та надійної роботи контролери повинні відповідати 

вимогам показників якості мережі. Отже, при розробці контролера компанії-

виробники телекомунікаційного обладнання повинні орієнтуватись на підтримку 

наступних вимог: 

– пропускна спроможність за запитом та її оптимальне використання; 

– високий рівень надійності та доступності сервісів; 
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– можливість швидкого масштабування мережі; 

– підтримка мультивендорної мережі (мережі, які побудовані на пристроях 

різних виробників). 

Транспортний контролер T-SDN має ієрархічну структуру і складається з 

контролерів двох типів: доменного контролеру T-SDN (контролер нижнього 

рівня) та контролера T-SDN (контролер верхнього рівня). Доменний контролер 

керує тільки частиною мережі і бере на себе функції управління транспортними 

мережевими пристроями. Контролер верхнього рівня керує не мережевими 

пристроями, а доменними контролерами, відокремлюючись від спілкування з 

мережевою інфраструктурою, що дозволяє підвищити продуктивність системи 

[4]. 

Такий підхід дозволяє надавати різні сервіси клієнтам по всій мережі, і, як 

наслідок, ефективно керувати підвищенням продуктивності, надійності та 

доступності сервісів. 

Реалізація концепції ПКМ на практиці дозволяє підприємствам зв’язку 

отримати контроль над усією мережею з одного місця, що значно спрощує її 

експлуатацію. Конфігурація мережі значно полегшується і адміністраторам не 

потрібно більше вводити сотні різник кодів для налаштування комутаторів або 

маршрутизаторів. Характеристики мережі можливо змінювати в режимі  

«реального часу», що зменшує час на впровадження нових додатків і 

сервісів. 
 

Література: 
1. Олизарович Е. В. Метод автоматизации построения программно конфигурируемых сетей / Е. В. Олизарович 

Е.В., А. И. Бражук // Вестник Гродзенского государственного университета им. Я.Купалы. – 2013. - №3(159). – С. 

128-134.  

2. Software-Defined Networking: The New Norm for Networks // Open Networking Foundation White Paper. 13 April 

2012. 12 p. 

3. Draft ITU-T Recommendation Y.FNsdn Framework of Telecom SDN (Software-Defined Networking) // International 

Telecommunication Union. Telecommunication Standardization Sector. 2013. 26 p.  

4. http://security-corp.org/programming/31369-kontroller-dlya-t-sdn.html. 
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Использование технологий OFDM и MIMO в сетях WiFi, WiMAX и 

LTE 

Стоит начать с определения технологий OFDM и MIMO. 

OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing — мультиплексирование с 

ортогональным частотным разделением каналов) является цифровой схемой 

модуляции, которая использует большое количество близко расположенных 
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ортогональных поднесущих. Каждая поднесущая модулируется по обычной схеме 

модуляции (например,квадратурная амплитудная модуляция) на низкой 

символьной скорости, сохраняя общую скорость передачи данных, как и у 

обычных схем модуляции одной несущей в той же полосе пропускания. На 

практике сигналы OFDM получаются путём использования БПФ 

MIMO (Multiple Input Multiple Output)  — метод 

пространственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить полосу 

пропускания канала, в котором передача данных и прием данных осуществляются 

системами из нескольких антенн. Передающие и приёмные антенны разносят так, 

чтобы корреляция между соседними антеннами была слабой. 

Использование технологий ортогонального частотного (OFDM) и 

пространственного (MIMO) разнесения в современных беспроводных системах 

связи широкополосного доступа позволяет достичь увеличения информационной 

эффективности в условиях многолучевого распространения сигнала и, как 

следствие, повысить помехоустойчивость рассматриваемых систем. При этом 

значительное влияние на эффективность помехоустойчивого приема в условиях 

частотной и временной избирательности каналов оказывает точность фазовой 

синхронизации и оценивания канальных характеристик. Существующие подходы 

к моделированию сигнала и оцениванию его параметров имеют либо высокую 

вычислительную сложность, либо недостаточную точность для использования в 

MIMO-OFDM (multiple/input multiple/output-orthogonal frequency division 

multiplexing) системах, характеризующимися высокой чувствительностью к 

ошибкам синхронизации и оценивания. 

Одной из основных тенденций развития современных беспроводных систем 

связи широкополосного доступа (сети WiFi, WiMAX и LTE) является 

стремительное распространение таких технологий как OFDM 

(мультиплексирование сигналов с ортогональным частотным 

разделением/orthogonal frequency division multiplexing) и MIMO (множественный 

вход множественный выход/ multiple-input multiple-output). Указанные технологии 

позволяют достичь увеличения информационной эффективности в условиях 

многолучевого распространения и, как следствие, обеспечить постоянно растущие 

потребности пользователей сетей беспроводной связи в высокоскоростных 

соединениях и специфических мультимедийных сервисах. В рассматриваемых 

системах связи параметры канала изменяются во времени, при этом скорость 

изменения условий распространения сигнала определяет скорость замираний. В 

условиях плотной городской застройки канал связи характеризуется 

многолучевостью и отсутствием прямой видимости между передатчиком и 

приемником. 

В системах подвижной связи, использующих технологии MIMO и OFDM, 

многолучевое распространение сигнала приводит к временной и частотной 

дисперсии, что оказывает значительное влияние а сигнал, наблюдаемый в 
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приемнике, и осложняет его дальнейшую обработку. Анализ зависимости 

помехоустойчивости системы от ошибки оценивания ПФК и СЧН показывает, что 

использование ортогонального частотного (OFDM) и пространственного (MIMO) 

разнесения повышает требования к точности оценивания параметров канала и 

частотной синхронизации. 

 

Література: 
1. http://naukovedenie.ru/PDF/15TVN414.pdf 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/OFDM 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/MIMO 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦIОНАЛЬНОI СИСТЕМИ 

СПЕЦIАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. 

 

Україна підписала “Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань” 

(ДЗЯВ) 27 вересня 1996 року [1]. Після ратифікації Договору у 2000 році, Грамота 

про ратифікацію Договору була передана депозитарію, Генеральному секретареві 

ООН в лютому 2001 року. Контроль за дотриманням положень ДЗЯВ здійснює 

Підготовча комісія Органiзацiї ДЗЯВ, штаб-квартира якої знаходиться у Вiднi. 

Починаючи з 1996 року Україна бере участь у роботі Підготовчої комісії 

Органiзацiї ДЗЯВ [2]. 

На базі центру спеціального контролю [3] (м. Макарiв Київської обл.) 

Державного космічного агентства України розгорнутий комплекс засобів, який 

здійснює цілодобовий безперервний контроль за виконанням Договору. Контроль 

реалізовано з використанням апаратури сейсмічного, акустичного, 

радiотехнiчного, магнітного та радіонуклідного методів. 

Проблема полягає в передачі великих масивів інформації в Міжнародний 

центр даних з використанням новітніх супутникових технологій. 

Головним завданням України є забезпечення позиції нашої держави щодо 

конкретних аспектів інспекційної діяльності у випадку встановлення фактів 

випробування ядерної зброї, інших ядерних випробувань, надзвичайних ситуацій 

техногенного та/або природного характеру, а також принципів функціонування 

міжнародної системи моніторингу. 

Література: 
1. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. 

2. Закон України від 16 листопада 2000 року № 2108-ІІІ “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 

про проведення заходів, у тому числі після сертифікаційної діяльності, стосовно об’єктів з міжнародного 

моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань”. 

3. http://spacecenter.gov.ua/filiyi/gcsk 

http://naukovedenie.ru/PDF/15TVN414.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/OFDM
https://ru.wikipedia.org/wiki/MIMO
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ПЕРЕХОДУ НА ТЕХНОЛОГІЇ NGN 

NGN - концепція побудови мереж зв'язку, що забезпечують надання 

необмеженого набору послуг з гнучкими можливостями по їх управлінню, 

персоналізації і створенню нових послуг за рахунок уніфікації мережевих рішень, 

що припускає реалізацію універсальної транспортної мережі з розподіленою 

комутацією, винесення функцій надання послуг в крайові мережеві вузли і 

інтеграцію з традиційними мережами зв'язку. 

По суті, вона є результатом злиття Internet і телефонних мереж, що об'єднує 

в собі їх кращі риси. На практиці це означає гарантовану якість голосового зв'язку 

і передачі даних в критично важливих додатках. Таким чином, NGN має ступінь 

надійності, характерний для ТМЗК (в протилежність негарантованій якості зв'язку 

через Internet) і забезпечує низьку вартість передачі з розрахунку на одиницю 

об'єму інформації (наближеної до вартості передачі даних по Internet, а не ТМЗК). 

Цілі розробки технологій NGN: 

а) висока ступінь надійності передачі; 

б) збільшення швидкості передачі даних; 

в) можливість надання більшого спектру послуг по більш низькій ціні; 

 

NGN - це гетерогенна мультисервісна мережа, що забезпечує передачу всіх 

видів медіатрафіка і розподілене надання необмеженого спектру 

телекомунікаційних послуг (Triple Play Service - мова, дані, відео) з можливістю їх 

додавання, редагування, розподіленій тарифікації і підтримкою передачі трафіку з 

різними вимогами до якості обслуговування QоS. 

Базовим принципом концепції NGN є відділення один від одного функцій 

перенесення і комутації, функцій управління викликом і функцій управління 

послугами. 

 

NGN повинні виконувати вимоги до середовища, представлені в 

Рекомендаціях МСЕ-Т Y.110, Y.130 і Y.140, тобто: 

- сприяти добросовісній конкуренції; 

- заохочувати приватні інвестиції; 
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- визначити структуру архітектури і можливостей, щоб бути 

здатними відповісти на різні регуляторні вимоги; 

- надати відкритий  доступ до мереж, для: 

• забезпечення універсального надання і доступу до служб; 

• сприяння рівноправним можливостям громадян; 

• сприяння різноманітності контента, включаючи культурну і 

лінгвістичну різноманітність; 

• визнання необхідності усесвітньої співпраці з особливою увагою до 

найменш розвинених країн. 

Переваги NGN з точки зору операторів і абонентів 

Мережі наступного покоління дозволяють надавати необмежену 

номенклатуру послуг, легко розширювану та керовану. 

Існують різноманітні послуги, які є ймовірними кандидатами на реалізацію в 

NGN – частина їх вже доступна, інші визначені лише концептуально. Деякі з цих 

послуг можуть бути реалізовані на існуючих платформах, інші 

використовуватимуть передові можливості NGN щодо мережного управління, 

контролю з'єднань та сигналізації. Хоча головним рушієм NGN є, очевидно, саме 

нові послуги, на початковому етапі більшу частину прибутків приноситимуть 

набори традиційних послуг, тобто мережа має окупитися за рахунок традиційних 

послуг, а нові можливості забезпечать її розбудову. 

 

Література 
1. Стеклов В.К., Кільчицький Є.В. Основи управління мережами та послугами телекомунікацій. – К,: 

Техніка, 2012. – 258 с. 

2. Кривуца В.Г. та інші. Система управління сучасними телекомунікаційними мережами Беркман Л.Н., 

Климаш М.М., Костік Б.Я. та ін. За ред.. В.Г. Кривуци, К.: Зв'язок, 2011.- 352 с. 
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ПРАВИЛА І ТЕХНІКИ МАРКЕТИНГУ В МЕРЕЖІ «ІНТЕРНЕТ» 

 

            Широка інформатизація всіх сфер життєдіяльності суспільства принципово 

змінює роль інформації і інформаційних технологій в соціальному і економічному 

розвитку країни. Від масштабів і якості використування інформаційних 

технологій у професійній діяльності фахівців залежать рівень економічного і 

соціального розвитку суспільства, його інтеграція в світову економічну систему.В 

таких умовах особливого значення набувають проблеми підготовки 

кваліфікованих фахівців в області маркетингової діяльності, здатних працювати в 

умовах розвиненої інформатизації - насичення виробничої і невиробничої сфери 
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всезростаючі потоками інформації і управління ними. У бізнесі і маркетингу як ні 

в якій іншій сфері визначальними є проблеми, пов'язані зі збором, зберіганням, 

пошуком, переробкою, перетворенням, поширенням і використанням інформації 

[1].  

          На думку Філіпа Котлера, «гуру маркетингу», майбутнє маркетингу - це 

розвиток прямих продажів, і витіснення традиційної торгівлі інтернетом і 

зв'язками з громадськістю. Чому ж це так? Сучасні дослідники вважають, що 

постійний приріст аудиторії Інтернету, і, як наслідок, дедалі більше можливостей 

для бізнесу в ньому, зумовлені дією двох законів: закону Мура і законом 

конвергенції. Перший говорить, що щільність транзисторів на кремнієвій  

підкладці подвоюється кожні 18-24 місяці, відповідно в 2 рази зростає їх 

продуктивність, в 2 і рази падає їх ринкова вартість. Простіше сказати, закон 

Мура доводить постійне здешевлення цифрових технологій. 

            У зв'язку з тим, що бізнесмени шукають найбільш дешеві і ефективні 

шляхи для реалізації своїх маркетингових завдань, вони все частіше і частіше      

вимушені будуть звертатися до можливостей Інтернету. Бізнес в Інтернет, 

інтернет особливо маркетинг, буде продовжувати розвиватися стрімкими темпами 

в найближчі роки. 

            Наступний фактор, котрий сприяє процвітанню підприємництва і 

маркетингу в  Інтернеті - "конвергенція". Термін "конвергенція" позначає 

об'єднання різних речей в щось ціле. На рівні споживачем, зокрема, конвергенція 

спостерігається у вигляді об'єднання комп’ютерів, телефонів і телевізорів в 

одному пристрої. Уже в найближчому майбутньому більшість жителів 

цивілізованих країн матимуть у себе вдома 

            Медіа центри, підключені до супутника або оптоволоконний кабель, і 

вміщають в себе телефон, пейджер, телевізор і персональний комп'ютер. Навіть 

гроші дуже скоро видозмінятся і перетворяться з паперових в цифрові. Все  це 

означає, що в міру того як комунікаційні пристрої ставатимуть все більш 

багатофункціональними, за доступною ціною і простими в обігу, все більше і 

більше людей будуть реалізовувати свої потреби в спілкуванні, розвагах і 

здійсненні покупок в просторі Інтернету. Перспективним є використання 

принципово нових прийомів і технік, маркетингу в мережі на основі базисних 

правил маркетингу в Інтернеті: правило іншого боку, правило «не форсувати», 

правила зв'язку і т.д. [2]. 
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2. Інтернет-маркетинг: основні правила і психологічні прин- 

пи. Частина перша / Д. Смакотін // Акінцев і партнери [Електронний ресурс] .- 
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chast-pervaya/. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ. ОТ 1G ДО LTE 

 Начать стоит с 1G. Вообще, буква "G" означает не что иное, как Generation и 

обозначает несколько стандартов связи, которые действуют схожим образом. 

Первое поколение, с которого все началось, было аналоговым и даже не 

предполагало передачи данных, ориентируясь на голосовые вызовы. Появилась 

сеть в 80х годах и была представлена технологиями AMPS в США и сочетанием 

NMT и TACS в Европе. Несмотря на тот факт, что именно это поколения стало 

"массовым" для мобильной связи, спрос на него был крайне низким. Причинами 

были дороговизна и ужасное качество соединения, которое не шло ни в какие 

сравнения с кабелем. 

Технологии 2G стали результатом цифрового бума 90х и позволили 

мобильной связи конкурировать с проводной. США и Европа не сошлись на 

одной технологии и продолжили развиваться в разных направлениях. 

Американцы продвигали собственную D-AMPS и ранние версии CDMA, а в 

Старом Свете сделали ставку на GSM. Второе поколение мобильной связи начало 

эру полноценной беспроводной передачи данных. Началось все с SMS и 

удивительного формата CSD. Эта технология первой позволяла совершать 

передачу цифровых данных с помощью звонка. Скорость подобной транзакции 

достигала 14 кБит/сек и никто тогда понятия не имел, как ее использовать. 

1997 год стал переломным в истории мобильной связи. 

Появилась технология GPRS, которая обеспечивала непрерывный поток передачи 

данных и "уделывала" модемный CDS. Скорость теоретически могла достигать 

100 кБит/сек и позволяла операторам тарифицировать трафик. GPRS появилась 

крайне вовремя - повальное увлечение электронной почтой обеспечило новой 

технологии огромную популярность. Гипотетически, подобное нововведение 

тянуло на третье поколение связи. 

Иначе решил Международный союз электросвязи (ITU), который в 1997 

году утвердил стандарт IMT-2000, сейчас известный как 3G. Ключевым фактором 

стала скорость передачи данных, которая достигала 2 МБит/сек. Таким 

образом GPRS оказался между поколениями и получил глупый статус 2.5G. 

Именно с этого времени скорость становится главным фактором и локомотивом 

изменений. 
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Заложником подобной ситуации стал EDGE, который до сих пор является 

стандартом для Украины. Он был промежуточным решением для операторов, 

которые боялись тратить деньги на сомнительный (по тем временам) 3G и 

позволял за минимальные вложения выжать все что можно из GSM. Скорость 

передачи данных повысилась, но многие не стали тратить время на подобное и 

сразу строили сети третьего поколения. 

Так что же такое 3G? Это поколение связи, которое объединяет три 

стандарта - FOMA, UMTS и CDMA2000. Первый использует Япония, два 

остальных в равных пропорциях развиваются в США и Европе, которые позабыли 

о привычке строить разные сети. UMTS - стандарт, который был создан для 

максимально простого перехода с GSM и по сути является следующей ступенькой 

его эволюции. А вот с CDMA2000 случился интересный казус. При том факте, что 

он был сертифицирован как 3G, скорость соединения с трудом обгоняла GPRS и 

составляла только 100 кБит/сек (в первом поколении). 

В чем же принципиальная разница между вторым и третьим поколениями 

связи? Количество частот в 3G позволяет задействовать одновременно пакетную 

передачу цифровых данных и канальное подключение, а значит, появляется 

возможность говорить по телефону не теряя связи с "контактом" или любым 

другим сайтом. 2G подобной роскоши не разрешало. 

Отрасль не остановилась и к 2010 году подтянула скорость подключения в 

несколько раз. Сеть CDMA2000 получила  апдейт до EV-DO REV.A, а UMTS –

протокол  HSDPA+, который реально обеспечивает скорость до 42 МБит/сек, а 

теоретически способен разогнаться до 330 МБит/сек. Как только зазвучали 

подобные цифры, алчные маркетологи решили заработать и начали усилено 

продвигать идею 4G, в которую и должны были войти новые стандарты. 

Но тут опять появился Международный союз электросвязи и 

сертифицировал четвертое поколение. К тому же сделал это так мастерски, что 

сети, которые отвечали бы требованиям, появились только через 5 лет. 

Основным преимуществом 4G должна стать скорость, превышающая 

показатели 3G в 200-500 раз. Кроме того, в отличии от предшественника, сети 

четвертого поколения не используют канал для передачи голоса, а работают 

только с цифровыми данными. Это значит, что звонки перейдут в формат VoIP и в 

будущем может привести к отмиранию классической сотовой связи в пользу 

интернет-телефонии. 

На данный момент семейство 4G состоит из двух стандартов - WiMAX и 

LTE. Первый является эволюцией WiFi с увеличенной площадью покрытия, а 

второй - очередным эволюционным воплощением GSM. С 2009 в мире 

запускается формат LTE+Advanced, который почти соответствует стандартам 

ITU. 
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Четвертое поколение мобильной связи - новый виток эпохи интернет. 

Впервые беспроводной интернет может конкурировать с оптоволоконными 

сетями, превосходя их в скорости и доступности. Ведь намного проще установить 

одну базовую станцию LTE, чем плести паутину из кабелей. 4G - стандарт, 

который выйдет за рамки смартфонов и скорее всего заменит проводной интернет 

вообще. А после эволюционирует в 5G. 

О пятой генерации связи мы знаем крайне мало. Ее разработки только 

ведутся, а внедрение ожидается к 2020 году. На что рассчитывать? Скорее всего, 

что технологии 5G не найдут глобального применения. Скорости в 1 ГБит/сек (а 

дальше и выше), которую дает 4G, будет достаточно для пользования в бытовых 

условиях. Покрытие пятого поколения будет применяться только в 

густонаселенных городах и на специфичных производственных местностях. Но 

это пока только будущее. 
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СУЧАСНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕФІРНОГО 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

 
Анотація. Проаналізовано напрямки розвитку технологій наземного телемовлення, зокрема 

перспективи реалізації стандарту DVB 3D-TV в Україні. 

 

Телебачення є найбільш затребуваною і інформаційно більш об'ємною 

послугою. Історично склалося так, що перші телевізійні програми передавалися 

через ефір, а потім за допомогою супутників і кабельних мереж. Спосіб 

отримання інформації за допомогою наземних ефірних мереж в наш час 

вважається найбільш прогресивним і найбільш сучасною системою комунікації як 

в Україні, так і в світі. Перспективна модель ТВ-мовлення передбачає широке 

впровадження цифрового телебачення в форматах високої (HDTV), надвисокої 

(UHDTV) і впровадженням систем стандарту DVB 3D-TV. Сьогодні 

зацікавленість до 3D-технології відроджується на новому витку її розвитку. 

Зокрема, використання пасивної поляризаційної 3D-технології дозволило істотно 

спростити і здешевити стереоскопічні телевізори, при цьому ще й істотно знизити 

втому очей глядачів. Телевізори з вигнутими AMOLED-екранами зроблять 

перегляд 3D-програм ще комфортнішим, тому що очі глядача бачать тепер не 

http://itexpert.org.ua/
http://ukrainianiphone.com/
https://ru.wikipedia.org/
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плоский екран, а мають можливість сканувати криволінійну поверхню. Крім того, 

з'явилися технології та навички перетворення в 3D фільмів, раніше знятих в 2D. 

Тому можливість прийому телевізійних програм зі стереоскопічним зображенням 

по мережах наземного цифрового мовлення могла б сприяти значному 

підвищенню інтересу глядачів до ефірного ТБ. 

Прогнози та напрями розвитку ефірного телебачення 

Однак майбутнє цифрового ефірного телебачення сьогодні не уявляється 

безхмарним. Фахівці прогнозують і дають такі оціночні результати зростання 

показників, так в джерелі [1]до 2020 р.: 

- частка споживачів наземного ефірного цифрового телебачення виросте з 

27 до 31%;частка споживачів кабельного телебачення впаде з 27 до 20%; 

- частка споживачів супутникового безпосереднього телевізійного 

мовлення виросте з 34 до 38%; 

- частка споживачів IP-телебачення виросте з 9 до 13%; 

- абонентська база мобільного ШCД виросте з 1300 млн. до 5200 млн.; 

- абонентська база фіксованого ШСД зросте з 700 млн. до 1400 млн. 
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Рис.1. Потреби в смузі частот і бітової швидкості для передачі однієї ТВ-

програми в різних стандартах мовлення 

В другому джерелі [2] фахівці вважають, що через декілька років 40 ... 50% 

абонентів будуть в кабельних мережах, супутникові оператори займуть ще 

близько 35-40% ринку, так що на частку ефірного ТБ залишиться близько 10 ... 

15%. 

Сьогодні ефірне ТБ, дивиться 60% глядачів України. Але ж крім 

«класичного» кабельного і ефірного телебачення є і інші грізні конкуренти - 

швидко зростає число абонентів IPTV і Smart TV, все більше глядачів і зовсім 

уникають телеекран, а користуються тільки Інтернетом за допомогою планшетів і 

смартфонів, які в уже досяжному майбутньому кількісно перевершать парк 

телевізорів у населення. Телебачення високої чіткості вже сьогодні є реальністю. 

Більшість телерадіомовних організацій запускають мовлення телеканалів у 
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форматі HDTV. Доступна на сьогоднішній день швидкість передачі даних в 

стандарті DVB-T2 становить близько 33 Мбіт/с, що дає можливість організувати 

мовлення чотирьох ТВ-каналів у форматі високої чіткості (рис.1). по мережах 

цифрового телебачення. 

На сьогоднішній день верхом розвитку телебачення є ультрависока чіткість 

UHDTV і новий алгоритм стиснення HEVC (H.265) [2]. Саме ці теми були 

беззаперечними фаворитами всіх найбільших міжнародних виставок - CES, NAB, 

IFA і IBC, де і мовні компанії, і виробники телевізійної апаратури демонстрували 

консенсус в цьому питанні. 

UHDTV складається з двох форматів: 

4К - 3840 × 2160 пікселів, 24—32 Мбіт/с; 

8К - 7680 × 4320 пікселів, 96—128 Мбіт/с. 

Дані наведені для дійсного рівня стиснення за допомогою алгоритмів 

H.264/AVC; надалі, у міру вдосконалення алгоритмів стиснення, таких як 

H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding), ці вимоги будуть знижені. Контент 

ультрависокої дозволу після стиснення за алгоритмом HEVC (H.265) - в 1,5 рази 

ефективніший, ніж широко використовуваний сьогодні MPEG-4 (H.265), скоро 

можна  

Перспективні технології 3D -дисплеїв 

Багатофункціональні тривимірні (3D) ТВ-системи стануть важливими 

додатками цифрового ТБ-мовлення в майбутньому і по праву можуть вважатися 

одним з ключових напрямків розвитку цифрового телебачення. Нині для 

перегляду 3D телебачення спеціальні окуляри є необхідними. Проте, виробники 

3D устаткування вже розпочали розробки телевізорів, які можна переглядати без 

3D окулярів. Останнім досягненням є розробка нового типу 3D телевізорів, де 

екраном є рідкокристалічна панель з LED – підсвічуванням і вкрита спеціальною 

поляризаційною плівкою. Ця плівка дозволяє розділити зображення для лівого і 

правого ока, одночасно виводячи його на екран. Для перегляду відеоряду на 

цьому устаткуванні все ще потрібні окуляри, проте вони є модернізованими і 

більш комфортними. Окрім відсутності мерехтіння, нова технологія дозволяє 

відмовитись від електроніки, що зменшує вагу окуляр до 16 г і робить їх 

зручнішими для перегляду телевізору у форматі 3D. На думку експертів, 

найближчим часом не варто очікувати, що перегляд тривимірних зображень буде 

можливим без окулярів.  

Таким чином, незалежно від зручності їх використання, окуляри 

залишаються поки що обов’язковим атрибутом для 3D ТБ, а технологія 3D ТБ 

стане рентабельною лише коли цей бар’єр між глядачем і картинкою буде 

усунено.  Системи тривимірного мовлення, як передбачається, будуть розвиватися 

поетапно: окулярні та безокулярні системи; багаторакурсні системи; голографічні 

та інші системи з віртуальними зображеннями (рис.2). 
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Стереоскопічні. Формують 

зображення для кожного ока.  

 

  
Мультівидові. Відтворюють 

безліч ракурсів сцени, 

збільшуючи кут огляду 

 
Волюметричні. Воксель - крапка, 

що світиться в просторі, яка 
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Рис.2. Перспективні види 3D дисплеїв 

 

Очікується, що технічні характеристики 3D-дисплеїв повинні постійно 

поліпшуватися, викликаючи, в свою чергу, збільшення попиту на тривимірне ТВ-

мовлення.  

Ефективність переведення HDTV-мовлення до формату 3D 

Однак, як стверджують наші фахівці, в мережах цифрового ефірного 

мовлення DVB-T2 телепрограми ультрависокої чіткості ще не з'являться 

найближчим часом. Хоча б тому, що ефірний ресурс, в тому числі діапазон 470 ... 

862 МГц, який спочатку відводився під цифрове телебачення, стрімко дорожчає. 

Найбільш реальна можливість зробити ефірне цифрове мовлення привабливим 

для користувачів  - це перехід на формат HDTV. Однак, як відмічають фахівці, 

перехід на дійсно принципово новий якісний рівень може статися, якщо високу 

чіткість зображення доповнити переходом до 3D. 

З даних приведення на рис. 1 видно, що в одному телевізійному каналі 

можна організувати до двох каналів стандарту DVB 3D-TV. При впровадженні 

тривимірних ТВ-систем ємність інформаційного відепотока в 3D в порівнянні з 

форматом HDTV на 40% більше, ефект від використання DVB-T2 повністю 

поглинається зростанням вимог до швидкості потоку. При цьому треба 

враховувати, що для тривимірної візуалізації будь-які артефакти компресії і 

недоліки роздільної здатності зображення набагато більш помітні. Тривимірні ТВ-
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системи передачі зажадають застосування високоякісних зображень в стандарті 

ТВЧ. На Регіональній конференції з планування цифрового ТВ і звукового 

мовлення (Женева, 2006) були розроблені частотні плани для цифрового 

телебачення, що забезпечують рівноправний розподіл спектра між країнами-

учасницями. Однак, плани розроблялися виходячи з припущення, що мовлення 

вестиметься в режимі стандартної якості, забезпечуючи передачу кількох 

телепрограм в одному ТВ-каналі. 

Значним кроком у просуванні наземного ефірного цифрового ТБ-мовлення 

може стати впровадження нового стандарту видеокомпресії Н.265, який дозволить 

стиснути відеопотік у форматі ТВЧ на 50% ефективніше, вимога до ширини смуги 

телевізійного сигналу зменшиться в 1,5 рази. Це може бути використано для 

переводу HDTV-мовлення в 3D ТВ-системи за умови збереження колишньої 

кількості програм. У перспективі, з урахуванням розвитку технологій стиснення 

зображення, в складі мультиплексованого потоку DVB-T2 можна буде передавати 

до двох програм HDTV (4К) і до 3 трьох програм стандарту DVB 3D-TV. Також у 

перспективі UHDTV наблизиться до потреб в частотному спектрі аналогового ТБ-

мовлення, але при незрівнянно більш високій якості переданого зображення і 

можливості мультимедійних послуг. 

Європейська стратегія розвитку 5G - послуги відеомовлення в форматі 

UHDTV 

Прогнози провідних фахівців, зайнятих в міжнародних проектах 5G, 

показують, що домінуюче становище серед послуг, що надаються в мережах 5G, 

будуть займати послуги передачі відео з високою якістю дозволу - UHD-відео, а 

також 3D-відео. Звіти провідних операторів зв'язку, що використовують мережі 

4G, показують, що в споживаному абонентами трафіку відеопослуги переважають 

і залишаться домінуючими в контенті мереж 5G. Європейська стратегія розвитку 

5G спрямована ще й на те, щоб 2025 р дати абоненту можливість вибирати, що 

підключати до свого телевізора: модем 5G або ефірну антену з DVB-T2 (HDTV), а 

це зажадає і відповідних механізмів управління якістю. 

Розвиток мереж 5G буде направлено на створення ультращільних мереж 

(UDN) бездротового доступу з гетерогенною структурою стільників радіусом не 

більше 50 м на основі нових видів сигнально-кодових конструкцій радіосигналів, 

на порядок підвищують спектральну ефективність у порівнянні з мережами 4G і 

забезпечують передачу даних зі швидкостями більше 10 Гбіт/с. Для забезпечення 

таких швидкостей передачі даних в мережах 5G потрібно використовувати 

широкі смуги каналів як в лінії вниз (DL), так і в лінії вгору (UL) з безперервним 

спектром шириною від 500 до 1000 МГц, що в 25-50 разів перевищує ширину 

каналів, реалізованих в 4G. Виділення таких смуг для каналів 5G можливо тільки 

на верхній межі сантиметрового і в міліметровому діапазонах частот. 

Підвищення спектральної ефективності в мережах 5G може бути досягнуто 

за рахунок застосування неортогональних методів доступу (NOMA) в мережах 

RAN і неортогональних сигналів (наприклад, FTN-, F-OFDM-сигналів та ін.). 

Інфраструктура мереж 5G буде будуватися на основі хмарних технологій - як в 

мережах радіодоступу (Cloud RAN) з програмно-яка визначається мережею 
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(Software Defended Radio, SDR), так і в базовій (опорної) мережі (Cloud СN) з 

програмно-яка визначається інфраструктурою (Software Defended Network, SDN). 

Послугами відео стануть найважливішим стимулом розвитку і швидкозростаючим 

сегментом трафіку мереж 5G. У 2013 р обсяг відеопослуг в загальному обсязі 

трафіку абонентів мереж 4G перевищив 50% і, за прогнозами, до 2019 р виросте 

як мінімум в 13 разів. 

Зростання обсягу трафіку відеопослуг буде пов'язаний з впровадженням 

нових технологій підвищення якості зображення відео - від стандартного SDTV 

до ультрависокої UHDTV (8K), що, в свою чергу, вимагає забезпечення швидкості 

передачі даних в мережі до 10 Гбіт/с. Технологічні можливості різних поколінь 

мобільного зв'язку транслювати відео для різних технологій якості зображення 

при досягнутих в мережах радіодоступу швидкостях передачі даних показані на 

рис.3.[3].   

 
Рис.3. Технологічні можливості передачі відео для різних поколінь 

мобільного зв'язку 

 

Фахівці Nokia Networks показали нове рішення для телемовників на базі 

принципу синхронного мовлення DVB (Single Frequency Network, SFN), яке 

забезпечує можливість доставки одного і того ж контенту безлічі користувачів на 

одних і тих же канальних ресурсах. Технологія LTE Broadcast, що забезпечує 

відеотрансляцію і дозволяє значно підвищити ефективність використання 

радіоресурсів, орієнтовану на мовників. Nokia Networks у 2013 році здійснила 

агрегацію несучих в трьох комерційних мережах LTE-Advanced, компанія 

домоглася агрегації ресурсів спектра для трьох несучих частот і MIMO 4x4, що 

дозволило підвищити швидкості передачі відеоданих в каналі до абонента до 450 

Мбіт/с. 
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Висновки 

Аналізуючи прогнози фахівців з розлглянутої теми можна зробити таки 

висновки, що наступними етапами у розвитку ефірного телемовлення можуть 

стати: 

- конвергентні системи і способи доставки ТВ-контенту, в основі яких 

лежить об'єднання традиційних систем цифрового ТВ-мовлення з системами 

рухомого стільникового зв'язку і системами передачі даних по мережі Інтернет; 

- розвиток перспективних видів телемовлення, включаючи телебачення 

високої і ультрависокої чіткості, тривимірне телебачення, мобільне телебачення, 

телебачення з елементами інтерактивності; 

- розвиток перспективних ТВ-технологій, включаючи нелінійні і файлові 

методи ТВ-мовлення, системи широкосмугового доступу (ШСД); 

- розширення спектра використовуваних частот до міліметрового діапазону. 

Однак, поки що прогрес в телевізійних технологіях більший ніж в 

технологіях широкосмугових бездротових системах зв'язку та у вирішеннях 

проблем з частотних ресурсів. Тому, одночасне використання в цифровому 

телемовленні DVB-T2 формату HDTV і передачі 3D-зображення мало б 

величезний ефект в розвиток  цифрового ефірного телебачення в Україні. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНОЮ МАТРИЦЕЮ 

МАРШРУТИЗАТОРА 

 

В даній статті описані внутрішня структура маршрутизатора. Для забезпечення якісної 

передачі трафіку користувачів з урахуванням заданих параметрів QoS розглянуто поняття ресурсної 

матриці маршрутизатора та модель формування черг трафіку. У висновку запропонована модель 

системи управління ресурсною матрицею. 

 Маршрутизатор (router) - ретрансляційна система, яка з'єднує дві 

комунікаційні мережі або їх частини. 

Кожен маршрутизатор реалізує протоколи фізичного , канального  та 

мережевого рівнів. Спеціальні мережеві процеси з'єднують частини комутатора у 

єдине ціле. Фізичний, канальний і мережевий протоколи в різних мережах різні. 
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Тому з'єднання пар комунікаційних мереж здійснюється через маршрутизатори, 

які проводять необхідне перетворення зазначених протоколів. Мережеві процеси 

виконують взаємодія з'єднуються мереж. 

Маршрутизатор працює з декількома каналами, спрямовуючи в них блоки 

даних. 

Маршрутизатори обмінюються інформацією про зміни структури мережі, 

трафік та його стан. Завдяки цьому, вибирається оптимальний маршрут 

слідування блоку даних у різних мережах від абонентської системи-відправника 

до системи-одержувача. 

Стандартна модель обслуговування черг маршрутизатором зображена на 

рис. 2. 

 

Рис. 2 Стандартна модель обслуговування черг різнорідного трафіку 

маршрутизатором 

На Рис. 3 зображено схема трафіку користувача, на якій враховуються  

параметри необхідних ресурсів мережі для передачі даного трафіку: 

D – величина затримки; 

R – швидкість передавання;  

P – ймовірність передачі даних. 
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Рис. 3 Модель трафіку користувача, яка враховує основні три параметри 

мережі для передачі даного трафіку 

Розглянемо маршрутизатор у вигляді моделі тримірної ресурсної матриці 

(Рис. 4), яка визначає виділення ресурсів для кожного потоку трафіку враховуючи 

всі три заданих параметри QoS. Наприклад, маршрутизатор має такі параметри:  

D = 20 .. 60 мс, R = 20 .. 100 Мбіт, P = 80 .. 99 % 

Трафік не боїться втрат

Трафік не боїться затримок

Трафік потребує високу швидкість

Матриця ресурсів маршрутизатора

P, %

D, мс

R, МБіт

20

60

20 40 60 80 100

Механізм обробки черг

Відкидання пакетів при 
перевантаженні

 

Рис. 3 Схема розподілу ресурсів маршрутизатора при використанні системи 

управління ресурсною матрицею. 

Таким чином, по мірі заповнення ресурсної матриці маршрутизатора пакети 

з мінімальним параметром затримки D будуть обслуговуватись першочергово, а 

при перевантаженні відкидатимуться пакети з найменшою ймовірністю передачі 

P. Це дозволить ефективно оцінювати ресурси мережі та гарантовано передавати 

дані з обумовленою якістю.  

Наступним кроком в дослідженні є створення алгоритму, який дозволяє: 

1. Ефективно розподіляти ресурси маршрутизатора; 

2. Врахувати всі три параметри ресурсу маршрутизатора; 

3. Забезпечити передачу даних користувача з заданою якістю,  на основі 

договору про якість надання послуг (SLA). 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ МАЙБУТНЬОГО 

(FUTURE NETWORKS) 

 
В доповіді розглядається принципи побудови та розвитку мереж майбутнього (future networks). 

Зосереджено увагу на проблеми організації, критерії оптимізації системи управління та принципи 

впровадження future networks в Україні враховуючи світову практику. 

 

На сучасному етапі розвитку мереж майбутнього (Future Networks) 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, значно підвищивши конкурентоспроможність операторів 

телекомунікацій. Це досягається за рахунок поступового переходу до мереж 

майбутнього - Future Networks (FN), які підтримують широкий спектр 

інфокомунікаційних послуг [1].  

В умовах переходу до мереж майбутнього, зростаючого попиту споживачів 

на нові послуги та підвищення вимог до якості їх надання, конкуренції операторів 

на ринку телекомунікацій виникають нові завдання, пов’язані з системою 

управлінням мережами майбутнього [1].  

Від організації системи управління мережами майбутнього залежить 

надійність та конкурентоспроможність оператора телекомунікацій. Для оператора 

телекомунікацій, який пропонує широкий спектр послуг і має у власному 

розпорядженні велику кількість обладнання [2], потрібна досконала система 

управління мережами майбутнього. Крім того, є необхідність у створенні єдиної 

концепції автоматизації системи управління FN для подальшого розвитку цієї 

мережі.  

Критеріями оптимальної роботи системи управління мережами є її  

продуктивність і надійність, які, в свою чергу визначаються  конкретними 

показниками оцінки, наприклад, часом реакції, коефіцієнтом помилок, вартістю 

системи управління. Ці параметри, що прямо або опосередковано впливають на 

критерії оптимальності, можуть змінюватися з метою підвищення показників 

ефективності роботи системи управління. При розрахунках параметрів 

оптимальної системи управління необхідно задавати порогові значення критеріїв 

оптимальності.  

Побудова раціонального варіанту системи управління мережами 

майбутнього пов'язана з вибором великої і різнорідної множини параметрів – 

типів і моделей обладнання, яке використовується, модифікацій цього 
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обладнання, об'єктів управління, типів операційних систем, стеків протоколів, їх 

параметрів.  

Через це на даний час першочерговим виступають задачі оптимізації систем 

управління мережами майбутнього, вирішувати які слід, починаючи з вибору 

критерію оптимізації, визначення структури і сукупності параметрів системи 

управління. До найбільш визначальних критеріїв побудови оптимальної системи 

управління є час виконання транзакції бізнес-процесу управління, вартість 

системи управління, завадостійкість її каналів і достовірність інформації 

управління [3]. 

На сьогодні не розроблено концепцію побудови системи управління 

мережами майбутнього в умовах переходу від мереж наступного покоління в 

Україні.  

При виробленні механізмів створення і впровадження системи управління 

мережами майбутнього необхідно враховувати міжнародну практику і, зокрема: – 

економічні механізми, що дозволяють операторам створювати системи 

управління і визначати витрати на їх розвиток; – технологічні механізми, що 

спрощують процеси створення і модернізації систем управління; – інноваційні 

бізнес-моделі систем управління мережами майбутнього і новими 

телекомунікаційними послугами; – програмно-технологічні рішення, що 

дозволяють створювати системи управління без додаткових витрат операторів 

телекомунікацій на придбання технологічних програмних платформ для систем 

управління [2].  

З метою ефективного функціонування FN створення системи управління і 

побудову центрів управління цими мережами доцільно організувати 

централізовано.  

Слід здійснювати розповсюдження серед операторів телекомунікацій 

наявний досвід, експериментальні рішення, загальні вимоги до програмних 

засобів, міжнародні стандарти і описи моделей бізнесу, що визначають технічні і 

технологічні умови створення системи управління [3].  
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ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗОНАНСНО-ФАЗОВОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ  

В РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ 

 
Аналіз сучасного стану радіотехнічних систем показав, що вони своїми технічним 

характеристикам не повною мірою відповідають сучасним вимогам до системи зв’язку й 

автоматизації управління, тому в даній роботі розглядаються можливі напрямки удосконалення 

сучасного стану радіотехнічних систем, а саме - можливості щодо застосування резонансно-фазової 

обробки інформації в радіотехнічних системах для селекції корисних сигналів з апріорно заданими 

параметрами. 

В наш час значно збільшився негативний вплив взаємних завад на 

ефективність роботи радіотехнічних систем та комплексів. Збільшення взаємних 

завад змушує шукати нові підходи для виділення корисних сигналів з апріорно 

заданими параметрами. Одним з таких підходів є застосування фрактальних 

властивостей для селекції корисних сигналів, оскільки велика кількість реальних 

фізичних систем має фрактальну природу [1-3]. В якості систем які можуть бути 

використані для селекції корисних сигналів в радіотехнічних системах 

розглядаються поверхні шорсткуватих провідників антен. 

Для реалізації фрактальної селекції необхідно встановити відповідність між 

значенням фрактальної площі апертури антени відповідного радіотехнічного 

засобу й законом зміни амплітуди сигналу у точці спостереження  , ,P x y z  на 

певних інтервалах часу [2]. Але слід зазначити, що практично всі апертури мають 

індивідуальні «рельєфи», власні тільки їм. Тому в точці спостереження  , , ,P x y z у 

кожний конкретний момент часу, сигнал реалізується різними елементарними 

ділянками даного «рельєфу» і площа *,S з якої відбувається випромінювання, із 

часом змінюється за законом, заданим «рельєфом» апертури антени. В свою 

чергу, зміна площі *S  спричиняє модуляції сигналу за амплітудою на інтервалі 

часу, відповідному до тривалості імпульсу, випромененого з поверхні, площа якої 

має фрактальну розмірність. 

При кратності частот опромінюючого сигналу і частоти внутрішніх коливань 

кристалічної структури провідника, амплітуда результуючого резонансного 

сигналу випромінення буде збільшуватися в 22A  раз, а внутрішній опір 

провідника 0.R Під час збільшення часу резонансного опромінення  t   

амплітуда результуючого резонансного сигналу необмежено зростає  резA 
 
за 

умови не лише частотного, але і фазового резонансу. Це дозволяє реалізувати 

відповідну фрактально-резонансну селекцію сигналу шляхом аналізу ширини 

бічної смуги частот його амплітудного спектру в точці прийому [4]. 
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АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РАДІОЛИНІЇ 

МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ 

Анотація. Проаналізовано сучасний підхід до оцінювання енергетичного потенціалу радіоліній 

міліметрового діапазону без розрахунку втрат у вільному просторі.  

Сьогодні для збільшення швидкостей до 1 Гбіт/с та вище застосовуються 

системи зв’язку міліметрового діапазону на рівні апаратури опорних мереж, 

радіорелейних та мереж абонентського доступу. Особливості поширення хвиль 

цього діапазону в атмосфері та інших середовищах в останній час досліджуються 

особливо інтенсивно. Визначені вікна прозорості та ділянки пікового поглинання 

для нормальної атмосфери (рис.3[1]) та інших середовищ [6]. В Е-діапазоні 71–76 

ГГц, 81–86 ГГц 92–94 ГГц и 94,1–95 ГГц - загалом майже 13 ГГц вільних 

частотних ресурсів для використання у перспективних системах зв’язку.   

Проте якщо 

розрахувати, 

наприклад, бюджет 

атмосферної 

радіолінії 

міліметрового 

діапазону за 

відомим виразом 

(1), то будуть 

переважати втрати 

передачі 

міліметрових хвиль 

для вільного 

простору: 

  

 

 

 
 

Рис.1. Поглинання міліметрового та субміліметрового випромінювання в 

атмосфері 
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tG  - коефіцієнт підсилення антени передавача, dBi; rG  - коэффициент усиления 

антенны приемника, dBi; rP  - чутливість приймача на даній швидкості, в дБмВт; 

tL - втрати у коаксіальному кабелі та роз’єднувачах передавального тракту, дБ; 

Lr - втрати у коаксіальному кабелі та роз’єднувачах приймального тракту, дБ; FSL  

- втрати у вільному просторі, FSL= 20 log 








c

Rf4
, дБ (R- відстань, f - частота, c – 

швидкість світла) , А – втрати у атмосфері (кисні та водяній парі) та втрати під час 

дощу, дБ. 

Застосовуючи модель енергетичного розрахунку для міліметрової системи, 

запропоновану Шахновичем И. в роботі  [1]  отримаємо інший варіант:  
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tr
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 ,    (2) 

де dt и dr –діаметри передавальної та приймальної антен (при побудові радіоліній, 

що працюють у міліметровому діапазоні довжин хвиль, в даний час 

використовуються дводзеркальні параболічні антени Кассегрена). 

У таблиці 1 подано для порівняння різні підходи до оцінки енергетичного 

бюджету радіоліній для частот 2,4 ГГц и 72 ГГц. 

Таблиця 1. Варіанти розрахунку бюджету радіолінії  

Параметр підсилення/послаблення, дБ 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 

Протяжність радіолінії, км 20 1 20 20 

Частота несучої, ГГц 2,4 72 72 72 

Математична модель 

розрахунку 
формула (1) 

формула 

(1) 

формула 

(2) 

формула 

(1) 

Потужність передавача,дБм 27 (500 

мВт) 

35 (3 Вт) 10 (10мВт) 45 (32 Вт) 

Підсилення передавальної 

антени, дБі 

25 23 50,6 

дБ/0,48° 

(dt = 0,6 м) 

28 
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Втрати при поширенні у 

вільному просторі , дБ 

-126 -129.5 - -158,5 

Втрати при поширенні в 

атмосфері, дБ 

- - 0,5 - 1 - 

Підсилення приймальної 

антени, дБі 

25 23 50,6 

дБ/0,48° 

(dr = 0,6 м) 

28 

Прийнята потужність, 

дБм 

-69 -69 - 60 -69 

Втрати у коаксіальному 

кабелі та роз’єднувачах 

передавального 

(приймального) тракту 

-14 (-7-7) -14 -14 -14 

 

Наведені розрахунки підтверджують, що міліметровий діапазон має 

величезний потенціал для побудови мереж бездротового зв’язку, включаючи 

покоління 5G. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТОСФЕРНИХ СИСТЕМ 

ЗВ'ЯЗКУ 

Анотація. В статті показано переваги, технічні особливості та оцінка зони 

покриття стратосферних систем з’вязку. 

В останній час збільшилась зацікавленність фахівців стратосферними 

системами з’вязку завдяки їх певним перевагам в порівнянні з наземними та 

супутниковими системами за топологією розташування, а також через сучасний 
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розвиток технологій. На цей час, компанії Google і Facebook для збільшення числа 

користувачів проводять випробування стратосферних ретрансляторів. Аналітики 

стверджують, що розвиток стратосферних систем зв'язку може значно змінити 

напрямки розвитку телекомунікацій. 

Проекти створення стратосферних систем зв’язку з певною періодичністю 

з'являлися починаючи з 1940-х рр., коли розглядалася концепція використання 

стратосферних дирижаблів в якості низькоорбітальних супутників Землі. 

Принцип роботи стратосферних систем зв'язку полягає в тому, щоб розмістити 

приймально-передавальне обладнання (по суті - базові станції) на безпілотних 

повітряних платформах, в якості яких можуть використовуватися повітряні кулі, 

дрони, дирижаблі і т.ін., які повинні летіти на висоті 18-25 км, що не заважає 

цивільній авіації (13 - 15 км). У стратосфері має одночасно знаходяться декілька 

платформ, які об'єднуються в власну mesh-мережу (топологія "кожен-з-кожним"), 

і мають зв'язок із супутниковою низькоорбітальною системою та наземними 

радіостанціями (користувачами). На таких висотах швидкість вітрів спадає до 

мінімуму (близько 10 м/c), а також відзначається відносна сталість їх напрямку. 

Крім того, густина повітря на такій висоті в 30-40 разів менша, ніж в приземному 

шарі. Передбачалося, що основним польотним режимом при експлуатації 

стратосферних платформ буде зависання над заданою точкою земної поверхні і 

дрейф в межах близько 500 м. На даний момент заявлено понад 250 проектів 

стратосферних платформ для систем зв'язку, дистанційного спостереження, 

зондування Землі та інших наукових і практичних цілей. До найбільших переваг 

використання стратосферних систем зв'язку для поліпшення техніко-економічних 

показників телекомунікаційних систем можна віднести: 

- розширення частотного ресурсу (дефіцит якого є загальносвітовою 

проблемою) до міліметрових хвиль і оптичного діапазону [1;2]; 

- створення високошвидкісних магістралей нарівні з оптичними; 

- розширення зони обслуговування; 

- істотне зниження показника ціна/послуга для забезпечення зв'язку, що 

може стати стимулом розвитку інноваційних технологій. 

Приблизно з 2010 року знову збільшилась зацікавленість IT-компаній до 

стратосферних систем зв'язку завдяки розвитку нових інноваційних технологій, 

особливо в області регенеративних енергетичних елементів, телекомунікаційного 

обладнання, нанотехнологій. За останніми даними, компанії Google і Facebook, 

для збільшення числа користувачів в малонаселених і малодоступних районах 

Землі, проводять з 2013 року випробування у рамках своїх проектів Project Loon і 

Internet.org по запуску стратосферних ретрансляторів [3]. З 2016 року Google 

планує випробування в Е- діапазоні 71–76 ГГц, 81–86 ГГц 92–94 ГГц и 94,1–95 

ГГц.  
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Освоєння стратосферних систем зв'язку може призвести до таких якісних 

результатів: 

1. істотне розширення частотного ресурсу за рахунок організації двох-

сегментної системи, у якій може використовуватися оптичний діапазон для 

зв'язку стратосферних платформ з супутниками і між собою, а у вертикальних 

трасах між стратосферної платформою і наземними точками доступу може 

використовуватися міліметровий діапазон; 

2. збільшення зона покриття, наприклад, для висоти стратосферного 

ретранслятора 20 км - до 500 км; 

3. істотне зниження показнику ціна/послуга для надання зв'язку (інтернет, 

телефонія, телебачення) у порівнянні з супутниковими, наземними і проводовими 

системами; 

4. енергетично вигідним стане використання сонячних накопичувальних 

елементів, вузькоспрямованих антен, малопотужних ретрансляторів, 

вертикальних і похилих радіотрас із згасанням в активній нижній зоні тропосфери 

в середньому 2 км; 

5. швидкості передачі інформації при використанні міліметрового і 

оптичного діапазонів становитимуть понад 1 Гбіт/с. 

І звичайно ж, в такому стратосферному комплексі при перспективному 

підході для вирішення завдання розподілу абонентів і забезпечення високої 

швидкості передачі даних доцільно застосовувати MIMO/Smart-технологію, 

сигнали складної форми (хаотичні, надкороткі імпульсні, модульовані всередині 

імпульсу і т.п.); програмні розробки для визначення залежності від умов 

проходження сигналу через трасу для зміни видів модуляції, потужності 

передавача, видів канального кодування сигналу, параметрів розширення спектра, 

швидкості передачі даних. 
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НОВІТНІ ПРОЕКТИ ІНТЕРНЕТ-ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

 
Розглянуто сучасні проекти інтернет-телебачення для користувачів. Представлені основні 

аспекти даної технології, перелічені основні переваги даної технології над аналогами, методи реалізації 

даної технології, програмно-апаратне забезпечення, яке дозволяє керувати даною технологією, шляхи 
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та можливості її реалізації для клієнтів. Приведені приклади реалізації даної технології на прикладі 

працюючих проектів та перспективи їх розвитку в сучасному суспільстві. 

 

    Телебачення мережевого протоколу (інтернет-телебачення або онлайн-ТБ) - 

система, заснована на двосторонній цифровий передачі телевізійного сигналу 

через інтернет-з'єднання за допомогою широкосмугового підключення. 

    Система інтернет-телебачення має наступні переваги та  дозволяє реалізувати: 

Управління пакетом підписки кожного користувача, захист змісту телебачення на 

будь-якому рівні, трансляцію каналів в форматі MPEG-2, MPEG-4, подання 

телевізійних програм, функцію реєстрації телевізійних передач, пошук минулих 

телевізійних передач для перегляду, функцію паузи для телеканалу в режимі 

реального часу, індивідуальний пакет телеканалів для кожного користувача 

    Архітектура комплексу iptv, як правило, включає в себе наступні складові: 

• Підсистема управління комплексом і послугами, яку ще називають «Проміжне 

програмне забезпечення»  

• Підсистема прийому та обробки контенту 

• Підсистема захисту контенту 

• Підсистема відео серверів 

• Підсистема моніторингу якості потоків і клієнтського обладнання. 

    В якості клієнтського обладнання можуть виступати всі комп'ютери (що 

відповідають системним вимогам), спеціалізовані ТВ приставки, медіа-плеєри, 

телевізори з технологією Smart TV, мобільні пристрої. На програмному рівні 

доступ до ресурсів IPTV може здійснюватися, як за допомогою спеціальних 

додатків (програм), так і за допомогою звичайного інтернет-браузера, 

вбудованого в пристрій. Доставка контенту до клієнтського обладнання 

здійснюється або за керованої IP-мережі оператора зв'язку з використанням 

технології багатоадресової або одноадресової (в залежності від топології мережі), 

або без прив'язки в мережах операторів зв'язку. 

    Як приклад даної технології можна привести європейський peer-to-peer 

інтернет-сервіс ТВ Zattoo, що була піонером інтернет-телебачення з 2006 року і 

збирала найпопулярніші телевізійні канали на своєму сайті і в програмі. Цей веб-

сервіс, дозволяє переглядати різноманітні телевізійні канали, передачі, шоу, 

фільми, кліпи і інше за допомогою інтернету. Користувачі можуть складати 

власні плей-листи і канали.  

    Аналогом цієї технології є Joost затіяний творцями Skype і Kazaa Никласом 

Зенстромом і Янусом Фрісом. Картинка, яку звичайне телебачення передає по 

радіо і кабельних мережах, в Joost транслюється по пиринговой мережі. Сервер 

передає дані тільки частини клієнтів, інші ж користувачі отримують їх по естафеті 

від клієнтів "першого кола". 

    Зараз ми можемо спостерігати за розвитком технологій інтернет-телебачення, 

що зараз бурхливо розвиваються. В Україні дана галузь зараз ще вільна, але 

безсумнівно скоро буде зайнята місцевими провайдерами. Отже пристосовуватися 

до нового глобального мовлення, що не є прив'язаному ні до місця, ні до сітки 

передач, доведеться і виробникам контенту, і телемовникам, і рекламодавцям. 
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РОЗВИТОК АНТЕН. РЕКТЕНА 

Найбільш відомим способом перетворення енергії сонячного світла в 

електроенергію є фотоелектричні (або фотовольтаїчні) панелі. Тим часом 

з'явилися повідомлення, що розробляються інші пристрої, здатні виконати такі 

перетворення - ректени.  

Ректена (від англ. Rectifying antenna – антена, що випрямляє) - нелінійна 

антена, призначену для перетворення енергії поля хвилі, що потрапляє на неї, в 

енергію постійного струму. Найпростішим варіантом конструкції може бути 

напівхвильовий вібратор, між плечима якого встановлюється пристрій з 

односторонньою провідністю. У такому варіанті конструкції антена поєднується з 

детектором, на виході якого, за наявності падаючої хвилі, з'являється ЕРС. Для 

підвищення посилення такі пристрої можуть бути об'єднані в багатоелементні 

решітки. 

Перші випрямляють антени з'явилися більше 40 років тому. Їх 

використовували для поглинання і перетворення енергії різних частот, у тому 

числі інфрачервоних хвиль. В останні роки технологія знайшла застосування в 

пристроях, що працюють на основі NFC (Near field communication) і забезпечують 

високочастотний бездротовий зв'язок на малій відстані. Сьогодні NFC 

розглядають в якості альтернативи Bluetooth. Проте спроби адаптувати ректенни 

до прийому видимого світла досі не приводили до відчутних результатів. 

Але розробки тривають. Один з проектів використання ректен для 

отримання електроенергії розробляється студентами Сколтеха. Адель Галімов, 

один з розробників проекту пояснив, що основне застосування - це доповнення 

або витіснення з ринку вже існуючих сонячних панелей для збору сонячної 

енергії. Справа в тому, що в ректені використовується альтернативний підхід до 

збору сонячного випромінювання, в якому сонячне світло розглядається не як 

потік фотонів, а як електромагнітна хвиля. Існуючі випрямляючі антени 

показують ефективність до 90% в мікрохвильовому діапазоні, ми ж хочемо 

використовувати подібний підхід для перетворення інфрачервоного 

випромінювання, на який припадає близько половини енергії падаючого на 

поверхню Землі сонячного світла. А оскільки існує поглинання інфрачервоного 
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світла Землею і предметами з наступним його випромінюванням, отже, є 

можливість збирати енергію і в темний час доби. Для цього необхідно створити і 

синхронізувати частини ректени, основні з яких - це антена і доданий випрямляч 

(пристрій, призначений для перетворення змінного вхідного електричного струму 

в постійний вихідний електричний струм). Завдання студентів Сколтеха якраз і 

полягає в розробці і виробництві цих елементів з задовільними характеристиками. 

Тим часом з'явилися повідомлення про те, що, використовуючи 

нанокомпоненти, американські вчені створили новий тип ректени для 

перетворення світла безпосередньо в постійний струм. 

У пристроях, розроблених інженерами Технологічного інституту Джорджії, 

вуглецеві нанотрубки працюють як антени, «що захоплюють» випромінювання 

Сонця або інших джерел. Коли світлова хвиля потрапляє на антени з нанотрубок, 

вони створюють коливальний заряд, що рухається через мініатюрні випрямлячі, 

вбудовані в стінки трубок, які вмикаються і вимикаються на петагерцовій частоті 

або 1015 Гц. Результатом стає невеликий постійний струм, створений 

безпосередньо, а не за допомогою ступеневого процесу, подібного тому, як 

працюють більшість сонячних панелей. 

«Фізика і основні принципи вже були зрозумілі, - пояснив керівник 

розробок Баратунде Кола (Baratunde Cola). - Настав час для того, щоб 

випробувати нові ідеї на практиці і змусити пристрій працювати. Це стало 

можливим завдяки успіхам, досягнутим у розвитку виробничих технологій ». 

Представники наукової групи розташували на кремнієвій підкладці 

мільярди вертикальних вуглецевих нанотрубок, ізольованих один від одного 

тонким шаром оксиду алюмінію. Конструкцію завершили прозорі пластини з 

алюмінію і кальцію. При потраплянні світла нанотрубки починають осцилювати. 

Генерується заряд, який потім проходить через випрямлячі. Вони перетворюють 

змінний струм в постійний завдяки своїй здатності вмикатися і вимикатися з 

величезною частотою - до 1015 р/сек. 

Мільярди ректенн, об'єднані в масив, зможуть давати струм значної 

величини, хоча ефективність продемонстрованих пристроїв поки залишається 

нижче 1%. Дослідники сподіваються різко підвищити параметри своєї розробки за 

допомогою оптимізації, і впевнені, що ректена, що має комерційний потенціал, 

може з'явитися протягом року. 

«Ми змогли нарешті створити сонячні елементи, які мають удвічі більшу 

ефективність при вартості в десять разів менше, і для мене це можливість значно 

змінити світ, - розповідає Баратунде Кола (Baratunde Cola), доцент Школи 

механічної інженерії ім. Джорджа В. Вудроффа при Технологічному інституті 

Джорджії. - Як надійні, високотемпературні датчики, ці ректенни зможуть стати 

проривною технологією, якщо ми зможемо отримувати ефективність порядку 

одного відсотка. Якщо ми зможемо отримувати більшу ефективність, ми зможемо 

застосувати їх в технологіях перетворення і використання сонячної енергії ». 

Література: 
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ТЕХНОГІЯ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ WiMAX 

 
Широкосмугові безпровідні мережі передачі інформації є одними з основних напрямків розвитку 

телекомунікаційної індустрії. Технологія WiMAX дозволяє швидко прогресувати як мобільним, так і 

фіксованим операторам зв’язку. Адже WiMAX – це пакет бурхливо розвиваючихся технологій, 

пов’язаних фактично зі всіма сферами телекомунікацій. 

Мережі мобільного зв'язку стандарту WiMAX (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access) забезпечують можливості відеотелефонії, потокового відео, 

мобільного широкосмугового доступу в Інтернет, VoIP. 

Радіоінтерфейс мереж WіMAX заснований на стандарті IEEE 802.16: 

 802.16-2004 (без забезпечення мобільності);  

 802.16e-2005 (із забезпеченням мобільності). 

     Специфікації мережі WіMAX ґрунтуються на технології пакетної комутації, 

протоколах IP і Ethernet, доповнюючи їх в міру необхідності. Архітектура 

WiMAX-мережі повинна забезпечувати незалежність архітектури мережі доступу, 

включаючи радіомережу, від функцій і структури транспортної IP-мережі. Мережа 

WіMAX має бути легко масштабованою і гнучко змінною, грунтуватися на 

принципах декомпозиції (тобто будуватися на основі стандартних логічних 

модулів, що об'єднуються через стандартні інтерфейси).  

У загальному вигляді WiMAX мережі складаються з наступних основних 

частин — базових і абонентських станцій, а також обладнання, що зв'язує базові 

станції між собою, з постачальником сервісів і з Інтернетом. Для з'єднання базової 

станції з абонентською використовується високочастотний діапазон радіохвиль від 

1,5 до 11 ГГц. В ідеальних умовах швидкість обміну даними може досягати 70 

Мбіт/с, при цьому не вимагається забезпечення прямої видимості між базовою 

станцією і приймачем. WiMAX застосовується як для вирішення проблеми 

«останньої милі», так і для надання доступу в мережу офісним та районним 

мережам. 

Між базовими станціями встановлюються з'єднання (прямої видимості), що 

використовують діапазон частот від 10 до 66 ГГц, швидкість обміну даними може 

досягати 120 Мбіт/c. При цьому, принаймні одна базова станція підключається до 

мережі провайдера з використанням класичних дротових з’єднань. Однак, чим 

більше число БС підключено до мереж провайдера, тим вища швидкість передачі 

даних і надійність мережі в цілому. 

Структура мереж сімейства стандарту IEEE 802.16 схожа з традиційними 

GSM мережами (базові станції діють на відстанях до десятків кілометрів, для їх 

встановлення не обов'язково будувати вежі — допускається установка на дахах 

будинків при дотриманні умови прямої видимості між станціями). Схема 

комунікацій при використанні технології WiMAX показана на рисунку 1.  
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Рисунок 1. Схема комунікацій при використанні технології WiMAX 

WiMAX це система далекої дії, що покриває кілометри простору, яка 

зазвичай використовує ліцензовані спектри частот (хоча можливо і використання 

неліцензованих частот) для надання з'єднання з інтернетом типу точка-точка 

провайдером кінцевому користувачеві. 
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ЗАДАЧІ РАДІОМОНІТОРИНГА. 

Для вирішення задач радіочастотного контролю, використовуються 

стаціонарні засоби радіоконтролю (радіоконтрольні пункти – далі РПК) та рухомі 

засоби радіоконтролю (мобільні РКП), за допомогою яких ефірний 

радіочастотний контроль використання РЧР. Особливістю цього контролю є те , 

що він проводиться в специфічних умовах, оскільки всі вимірювання в його 

процесі ведуться з реальними сигналами при наявності всіляких радіозавад, що 

значно ускладнює саму процедуру контролю. Тому для отримання достовірних 
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результатів вимірювання обладнання РКП мусить мати певін технічні 

характеристики, які дозволяли б коректно проводити вимірювання в цих умовах. 

Саме технічні задачі, які необхідно вирішити за допомогою радіоконтрольного 

обладнання, визначають його функціональні та технічні характеристики, а вимоги 

до якості їх вирішення визначають числові значення параметрів цих 

характеристик і обмеження поточності на них. При цьому бажання проводити 

розробку технічних вимог до обладнання в цілому. На жаль, нині в Україні 

стандарти чи технічні вимоги до обладнання засобів радіочастотного контролю 

відсутні. В чинних документах МСЕ сформульованні лише вимоги до окремих 

складових чатин радіоконтрольних комплексів, таких як, наприклад РПП та АС, 

та вимоги до точності вимірювань низки параметрів радіовипромінювань. 

Причому ці вимоги носят рекомендаціний характер, а сам комплекс обладнання 

засобів радіоконтролю як одне ціле в цих документах не розглядається, тому 

безпосередній зв'язок між задачами радіочастотного контролю та вимогами до 

параметрів обладнання відсутній. 

 Застосування технічних засобів радіочастотного контролю стаціонарних та 

рухомих РКП дозволяє здійснювати контроль за використанням РЧР і проводити 

вимірювання параметрів електромагнітного випромінювання протягом 

мінімального можливого проміжку часу. В зв'язку з цим визначають наступні 

основні задачі РКП: 

1. сестиматичний контроль і вимірювання параметрів та характеристик 

РЕЗ і ДРВ; 

2. проведення вимірювань, пов'язанних із радіозавадами, з метою: 

 ідентифікація випромінювань, які створюють заваду; 

 визначення причин завад; 

 надання пропозицій та організації заходів щодо усунення завад; 

3. ідентифікація передавачів та визначення класу їх випромінювання шляхом 

пеленгування й аналізу сигналів; 

4. виявлення незаконно діючих передавачів та надання пропозицій щодо 

припинення їх діяльності;  

5. проведення вимірювань і реєстрація їх результатів при вивченні умов 

поширення радіохвиль. 

 Між задачами стаціонарних і мобільних РКП не існує принципових 

відмінностей, хоча деякі роботи внаслідок їх характеристик особливостей 

зазвичай проводяться лише стаціонарними РКП, наприклад: 

1. вивченя зайнятості РЧС протягом тривалого часу з метою: 

 визначення інтенсивності використання смуг частот і радіоканалів; 

 встановлення певних вимог щодо використання нових частот та ліній 

зв'язку; 
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  покращення роботи діючих ліній зв'язку; 

 участі в системі міжнародного контролю; 

2. довготривалі вимірювання для виконання планів по вивченню умов 

поширення радіохвиль. 

Для вирішення вказаних задач засоби радіочастотного контролю повинні мати 

відповідне обладнання, яке включає АФС, високочастотні підсилювачі та 

комутатори, вимірювальні та радіопеленгаторні приймачі, засоби вимірювальної 

техніки (аналізатои спектра, генератори частоти, генератори каліброваних 

сигналів, синтезатори частоти тощо), ПЕОМ з відповідним програмним 

забечпеченням та засоби зв'язку. Крім, цього, для проведення певними РКП 

регулярних перевірок і вимірювання параметрів телевізійних сигналів, вони 

також повинні мати відеомонітори, осцилограми та відеоаналізатори телевізійних 

сигналів. 

Література 
1. 1. (В.С. Ступак, С.О. Долматов) Основи радіочастотного контролю 
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Кафедра Телекомунікацій 

 

ЦИФРОВЕ КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

Розглянуто чотири  класи систем цифрового кабельного телебачення, їх область використання 

залежно від масштабу розподільної мережі, види сигналів, та умови роботи. Склад обладнання, при 

чому він може змінюватись залежно від умов експлуатації, коротка характеристика деякого з цього  

обладнання. Оцінка переваг та недоліків цифрового кабельного телебачення, а саме  при використанні 

його абонентом. 

Перехід на цифрові технології в кабельних мережах є закономірним етапом їх 

еволюції і надає ще більші можливості. Ці технології отримують все більш 

широке застосування завдяки розробці нових швидкодіючих процесорів цифрової 

обробки сигналу. Впровадження в системі КТВ комп'ютерних технологій, 

автоматизація системи обліку та ведення особистих рахунків абонентів ( білінгу ) 

і системи управління мережею КТВ піднімає кабельну індустрію на якісно новий 

рівень . Він пов'язаний з перетворенням мереж КТВ з чисто телевізійних в 

інтегральні системи з наданням абоненту телевізійних програм, доступу в 

комп'ютерні мережі, цифрової телефонії, електронної пошти, відео за запитом і 

багатьох інших послуг. 

Згідно з чинним ГОСТ Р52023-2003 будь-яку систему кабельного телебачення 

слід називати СКТ, а для відмінності систем за масштабом введені класи. 

Розрізняють 4 класи систем кабельного телебачення в залежності від масштабу 

кабельної розподільної мережі. Місцевій мережі відповідає система класу СКТ - 

1, районної мережі відповідає система класу СКТ - 2, міській мережі відповідає 
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система класу СКТ - 3, регіональної мережі відповідає система класу СКТ - 4 . У 

табл . наведено класифікацію систем кабельного телебачення за масштабом і 

виконуваних функцій. 

Таблиця  

Клас 
Область 

використання 

Види сигналів на 

вході КРС 

Склад обладнання 

КРС 
Умови роботи 

СКТ-

1 

Одна або 

декілька 

будівель, що 

знаходяться 

поруч 

Радіосигнали 

наземного 

телебачення та 

радіомовлення; 

сигнали 

супутникового 

телебачення та 

радіомовлення; 

радіосигнали 

MMDS; 

радіосигнали 

кабельних 

модемів. 

Місцева КРС 

(локальна) в 

складі:  

- Місцева 

ГС; 

- Одна або 

декілька домових 

мереж. 

Однонаправлена 

або 

двонаправлена 

передача 

радіосигналів. 

СКТ-

2 
Район 

Радіосигнали 

наземного 

телебачення та 

радіомовлення; 

сигнали 

супутникового 

телебачення та 

радіомовлення; 

радіосигнали 

MMDS; 

радіосигнали 

кабельних 

модемів; сигнали 

місцевих студій.  

Районна КРС в 

складі: 

- Місцева 

ГС; 

- Гібридна 

або коаксіальна 

магістральна 

мережа; 

- Домові 

мережі. 

Двонаправлена 

передача 

радіосигналів. 

 

Послуги, які 

надаються, 

визначаються 

обладнанням 

системи. 

СКТ-

3 

Місто 

(область) 

Оптичні сигнали 

волоконно-

оптичної 

транспортної 

мережі; 

радіосигнали 

наземного 

телебачення та 

радіомовлення; 

сигнали 

супутникового 

Міська КРС в 

складі: 

- Вузлова 

ГС; 

- Гібридна 

магістральна 

мережа; 

- Домові 

мережі. 

Двонаправлена 

передача 

радіосигналів. 

 

Послуги, які 

надаються, 

визначаються 

обладнанням 

системи. 
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телебачення та 

радіомовлення; 

радіосигнали 

MMDS; 

радіосигнали 

кабельних 

модемів; сигнали 

місцевих студій. 

СКТ-

4 
Регіон (місто) 

Сигнали міських 

(центральних) 

студій; оптичні 

сигнали 

волоконно-

оптичної 

транспортної 

мережі; 

радіосигнали 

наземного 

телебачення та 

радіомовлення; 

сигнали 

супутникового 

телебачення та 

радіомовлення; 

радіосигнали 

MMDS; 

радіосигнали 

кабельних 

модемів. 

Регіональна КРС в 

складі: 

- Центральна 

ГС; 

- Волоконно-

оптична 

транспортна 

мережа; 

- Вузлові 

ГС; 

- Гібридні 

магістральні 

мережі; 

- Домові 

мережі. 

Передача 

радіосигналів 

по транспортній 

мережі на 

вузлові головні 

станції системи 

СКТ-3 та на 

оптичні вузли 

системи. 

 

Надання 

широкого 

набору послуг. 

 

Комплекс виробленого в даний час обладнання , призначеного для побудови 

сучасної мережі КВТ , містить безліч різних пристроїв і компонентів . Все 

обладнання коаксіальних кабельних мереж можна розділити на два великі класи – 

активне і пасивне обладнання. Активним називається прилад, що споживає при 

роботі електроенергію. До активного обладнання відносяться в основному 

підсилювачі і джерела живлення. Пасивне обладнання не потребує живлення для 

виконання своїх функцій. До пасивного устаткування відносяться різні 

розподільні пристрої, коректори АЧХ і атенюатори.  

Ретрансляцію телеканалів при підключенні до кабельного ТБ передається по 

прокладеному кабелю, в результаті абонент отримує широкий вибір каналів і при 

цьому не потрібна установка додаткового обладнання.   

Кабельне ТБ з самого початку не вимагає значних витрат на підключення, 

вартість цих послуг, як правило, невелика. Але в процесі експлуатації клієнт 

зобов'язаний щомісяця вносити абонентську плату, розмір якої коливається в 
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різних містах і має тенденцію зростання, хоча якість отримуваних послуг при 

цьому не поліпшується. Абонент стає заручником тарифної політики оператора. 

 

Література: 
1. Волков С.В. «Сети кабельного телевидения» - М.: Гаряча лінія – Телеком, 2004. – 616с с.:ил. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІ LI-FI 

Плазмовий інтернет — термін, яким називають швидку і дешеву бездротову 

систему комунікації, що є оптичною версією Wi-Fi. 

На виставці побутової електроніки CES 2012, що проходила в січні 2012 

року в американській столиці розваг Лас-Вегасі, японська Casio 

продемонструвала незвичайний фокус: один смартфон передавав текстові 

повідомлення на інший за допомогою ... екрану. Це була демонстрація в дії 

технології бездротового зв'язку Visible Light Communication (VLC), також відомої, 

як Li-Fi. "Li-fi" - це нова технологія (абревіатура в назві складена, за аналогією з 

широко відомими Hi-fi і Wi-fi, з англійських слів "light" - "світло" і "fidelity" - 

"точність"), що обіцяє надійний і дешевий спосіб підключення до інтернету 

практично з будь-якого місця за допомогою спеціальних світлодіодів. 

Цілі розробки Li-Fi: 

а) дешева вартість обладнання для передачі даних; 

б) надвисокі швидкості передачі даних; 

в) простота розгортування технології; 

Основна мета - нарощування швидкості передачі даних, оскільки все інше, в 

значній мірі, є наслідком рішення цієї задачі. Впровадження технології Li-Fi 

дозволяє надавати стабільно високу швидкість в тих місцях де стільниковий 

зв’язок та інтернет дає збій або взагалі недоступний: на переповненому стадіоні, 

на борту літака, в лікарнях і під водою, куди радіохвилі не проникають. 

Можливості, забезпечувані Li-Fi: 

а) Більш висока швидкість завантаження даних; 

б) Велика чутливість; 

в) Висока надійність; 

г) Висока інтерактивність; 
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д) Більш висока швидкість завантаження даних; 

е) можливість подальшого розвитку технології 

 

Переваги Li-Fi з точки зору користувача. 

Електромагнітний спектр, частиною якого є використовувані в Wi-Fi і 

стільниковому зв'язку радіохвилі, також включає спектр видимого світла. 

Розробник технології Гаральд Хаас виявив, що різна швидкість мерехтіння світла 

дозволяє передавати дані: коли лампа включена, передається цифрова одиниця, 

коли відключена - нуль. Інтенсивність мерехтіння у світлодіода дуже висока, і 

людське око його не помічає. Але лампа при цьому здатна передавати інформацію 

набагато швидше, ніж Wi-Fi. Крім того, зараз у світі використовується більше 14 

млрд. ламп. Для Хааса це готова інфраструктура, яку потрібно лише забезпечити 

спеціальними чіпами, вартість яких буде варіюватися від $ 1 до $ 5. Цього 

достатньо, щоб перетворити звичайну лампу в прилад, здатний передавати дані. 

"Li-fi" обіцяє стати дешевшим і енергоефективним методом передачі даних, 

ніж існуючі бездротові радіосистеми, враховуючи доступність і повсюдне 

поширення світлодіодів. Видиме світло - частина електромагнітного спектра, в 10 

тисяч разів ширша, ніж спектр радіовипромінювання. Потенційно світло може 

забезпечити практично необмежену широту каналу передачі даних. На думку 

професора Хааса, ще одна перевага нової технології полягає в тому, що при 

рівномірному розподілі світлодіодних передавачів можна досягти набагато більш 

точного і стабільного підключення до інтернету всередині будівель. Недоліком 

традиційних wi-fi-роутерів завжди було те, що сигнал слабшає в міру віддалення 

від передавача, і в будинках і офісах з'являються зони, де зв'язок слабка настільки, 

що під'єднання до інтернету стає нестабільним або зовсім переривається. Крім 

того, видиме світло не проходить крізь стіни, тому технологія VLC потенційно 

більш надійна, ніж традиційний wi-fi, з точки зору збереження конфіденційності 

передачі даних, підкреслює професор Хаас. 

 

Література: 

1. Will Plasma be the new Wi-Fi?, NewScientist, Джеймі Кондліф, від 28 липня 2011 року. 

2. ”Visible-light communication: Tripping the light fantastic: A fast and cheap optical version of Wi-Fi is coming”, 

The Economist, від 28 січня 2012 року. 

3. Plasma Consortium is Launched, Гордон Повей, від 19 жовтня 2011 року. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ПЕРЕХОДУ НА ТЕХНОЛОГІЇ FGN 

В даний час в країнах СНД і, зокрема, в Україні, мережі NGN пропонується 

впроваджувати у вигляді окремих, часом дуже не схожих один на одного, 

фрагментів, вкраплених в існуючі національні мережі інфокомунікацій. Тому, не 

дивлячись на те, що стосовно мереж NGN розроблено вже досить багато 

міжнародних рекомендацій і стандартів, дискусія, що ж є інфокомунікаційними 

мережами майбутнього і як їх розвитку повинна і може сприяти галузева наука, не 

втрачає свою актуальність і гостроту. Тим паче, що є необхідність вирішення 

протиріч концепції NGN з практикою впровадження її положень.  

Разом з обговоренням суті і шляхів розвитку мереж NGN має сенс заглянути і в 

дещо віддаленіше майбутнє, коли на зміну мережам NGN прийдуть мережі 

майбутнього покоління  (Future Generation Networks),  або мережі ери post-NGN. 

Згідно Рекомендаціям МСЕ – Т Y. 2001 і Y. 2011, NGN – це мережі з 

пакетною передачею інформації, яка в змозі надавати служби/послуги 

електрозв’язку і можливості використання декількох широкосмугових, які 

забезпечують необхідну якість обслуговування, транспортних технологій, і котрі 

пов’язані з транспортуванням.  

Як було зазначено вище, мережа NGN — це багаторівнева мережа (multi-layer 

network), рівні якої, проте, певним чином відрізняються від рівнів cемирівневої 

еталонної моделі взаємодії відкритих систем. Але вже зараз впевнено можна 

сказати про те, що NGN – це не кінцева точка розвитку телекомунікаційної галузі. 

Вже досліджуються варіанти можливого переходу від мереж NGN до мереж FGN, 

що значно відрізняються  між собою за принципами їх побудови. 

Відомо, що в основу мережі NGN покладений принцип «багато послуг – 

одна мережа» і, як наслідок, цьому принципу буде, по всій ймовірності, мати 

місце і в мережах FGN. Відмінність між цими мережами заключається в тому, що 

сучасні інфокомунікаційні мережі – це не тільки мережі транспорту і доступу, а 

ще і мережі підтримки та сервісу, тобто мережі синхронізації, сигналізації, 

управління, мережі передачі сигналів. Всі вони мають особисті технічні і, 

зокрема, обчислювальні засоби і вирішують з їх допомогою поставлені задачі. В 

сукупності мережі транспорту, доступу, підтримки і сервісу, звичайно, частково 

взаємодіють між собою, але така взаємодія здійснюється лише по мірі 

необхідності і не розглядається як суттєвий принцип їх розвитку і вдосконалення 

в умовах автономності існування цих мереж. Тому принцип «багато послуг – одна 

мережа» не тільки в сучасних мережах, але і в мережах NGN в значному ступені 

декларативний. 
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Передбачається, що на розвиток мереж майбутнього будуть впливати 

наступні фактори: 

- фактор послуг: мережі майбутнього виконуватимуть велику кількість додатків 

для задоволення потреб користувачів. Кількість та об’єм цих додатків 

збільшуватиметься лавиноподібно. Слід зауважити, що впровадження нових 

послуг не повинне передбачати істотних затрат, при цьому повинні бути 

забезпечені висока надійність та безпека мережі. 

- фактор даних, який передбачає оптимізацію мереж у зв’язку зі збільшенням 

об’ємів інформації, що обробляється. Під даними мається на увазі вся інформація, 

яка буде доступна в мережі майбутнього. Передбачається, що доступ до послуг 

буде легким, швидким та якісним незалежно від місцезнаходження користувача. 

Кожен користувач отримає власну унікальну адресу, за якою зможе 

авторизуватися та одержувати всі потрібні йому послуги у будь-якому місці. 

- екологічний фактор, який передбачає, що мережа майбутнього буде безпечною 

для навколишнього середовища. Її архітектура повинна бути побудована так, щоб 

мінімізувати вплив на екосистему, зменшити споживання енергії та матеріалів, а 

також зменшити викиди парникових газів. 

- соціально-економічний фактор, що передбачає перегляд затрат на забезпечення 

життєвого циклу послуг з подальшим їх зменшенням з метою надання доступу до 

ресурсів мережі майбутнього широкому загалу.Переваги NGN з точки зору 

операторів і абонентів 

Передбачити архітектуру мереж FGN і навіть загальні принципи побудови 

досить складно, але аналіз тематики деяких сучасних теоретичних досліджень в 

області складних систем і різноманітних мережевих структур дозволяє зробити 

деякі припущення про можливу зовнішність і навіть деякі особливості мереж 

майбутнього. Є підстава вважати, що це будуть багатовимірні мережі. До питань 

теорії побудови такого роду мереж в різних областях науки і, зокрема, в області 

телекомунікацій останніми роками виявляється значний інтерес . 

Відомо, що багатомірність, яка розглядається як конструктивний принцип, 

являється способом об’єднання розрізнених сутностей в єдине ціле і, відповідно, 

багатомірні мережі майбутнього не обов’язково повинні мати чітке ділення на 

мережі транспорту, доступу, підтримки і сервісу. Тому в мережах FGN, тобто в 

інфокомунікаційних мережах майбутнього, стане можливим за рахунок 

використання багатомірної структури мережі  і багатоядерних обчислювальних 

засобів в її вузлах  забезпечити обмін інформацією і представлення різноманітних 

послуг користувачам. 

При такому підході доступ, транспорт, сервіс, підтримка (синхронізація, 

сигналізація і т. ін.) – це внутрішня справа інтегрованої мережі FGN, 

багатовимірна структура якої в принципі дає можливості спільного рішення задач, 

які покладаються на складові її мережі. 
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БИЗНЕС-МОДЕЛИ И ВАРИАНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ ВИДОВ ОБЩЕГО ДОСТУПА 

Проанализированы возможности для расширения спектра частот для предоставления 

мультимедийных услуг активно растущему количеству абонентов.  Произведено описание бизнес-

модели возможности для долгосрочных инвестиций для различных лицензий совместного доступа. 

Представлены оценки на уровне гарантий с точки зрения пропускной способности, 

производительности и доступности, которые требует оператор для того, чтобы сделать свою сеть 

привлекательной для привлечения новых абонентов и инвесторов. 

Беспроводной доступ в сеть Интернет для все большего числа новых и 

существующих услуг стал одной из основных тенденций в течение всего 

нескольких лет. На рис. 1. показан среднемесячный объем мирового интернет 

трафика в эксабайтах. Внедрение передовых устройств, таких как смартфоны, 

планшетные ПК и прочие мобильные устройства широкополосного доступа, 

сделало возможным такое развитие событий. Быстрый успех этих устройств в 

сочетании с новыми схемами ценообразования привело к огромному росту 

трафика в мобильных сетях. Операторы расширяют свои сети для удовлетворения 

спроса за счет добавления новых сайтов и мощности, а также за счет введения 

новых технологии радиодоступа, такие как HSPA+ и LTE. Это заставляет 

повышать требование к спектру для мобильных услуг. 

 

 

Рис1.Среднемесячный объем мирового интернет трафика 

http://www.dut.edu.ua/ua/pages/40
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Большинство новых требований легче выполнить с достижением более 

широкой полосой пропускания и нового спектра группы. Новые полосы частот 

уже выделены для беспроводного широкополосного доступа в 2,6 ГГц, 800 МГц и 

1800 МГц. Это поможет в течение некоторого времени удовлетворить запросы 

пользователей, но совсем скоро спектр должен быть ещё более доступным. 

Правительства и промышленные организации признали это и разработали 

программы, нацеленные 500-1000 МГц дополнительного спектра в относительном 

ближайшем будущем (в течении 5 лет). 

Другая возможность заключается в использовании нелицензионной полосы 

спектра, например, полосы, используемые для Wi-Fi. Примерами таких групп 

являются радиолокационные полосы и телевизионные «белые пространства».  

В то же время существует спектр, который выделяется для государственных услуг 

правительства, и который не используются в полной мере. Однако, законы не 

позволяют использовать его, что приводит к низкому уровню гарантий услуг и 

делает данную область менее привлекательной для долгосрочных инвестиций в 

представителей коммуникационных услуг.  

Различные формы совместного доступа к специальному спектру частот 

сейчас активно изучаются. Например, в Соединенных Штатах Президентский 

совет по науке и технике (PCAST) недавно (июль 2012 г.) предложил в 

ускоренном процессе изучение совместного доступа к спектру в области 

государственных услуг.  

Лицензированный общий доступ был принят с большим интересом со 

стороны телекоммуникационной промышленности, поскольку это предполагает 

долгосрочные контракты и некоторые гарантии для пользователей. 

Лицензированный совместный доступ (Licensed Shared Access) включает в 

себя соглашение между пользователем обмена данными (оператором) и 

держателем первичной лицензии (например, правительственной организации) 

вокруг условий использования (где, когда, как). Данное соглашение крайне 

привлекательно для долгосрочных инвестиций. 
Литература: 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ З ПІДТРИМКОЮ 

ПРОТОКОЛУ MGCP 

 
Розглянуто реалізацію протоколу MGCP на прикладі устаткування IPConnect виробництва 

компанії Nortel Networks. Вказано особливості концепції побудови устаткування IPConnect та 

відмінності протоколу H.323 від MGCP. Виділено чотири основні елементи з точки зору 

функціональної побудови в IPConnect та наведена її інфраструктура, а також вказано результат 

еволюції ОКС7 в напрямку пакетної передачі інформації.  

   Розглянемо реалізацію протоколу MGCP на прикладі устаткування IPConnect 

виробництва компанії Nortel Networks. IPConnect - це набір сумісних апаратно-

програмних засобів, об'єднаних єдиною ідеологією і технологічною базою. Він 

охоплює системи управління з'єднаннями і обробки викликів, сервери додатків, 

шлюзи, а також апаратуру, встановлену безпосередньо у користувачів. Масштаби 

мереж, створюваних на базі цього рішення, практично не обмежені. 

   І ще одна важлива особливість: концепція побудови устаткування IPConnect дає 

оператору можливість вибрати те рішення, яке відповідає його поточним 

потребам, і поступово нарощувати потужність мережі, інвестуючи кошти 

поетапно і співвідносячи цей процес з темпами розвитку бізнесу та фінансовими 

можливостями. 

   Як відомо, до недавнього часу єдиним протоколом, що регулює процес 

керування з'єднаннями в мережах IP-телефонії, був протокол Н.323. Цей протокол 

досить широко поширений і добре зарекомендував себе в рішеннях IP-телефонії. 

Але, на жаль, Н.323 не може гарантувати прозорість з’єднань з ТфОП, що 

використовують сигналізацію ОКС7. Ця обставина обумовила вибір протоколу 

MGCP в якість основного протоколу в обладнанні IPConnect (що, втім, не 

відкидає повністю протокол Н.323). Протокол MGCP спеціально оптимізовано 

для потреб телефонії, і компанія Nortel Networks бере активну участь в його 

розробці та впровадженні. 

 

З точки зору функціональної побудови в IPConnect можна виділити чотири 

основних елементи (Рис.): 

 шлюз між ТФОП і IP-мережею (CVX 1800); 

 система обробки викликів (IPConnect Call Engine - ICE); 

 шлюз сигналізації (USP); 

 різні додатки - наприклад, IVR. 
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Рис. Інфраструктура IPConnect 

 

Результатом еволюції ОКС7 в напрямку пакетної передачі інформації стала поява 

сімейства протоколів IPS7 (більше 20), що описують конкретні процедури 

упаковки / розпаковування сигналів ОКС7. У їх числі - аналоги протоколів ISUP, 

INAP і інших, що використовуються в системі сигналізації ОКС7. Ці протоколи 

мають різні модифікації, що враховують особливості, властиві національним 

системам сигналізації.  
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ВИМОГИ ДО НАДІЙНОСТІ ВОЛЗ НА ЕТАПІ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ 

ОПТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Розроблено рекомендації щодо підвищення надійності волоконно-оптичних ліній зв’язку 

за рахунок технологічних заходів на етапі виробництва оптичного волокна.  Також розглянуто 

методи  прокладання оптичного кабелю з метою підвищення його надійності. Визначено, що 

найбільш підходящим, з точки зору надійності кабелю, є метод прокладання шляхом задування 

http://wiki.kspu.kr.ua/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:VoIP_8.7.png
http://www.protocols.ru/index.php
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в пластикову трубу. Проведено дослідження для розрахунку допустимих умов натягу. 

Отримані співвідношення, які дозволяють оцінити термін функціонування оптичного волокна. 
 

Розвиток сучасних телекомунікаційних мереж незмінно йде по шляху 

збільшення їхньої інформаційної ємності. Постійно зростаюча потреба в 

збільшенні швидкості передачі даних призводить до появи й становлення нових 

волоконно-оптичних технологій, що дозволяють передавати сигнали з більш 

високою швидкістю на далекі відстані. На сучасному етапі розвитку 

комунікаційних технологій все більш інтенсивного впровадження набувають 

технології спектрального розділення каналів (СРК) [1], які максимально 

використовують інформаційно-пропускну здатність оптичного волокна. Основний 

зміст технології СРК полягає в тому, що в одному оптичному волокні на різних 

довжинах хвиль створюється ряд паралельних інформаційних каналів. Так, за 

останнє десятиріччя кількість каналів в системах з СРК зросла на порядок і 

досягає більше трьохсот [2].  

Стрімке зростання інформаційно-пропускної здатності оптичного волокна 

внаслідок застосування новітніх технологій призводить до посилення вимог до 

таких параметрів, як надійність волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ). 

Враховуючи пов’язане з цим збільшення втрат інформації, що передається, за час 

відмови на лінії, необхідно понизити значення  такого параметру, як інтенсивність 

відмов, що припадають на одиницю довжини лінії за одиницю часу. З однієї 

сторони, з метою врахування людського фактору, це вимагає посилення 

охоронно-роз’яснювальної роботи серед населення та організацій, що можуть  

проводити земляні роботи в охоронній зоні лінійно-кабельних споруд. З іншої 

сторони, необхідно розробити заходи з підвищення надійності оптичного волокна. 

Положення запропонованої в [3] теорії дозволяють визначити взаємозв’язок 

між прикладеним навантаженням в часі та ймовірністю відмови оптичного 

волокна. При цьому повинні бути враховані такі параметри, як характеристики 

росту тріщини n, та фактор критичного навантаження.  

Згідно з дослідженнями, сумарна ймовірність відмов F оптичного волокна 

довжиною L, що знаходиться під натягом σ надається виразом: 

F = 1- ехр[-LN(σ)], 

де N(σ) – сукупна кількість тріщин на одиницю довжини. 

Враховуючи, що початкова міцність Si відповідає розподіленню Вейбула, 

має місце наступне рівняння: 
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де So та m – константи, що відносяться до початкового розподілення 

міцності. Величина m представляє нахил щодо розподілення Вейбула. 

Враховуючи ці вирази, а також з використанням інших положень 

вищеназваної теорії в роботі [3] були отримані співвідношення, які дозволяють 

оцінити строк функціонування оптичного волокна.  

Передбачення ймовірності відмов спиралось на результати тестування на 

міцність оптичного волокна. Для оцінки початкового розподілення міцності в 
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роботі було запропоновано тест щодо натягу великих довжин оптичного волокна. 

На додаток до цього, величину Np – ймовірність відмови волокна під час тесту на 

міцність також легко оцінити підрахунком кількості розривів за час тестування. 

За результатами досліджень було отримано співвідношення для розрахунку 

допустимих умов натягу: 
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де σр – натяг, що прикладається до волокна під час тесту на міцність (%); 

σs – статично діючий на волокно натяг за межами тесту на міцність; 

tp – тривалість тесту на міцність;  

ts – час дії статичного натягу; 

Fs – ймовірність відмови волокна. 

Таким чином у висновку хотілось би зазначити що, впровадження на 

мережах зв’язку сучасних оптичних технологій, що забезпечують високий рівень 

інформаційно-пропускної здатності оптичних волокон, ставить завдання 

відповідного підвищення їх надійності. При цьому оцінку надійності волокон та 

попереднє відбирання їх за цим критерієм можливо проводити ще на етапі 

виробництва оптичного кабелю. Подальші заходи щодо збереження досягнутого 

рівня надійності полягають у виборі методів прокладання оптичного кабелю, які 

забезпечують відсутність надмірних навантажень на кабель та мінімізують 

залишкове навантаження на оптичні волокна у складі кабелю. Одним з таких 

методів може бути вдування ОК в пластикову трубку, яке в достатній мірі 

відповідає цим вимогам. 
 

Література: 
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“Лань”, 2010. – 272 с. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Про актуальность и эффективность облачных технологий было сказано уже 

много, блогосфера пестрит статьями о «облаках» и других инновационных 

подходах в IT, много сказано о эффективности этой технологии а так же 

перспективах которые она несет. IT гиганты активно внедряют такие облачные 
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сервисы как Google Docs , у майкрософта это Office Web Apps,  так же разного 

рода почтовые сервисы , такие как Gmail , Яндекс почта и другие  . Для 

детального рассмотрение темы «Современные облачные технологии» нужно 

определится в терминах. Итак, давайте сначала определим понятия «облака» 

Облако - это модель (концепция) организации IT-инфраструктуры, которая 

состоит из распределенных и разделяемых конфигурируемых аппаратных и 

сетевых ресурсов, а также программного обеспечения, развернутых на удаленных 

(облачных) дата центрах поставщиков (провайдеров). То есть облако - это подход 

организации IT-инфраструктуры. 

Из этого определения получаем определение  облачных технологий : 

Облачные технологии – или технологии облачного вычисления (cloud computing)  

это концепция вычислений при которой аппаратные и сетевые мощности и 

ресурсы выносятся со стороны клиента на сторону провайдера этих услуг, 

который разворачивает эти ресурсы на распределённой сети оборудования.  

Проще говоря , облачные сервисы-  это предоставление IT услуг 

пользователям через Интернет . 

Все сервисные модели облачных вычислений должны соответствовать основным 

характеристикам облачных вычислений: 

 Самообслуживание по требованию  

 Универсальный доступ по сети  

 Объединение ресурсов (англ. resource pooling) Эластичность  

 Учёт потребления 

Если модель (концепция) предоставления распределенных и разделяемых 

конфигурируемых вычислительных ресурсов соответствует вышеизложенным 

характеристикам, то это cloud computing. 

Основные модели облачных сервисов: 

1. Software as a Service (SaaS) - программное обеспечение как услуга. В этой 

модели предоставления облачных вычислений потребитель использует 

приложения поставщика, запущенные в облачной инфраструктуре, которые 

доступны  клиенту через интерфейс (web-браузер) или интерфейс программы.  

2. Platform as a Service (PaaS) - платформа как услуга. Модель предоставления 

облачных вычислений, при которой потребитель получает доступ к 

использованию программной платформы: операционных систем, СУБД, 

прикладного ПО, средств разработки и тестирования ПО.  

3. Infrastructure as a Service (IaaS) - инфраструктура как услуга. Модель 

предоставление облачных вычислений, при которой потребитель получает 

возможность управлять средствами обработки и хранения, а также и другими 

фундаментальными вычислительными ресурсами (виртуальными серверами и 

сетевой инфраструктурой), на которых он может самостоятельно устанавливать 

операционные системы и прикладные программы под собственные цели.  

А так же другие модели сервисов, такие как Desktop as a Service,( сокр. 

DaaS) ,  Communications as a Service, (сокр. CaaS)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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По моделям разветывания облака бывают : Публичными, Частными , Community 

cloud ( Облако одного сообщества)  или Гибридными. 

Среди современных IaaS сервисов можно выделить Jelastic. Jelastic  поставляет 

платформу-как-инфраструктуру в виде полного стека, позволяющего 

развертывание облачных хостингов на физической инфраструктуре ЦОД хостинг-

провайдера. 

Что же касается PaaS сервисов , то это такие платформы для разработчиков 

как Xen Cloud Platform, Cloud Foundry, Apache Hadoop, Apache Hive и другие 

OpenSource платформы 

В SaaS секторе кол-во сервисов огромно и разнообразно. Среди них всем 

известные GoogleDocs, Gmais, iCloud и другие. В 2014 году в США стала 

популярной услуга OneLive предоставляющая возможность играть в современные 

игры даже на самом простом оборудовании. 

В заключении можно отметить , что кол-во инвестиций и доля на рынке  

облачных вычисления и сервисов в будущем будут только увеличиваться , обходя 

все другие IT сферы в темпе роста. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ 

У деяких випадках наземні лінії зв'язку не задовольняють потребам обміну 

радіомовними чи телевізійними програмами, особливо коли приймач і передавач 

значно віддалені одне від одного. Між ретрансляторами не може бути великих 

відстаней, тому розміщення наземних ретрансляторів пов’язане зі значними 

технічними та економічними проблемами. Цих недоліків немає при використанні 

супутникових систем зв’язку. 

В основі побудови супутникової системи зв'язку лежить ідея розміщення 

ретранслятора на космічному апараті. Космічний апарат, що знаходиться на 

досить високій орбіті, здатний «охопити» дуже велику територію - близько 

третини поверхні Землі. Через його бортовий ретранслятор можуть зв'язуватися 

будь-які станції, що знаходяться на цій території. Супутникова передача 

починається в одній з наземних станцій, проходить через супутник, і закінчується 

в одній або більше наземній станції. 

http://www.lessons-tva.info/
https://kontur.ru/articles/225
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Супутникові системи зв’язку мають унікальні особливості, що відрізняють 

їх від інших систем зв'язку. Деякі з них забезпечують переваги, які роблять 

супутниковий зв'язок привабливою для ряду додатків. Інші створюють 

обмеження, які неприйнятні при реалізації деяких прикладних задач. 

Супутникові системи зв’язку мають ряд переваг: 

— Постійні витрати. Вартість передачі через супутник по одному з'єднанню 

не залежить від відстані до наземної станції. Більш того, всі супутникові сигнали - 

широкомовні. Тому вартість супутникової передачі залишається незмінною 

незалежно від числа приймаючих наземних станцій. 

— Широка смуга пропускання. 

— Мала ймовірність помилки. У зв'язку з тим, що при цифровій 

супутниковій передачі побітові помилки досить випадкові, застосовуються 

ефективні та надійні статистичні схеми їх виявлення та виправлення. 

Виділимо також ряд обмежень у використанні ССС: 

— Значна затримка. Велика відстань від наземних станцій до супутника на 

геосинхронній орбіті призводить до затримки поширення тривалістю майже в 

чверть секунди. Ця затримка відчутна при телефонному з'єднанні і робить  

неефективним використання супутникових каналів при неадаптованій до 

супутникових систем зв’язку передачі даних . 

— Розміри наземної станції. Вкрай слабкий на деяких частотах 

супутниковий сигнал, який доходить до наземних станцій(особливо для 

супутників старих поколінь), змушує збільшувати діаметр антени, ускладнюючи 

тим самим процедуру розміщення станції. 

— Захист від несанкціонованого доступу до інформації. Широкомовлення 

дозволяє будь-якій наземній станції, налаштованій на відповідну частоту, 

приймати трансльовану супутником інформацію. Лише шифрування сигналів, 

часто досить складне, забезпечує захист інформації від несанкціонованого 

доступу. 
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АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ЗВ'ЯЗНОСТІ ГРАФІВ ТА МЕРЕЖ 

 
Поняття зв'язності графів відіграють фундаментальну роль при аналізі та синтезі структур 

мереж зв'язку. Особливі значення характеристики зв'язності мають при дослідженні живучості та 

структурної надійності мереж зв'язку. У цьому напрямку отримано багато цікавих і корисних 

результатів . Зокрема, повністю вирішені задачі визначення k-зв'язності графів по вершинах і ребрах. 

Досліджено такі характеристики зв'язності, як пара зв'язностей, k-ступінь графа і деякі інші.  
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Аналіз відомих характеристик зв'язності показав, що ці характеристики в 

деяких випадках являються  малоефективним в задачах синтезу структурно-

надійних мереж зв'язку [1-3]. В силу цього виникла необхідність розробити нові 

характеристики зв'язності, які б дозволили синтезувати графи мереж зв'язку з 

великим рівнем структурної надійності, з одної сторони, а з іншої - враховували б 

обмеження на число шляхів в каналі передачі. Вибір нижчезазначених 

характеристик зв'язності визначався двома обставинами: 

- Існуючими показниками структурної надійності, 

  - Класифікацією характеристик зв'язності. 

  

При пошкодженні деяких вузлів або гілок мережі важливо знати локальну 

зв'язність між вузлами, які знаходяться на деякому віддаленні від пошкоджених 

елементів. Великий інтерес представляють графи мереж зв'язку, в яких 

пошкодження окремих елементів не впливають на локальну зв'язність між іншими 

вузлами. 

Теорема 1. Нехай заданий ω-зв'язний граф G=(X, U) і деяка вершина . 

Будь-яка пара вершин з множини X – ( ) в підграфі  буде 

ω-з’єднуваною, якщо будь-яка пара вершин з множини  в підграфі ω-

з’єднувана, тобто -локально зв’язна, де через  позначено множину вершин, 

суміжних з  в графі , через  – множину вершин, що знаходяться на 

відстані  від вершини .  

Доказ. Нехай задані ω-зв'язний граф G=(X, U) і вершина . Розглянемо 

граф, наведений на рис. 1. Так як граф  ω-зв'язний, то вершини  і  ω-з’єднувані 

в . Якщо жоден із з'єднуюючих ланцюгів не містить , то ,  та  ω-з’єднувані в 

.  

 
Рис.1. Граф  

 

Нехай ланцюг  містить вершину . Так як вершини 

1 і  ω-з’єднувані (за умовою теореми), то знайдуться ω-ланцюги, що їх 

з'єднують, причому жоден з ланцюгів не буде містити вершину . Якщо один з 

ланцюгів  не перетинається із жодним із зв'язуюючих ланцюгів  то 

ланцюг  в  замінюється на ланцюг  і, відповідно,  та  ω-з’єднувані в . 
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Нехай всі ланцюги, що з'єднують вершини 1 і  в , перетинаються з 

ланцюгами, що з'єднують вершини  та . Припустимо, що  та  не ω-з’єднувані 

в , тоді за теоремою Менгера [4] знайдуться ω - І вершин, при видаленні яких 

вершини  та  будуть відокремлені в . Ясно, що жодна з вершин, що 

видаляються, не можуть лежати на ланцюгах  і , бо тоді знайдеться 

ланцюг, що з'єднує  з , що не містить вершини, що видаляються. Нехай ω - І 

вершини, що видаляються, лежать на ω - І ланцюгах, що з'єднують вершини  та  

(на рис. 1 ці вершини відмічені знаком *). Так як вершина  з'єднується ланцюгом 

з вершиною 1, а вершина  сполучається ланцюгом з вершиною , то, в силу ω-

з’єднуваності  і 1 в , вершини  та  виявляться зв'язаними. Теорема доведена.  

Більш детальний аналіз зв’язності наведено в доповіді. 
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SDN. THE WAY WE BUILD NETWORKS 

 

In Software Defined Networking the controller is the focal point of network 

architecture, sitting between applications that will make demands of the network and the 

network devices themselves.  

For network professionals, the centralized controller takes on the role of the 

control-plane, where distributed routing protocols such as BGP and OSPF have 

traditionally sat. We are still in early days of SDN with groups and vendors jockeying 

for position and dominance, and as such there are an abundance of controllers to choose 

from. In fact, someone new to SDN could be overwhelmed by all of the choices. 

However, upon further inspection, a trend is becoming evident in the SDN 

controller market — that of consolidation. While there are still many controllers in play, 

slowly but surely the market is seeing two key rallying points, both in the open source 

world.  

This consolidation is an important step in the SDN world: 

• Enterprise shops have been stymied by the variety of controllers out there. It’s 

hard to bet on an SDN controller this early in the game, especially when trying to build 
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a new operational strategy around the platform. Consolidation means they can make a 

choice they can live with. 

• Vendors interested in interoperability are also impacted by having too many 

controllers to contend with. But, with ODL and ONOS gaining broad acceptance, 

vendors can build a controller based on one with little risk it will become an orphan. 

• Some SDN application developers have been in a “sit back and wait” mode, as 

it takes both time and money to support an application on a variety of controller 

platforms. As the industry settles on ODL and ONOS, application developers can 

release products for  these platforms knowing they will work across the larger part of 

the user community.   

This takes nothing away from the important contributions made by the many 

academic SDN controller projects. These efforts remain useful as proofs of concepts, or 

to try out new ideas. But they weren’t necessarily designed to work at scale or to handle 

every SDN use case that an enterprise or service provider might have. 

In addition, vertically integrated controllers designed by a vendor to work within 

their own ecosystem are just that - part of a specific stack intended to work in a unified 

product line. These vendor-specific controllers are unlikely to ever go away, as they 

may forever be integral to certain vendor product offerings. And that’s not a bad thing. 

There’s room in customer networks for more than one controller, depending on the 

problems being solved and the products used. However, it is interesting to see that part 

of the consolidation movement comes from vendors. A number of them are basing their 

controllers on open source projects, OpenDaylight in particular. 
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ЕКОНОМІЧНА ВИГОДА ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ОБ'ЄДНАННІ БАЗОВИХ 

МЕРЕЖ 

 

Сучасний світ вступає у фазу надзвичайно невизначеного розвитку. 

Глобальні зміни захватили всі сфери людської діяльності. І ця невизначеність 

http://networkworld.com/
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обумовлює нестабільність і суперечливість цього розвитку, що являє собою 

сприятливим ґрунтом для виникнення проблем та конфліктів. 

Проте, на фоні багатьох непередбачуваних подій і явищ пробиваються деякі 

закономірності , які домінують в загальному розвитку суспільства.  

До таких закономірстей відносять інформатизацію суспільства. Вона 

настільки значима, що сучасне суспільство спеціалісти називають інформаційним. 

Передача, зберігання і обробка інформації стали головною рушійною силою 

розвитку суспільства. А роль технічної бази для такого розвитку починають 

виконувати інфокомунікаційні  системи і технології (інфокомунікації). 

Проблеми інфокомунікацій різні спеціалісти бачать по різному. І значимість 

їх також оцінюється по різному. Проте, актуальність деяких із них не викликає 

сумнівів.  

Зокрема, до одної із таких проблем можна віднести ефективне використання 

вже існуючих мереж шляхом, наприклад, оптимального управління їх 

конфігураціями.   

На сьогоднішній день, в Україні є кілька первинних мереж. Кожен великий 

оператор вважає своїм обов’язком мати свою первинну мережу, хоча 

використовується вона ледве на 20-30%. Крім того, кожен оператор має свою 

мережу доступу до цієї первинної (базової) мережі, до якої підключаються 

користувачі (абоненти). Відомо,що базові мережі є в таких операторів, як 

Укртелеком, Київстар, Астеліт, МТС Україна і т.д. 

При розгляданні ролі конкуренції в сфері телекомунікацій, можна зробити 

висновок, що вона може привести до багатомільярдних втрат через створення 

декількох дублюючих первинних мереж, що і відбувається зараз в Україні.  

Ринкова конкуренція, яка являється потужним двигуном розвитку 

економіки, має свої недоліки, які відкриваються тоді, коли головною ціллю стає 

досягнення максимальних прибутків і надприбутків любою ціною. 

Чи є це великим благом для країни? Для того аби відповісти на це питання, 

потрібно порівняти шляхом розробки моделей як окремих мереж операторів, так і 

спільної мережі з визначенням економічних параметрів цих моделей. Але апріорі 

ясно, що побудова однієї єдиної базової мережі об’єднаними зусиллями кількох 

операторів буде в рази дешевше, ніж побудова окремих мереж для кожного 

оператора.  

Отже, із сказаного вище не можна робити висновок, що не потрібно 

руйнувати існуючі мережі і замість них будувати одну об’єднану, але в 

подальшому створення нових базових мереж являється недоцільним. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ БАЗОВИХ МЕРЕЖ ПІДПРИЄМСТВ 

ІНФОКОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ 

Один із основних напрямків у вирішенні проблеми забезпечення стійкості 

мереж зв'язку є розробка системи критеріїв працездатності i показників, які 

характеризують стійкість мереж зв'язку, які пов'язані з вимогами споживачів, та 

об'єктивно відображають стан мережі в цілому i окремих її елементів. Як відомо, 

стійкість мережі зв'язку обумовлена її надійністю i життєздатністю. В сучасних 

економічних умовах проблема надійності мережі зв'язку стає все більш 

актуальною, тому що безпосередньо впливає на економічні показники як 

підприємств зв'язку, так i всіх тих, хто користується їхніми послугами. 

 Основною метою досліджень в галузі мережевої надійності є прагнення 

розробити методи для інженерів-проектувальників, що спрощують проектування 

мереж, які вимагають підвищеної надійності. В ідеалі, бажано сформувати моделі 

проектування мереж та алгоритми, які використовують в якості вхідних даних 

характеристики мережевих компонентів, а також критерії проектування, і видають 

на виході оптимальну структуру мережі. 

В телекомунікація основний внесок в надійність мережі в цілому вносить 

первинна мережа. Первинна мережа представляє собою сукупність типових 

фізичних кіл, типових каналів передачі i мережевих трактів, створену на основі 

мережевих вузлів (станцій), кінцевих пристроїв i ліній передачі, що з'єднують їх. 

Її призначенням є не передача безпосередньо інформації, а забезпечення 

вторинних мереж та інших користувачів каналами i трактами.  

Надійність первинної мережі - це властивість  зберігати в часі в 

установлених межах значення всіх параметрів типових фізичних кіл, типових 

каналів передачі i мережевих трактів, що характеризують їх здатність до передачі 

сигналів електрозв'язку в заданих режимах i умовах застосування i технічного 

обслуговування. 

В історичному плані всі види електрозв’язку тривалий період розвивалися 

незалежно один від одного, внаслідок чого сформувалися декілька незалежних 

мереж. Разом з тим, мережі загального користування не справлялися з 

необхідними об’ємами передачі повідомлень, що вимагаються для нормального 

економічного розвитку країни, і тому ряд міністерств і відомств стали створювати 

свої мережі для задоволення власних потреб. Така технічна політика привела до 

ще більшого роз’єднування технічних засобів, а ефективність сукупності мереж в 

масштабах країни залишилася низькою. 

Вже на початку 60-х років було ясно, що перспективним напрямом розвитку 

зв’язку повинно стати об’єднання мереж. 

Можна виділити наступні передумови для об’єднання мереж: 

- уніфікація методів перетворення; 
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- необхідність передачі сигналів в співпадаючих напрямах; 

- схожість функцій систем передачі і комутації. 

Принцип побудови первинної мережі (базової мережі) показаний на 

рисунку 1.1. До складу первинної мережі входять мережеві вузли, мережеві 

станції та лінії передачі. 

 

 
Рисунок 1.1 – Первинна мережа зв’язку(Базова мережа зв’язку). 

 

 

Найбільшою первинною мережею володіє підприємство «Укртелеком». 

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» — одна з найбільших компаній 

України, яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх регіонах 

країни. 

Особливо сильні  позиції товариство має на ринку послуг доступу до мережі 

Інтернет та фіксованої телефонії. ПАТ «Укртелеком» є лідером ринку 

швидкісного фіксованого доступу до мережі Інтернет та займає провідні позиції 

на ринку фіксованої телефонії. 

ПАТ «Укртелеком» створило найпотужнішу в Україні національну 

магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології 

DWDM, яка дозволяє надавати споживачам сучасні телекомунікаційні послуги 

майже  в усіх населених пунктах України[1]. 

Проаналізувавши звіт НКРЗІ за 2015 рік можна зробити висновки, що в 

Україні окрім первинної (базової) мережі «Укртелеком», існують ще мережі, тікі 

як ТОВ «Астеліт», ПрАТ «МТС Україна» та ПрАТ «Київстар» та інші[2].  

Кожен оператор має свою первинну мережу. Таким чином у нас в Україні 

склалась така ситуація, що існує декілька мереж. Наявність декількох мереж у 

різних операторів ніким та нічим не обумовлена. Звідси слідує необхідність 

розробки методу оптимального використання цих мереж. 

Література: 
1. http://vnstele.com/system-komut/lecz-ok/100-43-lecz-ok.html. 
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2. Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації за 2015 рік. 

 

Комашко А.С. 
Державний університет телекомунікацій,  

Факультет Телекомунікацій.  

м. Київ 

 

DLP СИСТЕМА: ЇЇ МОЖЛИВОСТІ ТА  ВПРОВАДЖЕННЯ 

Data Leak Prevention (DLP) система - технологія запобігання витоку 

конфіденціальної інформації. Технологія побудована на аналізі потоків даних, 

котрі перетинають периметр захищений інформаційною системою. При виявленні 

в потоці інформації конфіденційні данні , спрацьовує активний компонент 

системи та передача інформації блокується.  

Необхідність впровадження таких систем очевидна. DLP системи надійно 

захищають від внутрішніх загроз та витоку інформації за межі, наприклад, 

державних установ.  

DLP системи виконують розпізнання конфіденційної інформації двома 

методами: 

- Аналізом формальних ознак. Тобто реагують , наприклад, на грифи 

документів , спеціальні мітки та хеш-функції.  

- Аналіз вмісту.  

Перший метод дозволяє уникнути помилок, але при цьому, для коректної 

роботи методу, необхідно щоб вся інформація мала класифікацію чи спеціальні 

мітки , так як при їх відсутності , система просто не зреагує в потрібний момент.  

Другий метод більш ефективніший, хоч і допускає помилкові спрацювання. 

Він не вимагає класифікації та спеціальних міток. Його робота  реалізована на 

перевірці вмісту документу.  

Найкращим же є випадок , коли система DLP поєднує в собі два методи.  

Такі системи не є складними в реалізпції , то було б доцільно їх використовувати 

в вищих навчальних закладах.  

Інфраструктура навчальних закладів складається з безлічі серверів та 

комп’ютерів без нормальної роботи яких , функціонування вищого навчального 

закладу  вже неможливе. Для забеспечення цілісності інформації,  запобігання 

збоїв, витоку інформації та запобігання проникнення в систему ззовні , такі 

системи просто необхідні.  

DLP системи складаються з компонентів мережевого рівня, котрі 

контролюють трафік ( зазвичай вони встановлені на проксі-серверах, серверах 

електронної пошти чи у вигляді окремих серверів) та компонентів рівня хоста, 

котрі встановлюють безпосередньо на комп’ютери працівників, в лабораторіях. 

Вони призначені для контролю запису інформації на зовнішні пристрої (флеш 

накопичувачі, компакт диски) . Ці компоненти також відстежують зміни 
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мережевих налаштувань, інсталяцію програм для обходу контролю.  Окрім 

компонентів рівня хоста та компонентів мережевого рівня, система DLP повинна 

мати модуль центрального управління.  
 

Nasirov A. 

State University of Telecommunications 

Department of Telecommunications 

Kyiv 

 

SWITCHBOARD IN THE SKY 

 

The Advanced Communications Technology Satellite (ACTS) 

Artist's concept of ACTS. 

On September 12, 1993, a new and soon-to-be award-winning on-ramp to the 

information superhighway was opened to heavy traffic: NASA launched one of the 

most revolutionary breakthroughs in space communications history, the Advanced 

Communications Technology Satellite (ACTS). 

Image right: Artist's concept of ACTS. Credit: NASA 

ACTS is the first high-speed, all-digital communications satellite. It is the first to have 

sophisticated telephone-system-type switching onboard. It can carry data at standard 

fiber-optic data rates with the same transmission quality, added performance, and cost 

savings that a land-based network provides. It operates in the uncrowded Ka-band (18 

to 30 gigahertz) portion of the radio spectrum. ACTS technology integrates well with 

ground telephone network systems, allowing for high-speed transmission over great 

distances to even the remotest locations. 

For more than 6 years, ACTS was the testbed where Glenn researchers 

demonstrated the abilities and reliability of the system they designed and where U.S. 

companies and institutions tested their own uses of the NASA technologies. 

The early intention was to solve another expected problem: crowding of the 

geosynchronous orbit where communications satellites fly. Satellites in geosynchronous 

orbit fly 22,300 miles above the equator at a speed that matches the rotation of the 

Earth. Satellites of the same frequency must be positioned, by international agreement, 

at least 4° apart to avoid interference between signals. 

Commercial companies need greater communications capacity to support their 

many services, such as high-speed and high-security financial transactions for banks 

and wireless mobile networks for consumers. Countries the world over are clamoring 

for their own satellites, particularly those countries without the infrastructure for a 

reliable ground communications network. 

As early as the 1970's, Glenn researchers and their industry collaborators were 

aware that the demand for geosynchronous orbital slots would all too soon exceed 

capacity. They designed the technology, then launched ACTS to demonstrate that their 
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new technology could meet the growing communications needs of a demanding public. 

Well before the end of the formal demonstration project in May 2000, the answer was a 

resounding yes. 

 
 

mage above: Major ACTS spacecraft components. Credit: NASA 

ACTS has operated flawlessly, experiencing expected downtimes only during the spring 

and fall equinoxes when the spacecraft's solar panels are eclipsed. Experimental studies 

began 12 weeks after launch and continued through May 2000 when Glenn's 

experiments program came to an end. 

Sources: 
1. NASA Official: Brian Dunbar 
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СЕКЦІЯ №2.СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ  

 

Ворохоб Максим 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально науковий інститут телекомунікацій та інформатизації 

Факультет Інформаційних технологій 

м. Київ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗДРОТОВОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ LI-FI 

 

Схоже, кількість використовуваних бездротових стандартів збільшилася 

ще на 1. Не так давно інфрачервоний порт був мало не панацеєю, яка позбавляє 

користувачів від використання кабелів. Слідом за інфрачервоним портом з'явився 

Bluetooth, який був більш практичний. І ось зараз йде ера Wi-Fi, коли точка 

доступу є в кожному будинку. Але вчені не зупинилися на досягнутому і тепер 

уже все частіше і частіше говорять про бездротову мережу Li-Fi, яка не 

вимагає роутера, а інтернет-кабель підключається по світлодіодному 

світильнику. 

В умовах щільних міських забудов діапазон, в якому передаються сигнали 

Wi-Fi, все частіше переповнений перешкодами в основному від інших 

аналогічних пристроїв. Більш того, фізика електромагнітних хвиль встановлює 

верхню межу пропускної здатності традиційних Wi-Fi. На заданій частоті можна 

передавати лише певну кількість даних. Чим нижче частота хвилі, тим менше 

даних вона може передати. 

Але що, якщо б ви могли передавати інформацію, використовуючи хвилі 

набагато більш високої частоти, не вдаючись до регулятора телекомунікаційного 

ліцензування в своїй країні? Світло, як і радіо, являє собою електромагнітну 

хвилю, але вона має приблизно в 100 000 разів більшу частоту, ніж Wi-Fi сигнал. 

Li-Fi - нова технологія передачі даних, яка докорінно змінить бізнес в 

майбутньому, створює можливості, дозрілі для використання вже сьогодні, і 

готується стати багатомільярдної індустрією. В даний час ведуться розробки по 

досягненню швидкості 1Гбіт / с, яка дозволить перевершити показники 

надшвидкого широкосмугового доступу. 

Light Fidelity - технологія Li-Fi скорочено - це оптична технологія 

бездротової передачі інформації. Технологія була розроблена і представлена на 

конференції TED Talk розробником - вченим Харальдом Хаасом (Harald Haas). 

Для надшвидкого зв'язку використовується видима частина 

електромагнітного спектра. Це відрізняє дану технологію від такої усталеної 

форми бездротової комунікації, як Wi-Fi, в якій задіяні традиційні частоти. В Li-Fi 

дані передаються модуляцією інтенсивності світла, приймаються фотоприймачем, 

і сигнал перетвориться в електричний. Суть технології в модуляції двійковим 
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кодом потоку світла від спеціального світлодіодного джерела. Модуляція 

проводиться таким чином, що людське око її не сприймає. Технологія 

високошвидкісного оптичного зв'язку Li-Fi відноситься до категорії бездротової 

комунікацій, яка, крім видимого світла, включає інфрачервоний і 

ультрафіолетовий. Її унікальність полягає в використанні існуючих мереж 

освітлення. 

Світло чи радіо? 

Li-Fi може перетворити лампу в бездротову точку доступу за аналогією з 

маршрутизатором Wi-Fi. У традиційному зв'язку використовуються радіочастоти, 

але їх число дуже обмежена. Пристрої - комп'ютери, ноутбуки, принтери, смарт-

телевізори, смартфони та планшети - повинні конкурувати за пропускною 

здатність. Поява все більшої кількості речей, які використовують Wi-Fi, 

наприклад, холодильників, годинників, фотоапаратів, телефонів, є причиною 

затримок і зниження швидкості передачі даних.  

Радіохвилі створюють електромагнітні перешкоди, які заважають роботі 

приладів і обладнання літаків, лікарень і потенційно небезпечні на таких 

виробництвах, як ядерна енергетика, буріння нафтових і газових свердловин. Li-Fi 

використовує світло, іскробезпечне і не створює електромагнітних завад. 

Радіохвилі проходять крізь стіни і стелі. Світло цього не робить. В цьому і 

полягає різниця в захисті даних між Wi-Fi і Li-Fi. Хакер, який перебуває поза 

будівлею, здатний підключитися до радіомережі всередині нього. Дані, що 

передаються по Li-Fi, доступні тільки там, куди світить лампа. 

Стандарт Wi-Fi 802.11a / g забезпечує швидкість передачі до 54 Мбіт / с, і це 

значення можна збільшити до 1 Гбіт / с. В університеті Единбургу вже досягли 3 

Гбіт / с в монохромному режимі. Один повноколірний RGB-світлодіод може 

передавати до 9 Гбіт /с. 

Перспективи технології Li-Fi 

Вважаюється, що використання видимих світлових променів в якості 

передачі даних має ряд переваг перед звичайними радіохвилями: 

1. Вигода електроспоживання (ККД радіомодемів не перевищує і 5%, майже 

вся їхня енергія йде в тепло). 

2. Світлом можливо передавати дані на значно більшій швидкості ніж по 

радіо, але за рахунок меншої відстані. 

3. Світлодіодні лампочки можливо використовувати в дуже населених 

містах і точки доступу не будуть забиті і конфліктувати один з одним, як на 

прикладі з Wi-Fi. 

Без сумніву, перспективи технології Li-Fi величезні. Якщо пофантазувати, 

то алея в якомусь місті, обладнана світлодіодними випромінювачами, стане 

можливістю безкоштовного широкосмугового доступу в інтернет для всіх. 

Цікаво, що датчики і випромінювачі Li-Fi підлягають встановленню всюди: 

їх можна розташовувати на опорах освітлення вулиць, на деревах, на стінах 

будівель. При цьому, абсолютно будь-який пристрій, який знаходиться поблизу, 

також отримує доступ в мережу. Крім того, можлива заміна звичної нам 

традиційного стільникового зв'язку вже на гібридну, наприклад, з використанням 
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Li-Fi в умовах роботи у великому мегаполісі і радіохвилі поза зоною доступу Li-

Fi. Зрозуміло, що тут нас чекатимуть чималі витрати. Але вже зовсім скоро такі 

інвестиції окупляться. 

 

Література: 
1. Arnon, Shlomi. Visible light communication. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2015. Print.  

Dimitrov, Svilen, and Harald Haas. Principles of LED light communications : towards networked Li-Fi. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2015. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС 

 

Електронний підпис - це дані в електронній формі, які приєднуються до 

інших електронних даних або логічно з ними пов'язані, і призначені для 

ідентифікації передплатника цих даних. 

ЕЦП володіє всіма основними властивостями власноручного підпису: 

• засвідчує те, що отриманий документ надійшов від підписала його особи; 

• гарантує цілісність і захист від спотворення / виправлень підписаного 

документа; 

• не дає можливості особі, яка підписала документ, відмовитися від зобов'язань, 

що виникли в результаті підписання цього електронного документа. 

У реальному світі електронний підпис - це інформація, яка зазвичай 

зберігається на диску, флешці або смарт-карті. Для роботи з підписом на 

комп'ютер користувача встановлюється необхідне програмне забезпечення, яке 

дозволяє це робити, і крім того, вам необхідний доступ в Інтернет, щоб 

скористатися спеціальним сервісом. 

Інтернет для багатьох вже давно перестав бути іграшкою і став не тільки 

важливою деталлю їх соціального життя, а й потужним, багатофункціональним і 

зручним інструментом в житті ділової людини. Сьогодні онлайн укладаються 

угоди на дуже великі суми. 

Підпис може бути як особиста, оформлена на одну людину, так і 

колективна, яка буде ідентифікувати організацію. Одна людина може мати кілька 

ЕПЦ - як і організація. 

Головне - не забувати, що електронний підпис накладає на користувача такі 

ж обов'язки і тягне за собою такий же рівень відповідальності, як і реальна. З тієї 

ж причини електронний підпис потрібно оберігати від сторонніх і в разі крадіжки 

або втрати - відразу ж доводити до відома відповідного органу, поки ваша ЕПЦ не 

з`явилася на якомусь сумнівному документі. 
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Якщо порівнювати із цифровим підписом з фізичної, то головними 

відмінностями будуть: можливість передачі цифрового підпису окремо від 

документа, неможливість змінити документ після генерації цифрового підпису. 

Підробка ж цифрового підпису малоймовірна, зважаючи на високу 

криптостойкости сучасних асиметричних алгоритмів шифрування. Єдиною 

можливою атакою на які є метод повного перебору. При достатній довжині ключа 

час цього перебору може становити багато тисячоліть на сучасній техніці. 

Перевагою ЕЦП є складність її підробки. На даний момент автору невідомо 

жодного випадку підробки ЕЦП, створеної відповідно до чинних міжнародних 

або російськими стандартами (під підробкою тут розуміється створення такої 

ЕЦП, яку не відрізняють від справжньої звичайні засоби перевірки, доступні 

кожному користувачеві, за умови їх коректної роботи). Що стосується 

власноручного підпису, то встановити її справжність з високим ступенем 

вірогідності можна тільки в результаті спеціальної почеркознавчої експертизи. У 

реальних умовах при перевірці автентичності власноручного підпису виникають 

наступні проблеми. 

1. Відсутність необхідної кваліфікації у переважної більшості «користувачів» 

паперових документів. З укладенням договорів, отриманням довідок та інших 

документів на паперових носіях стикаються практично всі, проте спеціальну 

підготовку проходять лише одиниці. 

2.   Низька якість зразків підпису та можливість їх підміни. Наприклад, якщо 

клієнт банку може обслуговуватися в будь-якому його офісі, то, відповідно, в 

кожному офісі повинен бути і зразок його підпису. Отже, банк змушений 

розсилати відскановані зразки підпису, забезпечувати їх захист від підміни і для 

перевірки замість оригіналу підпису використовувати її зображення на екрані 

монітора. Така ситуація ускладнює перевірку справжності власноручного підпису 

клієнтів і створює умови для розкрадання грошових коштів. Тому при видачі 

грошей банківські службовці не тільки звіряють підпис клієнта зі зразком, але і 

вимагають пред'явити документ, що засвідчує особу. Така подвійна перевірка 

знижує ймовірність обману, але не дозволяє виключити його повністю, так як 

зловмисник може не тільки підробити підпис, а й використовувати фальшиві 

документи. Не виключається також можливість змови з працівником банку і, 

наприклад, отримання кредиту по чужих паспортними даними. 

3.    Відсутність зразків підпису. На практиці при отриманні підписаного 

договору, рахунки або довідки можливість порівняти підписи в цих документах з 

достовірними зразками часто взагалі відсутня. Така ситуація не тільки 

пояснюється низьким рівнем правової культури, а й має об'єктивні причини, 

пов'язані зі складністю організації роботи зі зразками підпису. В результаті 

недобросовісна сторона може в подальшому відмовитися від виконання 

зобов'язань на тій підставі, що документ підписаний не уповноваженою особою. 

4. Мінливість підпису, пов'язана з хвилюванням, втомою, станом алкогольного 

сп'яніння, невиробленість підпису або свідомим її зміною. Дана властивість 

значно ускладнює встановлення автентичності підпису і може, з одного боку, 

призвести до невизнання справжньою підписи дійсної, а з іншого - 
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використовуватися зловмисником в якості підстави для відмови від виконання 

своїх зобов'язань по документу, підписаного свідомо зміненої підписом. 

З огляду на сказане вище, можна зробити висновок про те, що ЕЦП не 

тільки може бути застосована в тих ситуаціях, в яких в принципі неможливо 

використання власноручного підпису для підтвердження автентичності 

документів, але і має ряд переваг, пов'язаних з наявністю чітких (математичних) 

критеріїв достовірності і відсутністю необхідності в зразках підписи для 

перевірки. Криптографічні алгоритми цифрового підпису дозволяють з високим 

ступенем достовірності перевірити наступне твердження: електронний документ 

підписаний за допомогою закритого ключа, відповідного використовуваному для 

перевірки відкритого ключа, і після проставляння підпису в електронний 

документ не було внесено зміни. При цьому закритий ключ ЕЦП, який 

використовується для підписання електронних документів, відомий тільки його 

власнику, а відкритий ключ ЕЦП, призначений для перевірки достовірності ЕЦП, 

доступний будь-якому користувачеві відповідної інформаційної системи. 

 

Література 
1. Преимущества электронной цифровой подписи и ее отличия от собственноручной подписи. 

http://www.ru-ib.ru/pub/26 

2. Электронная подпись: плюсы и минусы. 

http://ecomspace.ru/blog/security/post/2825 

3. Преимущества и проблемы использования электронной цифровой подписи. 
http://sibac.info/studconf/hum/xiv/34849 

4. Электроннаяподпись и бизнес. 

http://www.computera.ru/102651/elektronnaya-popis-i-biznes-primenyayut-li-v-rossii-oblachnuyu-etsp/ 

 

 

Козиряцький Антон Павлович 

Державний університет телекомунікації 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації 

Факультет Інформаційних технологій 

м. Київ 

 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 
Інформатизація суспільства - це глобальний соціальний процес, особливість якого 

полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, 

накопичення, продукування, обробка, зберігання, передача та використання інформації, 

здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної та обчислювальної техніки, а також 

на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. 

 

Інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, 

інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, 

зайнятих обробкою і зберіганням інформації; обчислювальну техніку і методи 

організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, їх практичні 

додатки, а також зв'язані з усім цим соціальні, економічні та культурні проблеми. 

 

http://www.ru-ib.ru/pub/26
http://ecomspace.ru/blog/security/post/2825
http://sibac.info/studconf/hum/xiv/34849
http://www.computera.ru/102651/elektronnaya-popis-i-biznes-primenyayut-li-v-rossii-oblachnuyu-etsp/
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Інформатизація суспільства забезпечує: 

 Активне використання постійно розширюючогося інтелектуального 

потенціалу суспільства, сконцентрованого в друкованому фонді, і науковій, 

виробничії та інших видах діяльності його членів; 

 Інтеграцію інформаційних технологій в наукових та виробничих видах 

діяльності, ініціюючій розвиток всіх сфер суспільного виробництва, 

інтелектуалізацію трудової діяльності; 

 Високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого 

члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію 

представленої інформації, суттєвість використовуваних даних. 

 

Інформаційна технологія, як і будь-яка інша, повинна відповідати таким вимогам: 

• забезпечувати високий ступінь розчленовування всього процесу обробки 

інформації на етапи (фази), операції, дії; 

• включати весь набір елементів, необхідних для досягнення поставленої мети; 

• мати регулярний характер. Етапи, дії, операції технологічного процесу можуть 

бути стандартизовані й уніфіковані, що дозволить більш ефективно здійснювати 

цілеспрямоване управління інформаційними процесами. 

 

Сучасні інформаційні технології 

 

Сучасне матеріальне виробництво та інші сфери діяльності все більше 

потребують інформаційного обслуговування, переробки величезної кількості 

інформації. Універсальним технічним засобом обробки будь-якої інформації є 

комп'ютер, який грає роль підсилювача інтелектуальних можливостей людини і 

суспільства в цілому, а комунікаційні засоби, які використовують комп'ютери, 

служать для зв'язку і передачі інформації. Поява і розвиток комп'ютерів - це 

необхідна складова процесу інформатизації суспільства. 

Інформатизація суспільства є однією із закономірностей сучасного соціального 

прогресу. Цей термін все наполегливіше витісняє широко використовуваний до 

недавнього часу термін «комп'ютеризація суспільства». При зовнішній схожості 

цих понять вони мають істотну відмінність. 

Інформатизація суспільства є однією із закономірностей сучасного 

соціального прогресу. Цей термін все наполегливіше витісняє широко 

використовуваний до недавнього часу термін «комп'ютеризація суспільства». При 

зовнішній схожості цих понять вони мають істотну відмінність. 

При комп'ютеризації суспільства основна увага приділяється розвитку і 

впровадженню технічної бази комп'ютерів, що забезпечують оперативне 

отримання результатів переробки інформації і її накопичення. 

При інформатизації суспільства основна увага приділяється комплексу заходів, 

спрямованих на забезпечення повного використання достовірного, вичерпного і 

своєчасного знання у всіх видах людської діяльності. 

Сучасні інформаційні технології міцно увійшли в наше життя. 

Застосування ЕОМ стало буденною справою, хоча ще зовсім недавно робоче 
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місце, обладнане комп'ютером, було великою рідкістю. Інформаційні технології 

відкрили нові можливості для роботи і відпочинку, дозволили багато в чому 

полегшити працю людини. З розвитком сучасних інформаційних технологій 

зростає прозорість світу, швидкість і обсяги передачі інформації між елементами 

світової системи, з'являється ще один інтегруючий світової фактор. Це означає, 

що роль місцевих традицій, що сприяють самодостатньому інерційному розвитку 

окремих елементів, слабшає. Одночасно посилюється реакція елементів на 

сигнали з позитивним зворотним зв'язком. Інтеграцію можна було б тільки вітати, 

якби її наслідком не ставало розмивання регіональних і культурно-історичних 

особливостей розвитку. 

 

 

Безвенюк Дана Олександрівна 

Державний університет телекомунікації 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації 

Факультет Інформаційних технологій 

м. Київ 
 

АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОЦЕСІ 

УПРАВЛІННЯ  

               Головним напрямком перебудови менеджменту і його радикального 

удосконалення, пристосування до сучасних умов стало масове використання 

новітньої комп'ютерної і телекомунікаційної техніки, формування на її основі 

високоефективних інформаційно-управлінських технологій. Засоби і методи 

прикладної інформатики використовуються в менеджменті та маркетингу. Нові 

технології, засновані на комп'ютерній техніці, вимагають радикальних змін 

організаційних структур менеджменту, його регламенту, кадрового потенціалу, 

системи документації, фіксування і передачі інформації. Особливе значення має 

впровадження інформаційного менеджменту, значно розширює можливості 

використання компаніями інформаційних ресурсів. Розвиток інформаційного 

менеджменту зв'язано з організацією системи обробки даних і знань, 

послідовного їхнього розвитку до рівня інтегрованих автоматизованих. Систем 

управління, що охоплюють по вертикалі і горизонталі всі рівні і ланки 

виробництва і збуту. Технологія це комплекс наукових і інженерних знань, 

реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, 

трудових факторів виробництва, способах їх з'єднання для створення продукту 

або послуги, що відповідають певним вимогам. Технологія нерозривно пов'язана з 

машинізацією виробничого або невиробничого, насамперед управлінського 

процесу. Управлінські технології ґрунтуються на застосуванні комп'ютерів і 

телекомунікаційної техніки. Відповідно до визначення, прийнятому ЮНЕСКО, 

інформаційна технологія це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, 

інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, 

зайнятих обробкою і зберіганням інформації обчислювальну техніку і методи 

організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, їх практичні 
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додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні та культурні 

проблеми. Самі  інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих 

початкових витрат і наукомісткої техніки. Їх введення повинно починатися зі 

створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у 

системах підготовки фахівців. Автоматизацією називають впровадження 

полегшуючих виконувану роботу технічних засобів, які надають можливість 

вивільнення людських і заощадження матеріальних ресурсів при розв’язанні 

різноманітних задач професійної діяльності спеціалістів різних галузей. Напрямки 

автоматизації безпосередньо залежать від специфіки виконуваної роботи. Серед 

основних напрямків автоматизації інформаційно - управлінської діяльності слід 

назвати:  

1.  Вдосконалення організації процесу управління. Цей напрямок передбачає вже 

задані цілі і задачі розвитку. Він в найбільшому ступені торкається структури 

органів управління і характеру їхнього взаємозв’язку, змінює процеси прийняття 

рішень. Практична реалізація цього напрямку пов’язана з впровадженням 

автоматизованих систем управління (АСУ).  

2.  Вдосконалення інформаційного забезпечення. Даний напрямок спрямований на 

покращення якісних характеристик тієї інформації, яка “постачається” органам 

управління. Перспективною формою його реалізації є створення інформаційних і 

експертних систем.  

3.  Вдосконалення традиційних технологій опрацювання і представлення 

інформації. Практична реалізація цього напрямку пов’язана з впровадженням 

безпаперового документообігу, розробкою офісного програмного забезпечення 

(електронний офіс).  

В останні десятиліття менеджменти в найбільш розвинених країнах, зокрема, в 

США і Японії, на творчі (творять) інформаційні технології так званого третього 

(вищого) рівня. Вони охоплюють повний інформаційний цикл - вироблення 

інформації (нових знань), їх передачу, переробку, використання для перетворення 

об'єкта, досягнення нових більш вищих цілей.  

             Інформаційні технології третього рівня означають вищий етап 

комп'ютеризації менеджменту, дозволяють задіяти ЕОМ у творчому процесі, 

з'єднати силу людського розуму і міць електронної техніки.  

Повна інтегрована автоматизація менеджменту припускає охоплення наступних 

інформаційно-управлінських процесів: зв'язок, збір, зберігання і доступ до 

необхідної інформації, аналіз інформації, підготовка тексту, підтримка 

індивідуальної діяльності, програмування і рішення спеціальних завдань. Основні 

напрямки автоматизації інформаційно-управлінської діяльності компаній 

наступні: автоматизація процесу обміну інформацією, включаючи засновницьку 

АТС, "електронну пошту". До сучасних технічних засобів автоматизації 

інформаційно-управлінської діяльності відносяться: 

 1) персональні комп'ютери, об'єднані в мережі; 

 2) електронні друкарські машинки;  

 3) текстопереробні системи (проблемно-орієнтовані комп'ютерні системи, що 

мають великі функціональні можливості); 
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 4) копіювальні машини; 

 5) комунікаційні засоби, телефонну техніку;  

 6) засоби для автоматизації введення архівних документів і пошуку інформації 

(до них відносяться нетрадиційні носії інформації: магнітні диски і стрічки, 

мікрофільми, диски з оптичними записами);  

7) засоби для обміну інформацією - "електронна пошта";  

8) відеоінформаційні системи; 

9) локальні комп'ютерні мережі; 

10) інтегровані мережі установ.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОВНОТЕКСТОВОГО ПОШУКУ ТА 

ІНДЕКСУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

Під час розробки програмного забезпечення електронних бібліотек постає 

задача реалізації повнотекстового пошуку інформації. Одним з найважливіших 

факторів, які впливають на якість пошуку, є метод внутрішнього преставлення 

документів.  

Метою роботи є дослідження методів повнотекстового пошуку та 

індексування документів електронної бібліотеки. Дослідження  показали, що 

застосування електронних бібліотек стало буденним явищем, а отже дослідження 

методів та методик їх програмної реалізації є актуальною та перспективною 

задачею, розв’язок якої дозволить запропонувати оптимальні шляхи програмної 

реалізації і впровадження сучасних бібліотечних інфорормаційних ресурсів.  

Існує ряд методів, найбільш поширені з яких наступні:  

а) Лексичне індексування. В основі лексичного індексування лежить 

булева модель. Запити користувача представляють собою деякий логічний вираз, 

в якому ключові слова поєднані операторами AND, NOT або ANDNOT. Під час 

використання цієї моделі індекс організується у вигляді інвертованого файлу, в 

якому для кожного терміна зі словника колекції зберігається список документів, в 

яких цей термін зустрічається. Даний тип індексування досить добре поширений, 

але при цьому має істотні недоліки. Так як пошук ведеться за допомогою логічних 

об’єднань / перетинів документів, в яких наявні ключові слова, то результат 

пошуку є повністю безконтекстним, що значно знижує його релевантність. 
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б) Векторне індексування. Більш досконалим і ефективним з погляду 

релевантності отриманих результатів є метод векторного індексування. У цій 

моделі запит користувача, також як і документи подаються у вигляді вектора в 

базисі слів словника. Найбільш релевантними вважаються ті документи, кути 

векторів яких з вектором запиту мінімальні.  

в) Ймовірнісне індексування. Даний вид індексування зіставляє кожному 

слову його вагу в документі. Це призводить до значного підвищення якості 

пошуку в порівнянні з лексичним і векторним індексуванням.  

г) Приховане семантичне індексування. Математичний апарат даного 

методу базується на економному сингулярному розкладанні матриць, яке 

дозволяє виявити приховані семантичні зв’язки при обробці великої колекції 

документів. Теоретична ефективність методу набагато вище лексичного або 

векторного індексування, але через його високі вимоги до обчислювальних 

можливостей сервера застосування його ускладнене. 

Існує досить багато інших методів внутрішнього представлення документів, але 

через їх складну формалізацію вони не отримали широкого поширення.  

Процес індексування включає наступні етапи, які здійснюють у зазначеній 

нижче послідовності: 

1) Аналіз і визначення змісту документа, як об’єкта індексування;  

2) Вибір понять, які характеризують зміст документа;   

3) Вибір термінів індексування для позначення понять;   

4) Формування пошукового образу документа з термінів індексування.  

Перераховані етапи можуть бути об’єднані в складі технологічних процедур за 

умови належного виконання кожного з етапів. Пошуковий образ документа 

(ПОД) формують з обраних термінів індексування за допомогою граматичних 

засобів інформаційно-пошукової мови (ІПМ). В процесі індексування не 

рекомендується описувати документ як фізичний об’єкт (з погляду його форми, 

об’єму тощо). Допускається відображати в ПОДі подібну інформацію, якщо вона 

дозволяє більш точно встановити відповідність документа інформаційної потреби 

користувача системи .  

Метою автоматизації індексування є мінімізація матеріальних і людських 

ресурсів, що витрачаються на процедуру індексування, а також досягнення 

стабільності та однаковості її результатів.  

Автоматизоване індексування (АІ) здійснюють за:  

1) Текстом первинного документа;  

2) Заголовком та анотацією або рефератом документа. АІ за текстом 

первинного документа повинно включати процедуру стиснення ПОД.  

З використанням обчислювальної техніки здійснюють такі змістовні етапи 

АІ:  

      

     1) Виявлення інформативних частин документа; 

     2) Ідентифікація слів тексту і приведення їх до нормалізованого вигляду 

(морфологічний аналіз і синтез);  

     3) Формування списку ключових слів вихідного тексту; 
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     4) Підбір дескрипторів по тезаурусу;   

     5) Формування ПОД. 

 Продуктивність механізмів індексування і пошуку залежить від кількості і 

розміру індексованих документів, частоти виконання і складності запитів, а також 

від ресурсів комп’ютера. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ 

Сучасні інформаційні технології вже давно перестали бути атрибутом 

лише науково-технічної сфери. Вони стали складовою частиною побутової 

культури суспільства. Збільшення кількості користувачів персональних 

комп’ютерів, зокрема тих, хто приєднався до Інтернету, поширення 

різноманітних комп’ютерних програм – все це призвело до появи нової 

проблеми: психофізіологічного та соціально-психологічного впливу нових 

інформаційних технологій на особистість людини і його здоров’я. 

 Застосування інформаційних технологій в сфері освіти позитивно впливає 

на суспільство, оскільки технології відкривають нові можливості. Вивчаючи ту 

чи іншу дисципліну не можливо обійтись без мережі Інтернет тому, що там 

зберігається вся необхідна інформація, яку без проблем можна використати для 

ефективної продуктивності навчання.  

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Інформаційні технології займають важливу роль в 

житті кожного із нас. На даний момент тяжко уявити людей, які не користуються 

сучасною технікою. Необхідність використання техніки вже не викликає сумнівів, 

оскільки технологія - це одна з розвинутих галузей сучасного життя. Інформаційні 

технології настільки глибоко засвоїлись в свідомості людей, що  інколи це 

призводить до відмови від реального світу і перехід у віртуальний. Інформаційні 

технології впливають на соціальні процеси. 

ПРИЗНАЧЕННЯ.Є безліч можливостей використання інформаційних тех-

нологій — від самостійного складання досить досконалих програм, створення 

своїх сторінок у просторі Internet, дистанційного навчання до занурення у світ 

найкращих музейних колекцій, бібліотек і навіть пограбування банків та розкрит-
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тя секретних кодів Пентагону. Виникають запитання: як впливає цей дивовижний 

штучний інформаційний світ на психіку людини і, зокрема, дитини? За яких умов 

цей новий вид людської діяльности сприяє розвитку особистости, а за яких зава-

жає? Чи стосується ця нова культура більшости населення України, чи це забава 

для розвинутих країн? 

ВПЛИВ. 

Вплив інформаційних технологій  треба розглядати з двох боків: 

 позитивного та негативного: 

Позитивний характер проявляється в тому, що новітні інформаційні 

технології стають не лише рушійною силою прогресу, а й засобом спілкування 

між країнами, компаніями, університетами, також виступають новою формою 

торгівлі і потужним засобом, який допомагає людям. Існує безліч можливостей 

використання інформаційних технологій – від самостійного складання простих і в 

той же час досконалих програм, створення своїх сторінок в мережі Інтернет, 

дистанційне навчання до занурення у світ найкращих музейних колекцій і 

бібліотек світу. 

Негативний характер проявляється в тому, що люди не помічають наскільки 

глибоко закріпилися інформаційні технології в їх свідомості. Найбільш 

негативним моментом є те, що люди замінюють реальне спілкування віртуальним. 

Більшість сучасних дітей та підлітків, зараз надають перевагу іграм та 

спілкуванню в соціальних мережах, ніж спілкуванню з реальними людьми. А це 

свідчить про синдром Інтернет-залежності. 

Інформаційні технології негативно впливають на психологічний стан людини, що 

в свою чергу, призводить до невротичних розладів, які характеризуються 

комплексністю, тяжкістю та поєднання різних патологічних проявів. Коли люди 

використовують технології  концентрується їхня увага та засвоюється велика 

кількість інформації, яка перевантажує мозок та пам'ять, що може призвести до 

розумової втоми та погіршення уваги. 

У процесі використання інформаційних технологій може розвиватися зоровий 

синдром, який ґрунтується на зоровому стомленні. Поширеними симптомами є 

зниження гостроти зору; його затуманення; труднощі при переводі погляду з 

ближніх предметів на дальні і назад; двоїння в очах. Особливо шкідливо для 

органу зору є ігри з яскравими дрібними елементами, читання та введення тексту, 

малювання. При значному використанні технологій можливе погіршення 

шлуночка міокарда, що є причиною виникнення функціональних порушень 

роботи серця. 

Iнтернет пропонує незліченні ресурси та фантастичні можливостідля 

навчання, але він також містить велику кількість інформації, яка неможе бути ані 

корисною, ані надійною. Оскільки будь-хто може розміщувати коментарі або 

інформацію в Iнтернеті, користувачамнеобхідно розвивати навички критичного 

мислення, щоб оцінюватиправильність он-лайн-інформації. 

 Ніхто не буде заперечувати, що із впровадження інформаційних технологій 

наше життя стало більш комфортнішим, поява Інтернет мережі дозволяє нам 

оволодіти будь-якою інформацією, а мобільні телефони забезпечують  швидку 
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комунікацію. Але проблема полягає в тому, що люди не знають границь, тому їм 

важко зупинитись, що в свою чергу може призвести до залежності.  

ВИСНОВОК. 

Інформаційні технології виступають важливим процесом засвоєння 

індивідом зразків поведінки, психологічних установок, соціальних цінностей на 

норм, знань, навиків, які дозволяють ефективно функціонувати в сучасному 

суспільстві.  На жаль, інколи інформаційні технології гальмують процес 

становлення особистості в суспільстві. Прикладом може бути перегляд кіно, 

замість того, щоб прочитати книгу. Це негативно відбивається на 

інтелектуальному розвитку людини. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В СІЛЬСЬКОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ. ТОЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО 

 

І. Постановка проблеми 

І.І. Що таке точне землеробство. 

Точне землеробство (Precision Farming) — впровадження технологій 

у рільництво на основі ґрунтових картографічних одиниць. Комплекс заходів, що 

дозволяють накопичувати об’єктивну інформацію, аналізувати її та приймати 

швидкі та ефективні рішення. Це визначення своїй суті ідентичне промисловими 

ERP (системи підтримки прийняття рішень) . 

І.ІІ. Структура та призначення. 

http://studopedia.org/5-53560.html
../../../22/Downloads/Znpcvsd_2014_1_7%20(2).pdf
http://www.moluch.ru/archive/65/10857/
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/df6427b9f73a227ec325763100427b4
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У основі наукової концепції точного землеробства лежать уявлення про 

існування неоднорідностей в межах одного поля. Для оцінки і детектування цих 

неоднорідностей використовуються новітні технології, такі як системи 

глобального позиціонування GPS, спеціальні датчики, аерофотознімки і знімки 

з супутників, а також спеціальні програми для агроменеджменту на 

базі геоінформаційних систем (ГІС).  

Поділяють на три головні складові: 

- точне керування технікою; 

- аналіз та управління факторами, що впливають на родючість ґрунту; 

- аланування, контроль та аналітика.  

Не менш важливою для роботи є точність сигналів, основні види сигналів: 

- безкоштовні сигнали (WAAS/EGNOS); 

- платні сигнали (Omnistar НР/ХР); 

- базові станції та РТК; 

І.ІІІ. Країни та компанії, які впроваджують ці технології. 

Дистанційні датчики застосовуються для виміру температури й вологості 

ґрунту, визначення стану рослин, урожайності посівів та ін. Дія дистанційних 

датчиків заснована на лазерно-радарних, ультразвукових, електромагнітних 

установках, на використанні інфрачервоних хвиль, спектрофотометрів, візуальних 

телекамер, атомних резонаторів і т.д. Бортові датчики застосовуються для 

моніторингу врожаю, визначення норми висіву насіння, внесення добрив, 

отрутохімікатів, води, вапна; місця знаходження й швидкості руху техніки; виміру 

технічних параметрів руху машин. 

Виробники систем паралельного водіння, та моделі приладів: 

Модель приладу Виробник 
Середнє 

відхилення 

Greenstar John Deere 30 см 

Raven Cruiser Goodsoil 30 см 

Outback S-lite Agrocom 30 см 

Swath XL LH-AGRO 50 см 

EasyGuide Plus Trimble 30 см. 

CenterLine 220 TeJet 50 см 

Palm Satcon 110 см 

У США, Японії, Китаї й деяких європейських країнах (Німеччина, Велика 

Британія, Голландія, Данія) “точним сільським господарством” почали займатися 

у 80-х роках минулого століття. У країнах Східної Європи на роль інформаційних 

технологій в агросекторі звернули увагу лише з середини 90-х. 

 

ІІ. Мета роботи 

Головною метою дослідження цієї теми є показ усіх аспектів та їх розуміння і 

впровадження у сільське господарство більш інтенсивніше. Розгляд способів 

роботи високотехнологічних приладів на практиці та вивчення їх можливостей. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1


   87 

 

Порівняння ефективності даних технологій із показниками звичайного сільського 

господарства. Виділення переваг точного землеробства. 

 

ІІІ. Особливості та переваги точного землеробства 

 Використання супутникових технологій в сільському господарстві не тільки 

можливе, а й надзвичайно ефективне, тому виділимо такі переваги: 

По-перше, точна документація по витратах ресурсів, облік внутрішніх і 

зовнішніх витрат. 

По-друге, збір, аналіз та зберігання критичних даних із внесення добрив, посіву 

та збиранню урожаю. 

По-третє, максимізація продуктивності та покращення організації виробництва: 

оптимізація виробничого циклу. 

Інші переваги для агробізнесу можуть полягати в електронному записі і 

зберіганні історії польових робіт і урожаїв, що може допомогти як при 

подальшому ухваленні рішень, так і при складанні спеціальної звітності про 

виробничий цикл, яка все частіше потрібна законодавством розвинених країн. 

Це інноваційні рішення, які забезпечать підвищення ефективності 

функціонування аграрної сфери в умовах обмеженості та збіднення природних 

ресурсів. 

 

 

Висновок 

Підвівши підсумки можна зазначити, що застосування інформаційних 

технологій дало великий поштовх у розвитку аграрної промисловості та 

покращило результати ведення земельних робіт. У свою чергу це вливатиме на 

зміцнення економіки країни і її стабільності. Також це впливає на рівень доходів 

підприємств, попит населення на продукцію. Але для цього потрібно ще виконати 

ряд завдань для впровадження технологій  в аграрний сектор, а саме: 

– покращення рівня підготовки і підвищення кваліфікації працівників аграрної 

галузі; 

– стимулювання державної фінансової підтримки сільськогосподарських 

підприємств, зайнятих інноваційною діяльністю; 

– залучення інвестицій щодо впровадження науково-технічних досягнень у 

виробництво; 

– реалізації відповідних програм і стратегій розвитку інноваційної діяльності у 

сільському господарстві; 

– розробки та впровадження дієвих механізмів стимулювання нововведень в 

аграрній сфері; 

 

Література: 
1. Wikipedia [Електронний ресурс]  
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МАТЕМАТИКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ 

 

 

Програмування - це мистецтво. Досконалість 

досягається       тоді, коли програма, що виконує 

свою функцію, займає всього кілька рядків; коли 

одна програма може робити те, чого не може 

робити інша; коли одні програми можуть 

проникати в інші; коли програма може 

маніпулювати з файлами такими способами, які 

раніше вважалися неможливими. Досконалі 

програми, окремі прийоми програмування, вдалі 

алгоритми можуть бути предметом 

колекціонування та шанування.  

Стівен Леві  

Анотація. Однією з важливих умов вдосконалення навчально-виховного 

процесу та формування у студентів умінь самостійно аналізувати явища і 

процеси, які відбуваються в природі і суспільстві, є послідовна і повна реалізація 

органічного взаємозв’язку різних навчальних предметів, що ґрунтується на 

системному здійсненні міжпредметних зв’язків. Є очевидним, що якісна 

математична підготовка майбутнього програміста – це основа його успішної 

професійної діяльності. 

Програмування - не просто чудова гімнастика розуму. Воно "осучаснює" 

людину, вчить мислити, розвиває саме ті інтелектуальні навички, які необхідні 

людині в інформаційному суспільстві. Навчання програмування допомагає 

зрозуміти, за якими принципами створюється та працює програмне забезпечення, 
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а отже, допомагає зрозуміти, як діє усе сучасне обладнання, адже воно 

комп'ютеризоване, програмнокероване.  

Для програмування потрібно мати аналітичний склад розуму, інакше воно 

дуже важке для розуміння і вивчення.Програмування включає складні і громіздкі 

завдання, які засвоюють далеко не всі студенти. Вчитися програмувати досить не 

легко. Досить не просто навчати і програмувати. Інша справа, якщо зробити 

предмет цікавим та практичним.  Програмування слід так популяризувати, щоб 

зробити його водночас доступним та не спотворити істину суть. 

Основна задача програміста – це пояснити комп’ютеру, що робити на одній із 

мов програмування. Обов’язковий розділ вищої математики необхідний при 

цьому – це математична логіка, без якої неможливо побудувати умовні вирази, які 

є основою для мови програмування. Елементарна математика потрібна усім 

технічним спеціалістам не залежно від напряму [3]. 

Проте, є цілий ряд високотехнологічних задач, які вимагають знань вищої 

математики, але відсоток таких задач значно менший. Тут важливо розуміти, що 

кожен рід завдань вимагає своєї, абсолютно іншої галузі математики. Ось кілька 

напрямків, в яких без знань вищої математики буде важко працювати: 

 2d/3d графіка та фізика в іграх; 

 криптографія; 

 аналіз даних та прогнозування; 

 розпізнавання моделей: зображень, аудіо, відео; 

 штучний інтелект, нейронні мережі, машинне навчання. 

Наприклад, для написання ігор або розробки в сфері 3d моделювання 

необхідні знання щонайменше аналітичної геометрії та деяких розділів фізики. 

Створення проектів в сфері менеджменту та аналітики підприємств не можливе 

без знань математичної статистики.  

Саме математика допомагає розвити логічне мислення на перших етапах 

навчання, адже програмування – суцільна логіка[4]. В подальшому розвитку 

спеціалістів цього напрямку можна виділити, що найкращі програмісти закінчили 

факультети з фізико-математичними напрямами, тобто одержали знання точної 

науки на вищому рівні. Саме ця наука допомагає програмісту глибше зрозуміти 

логіку і структуру не тільки програми, а й роботи самої мови програмування, крім 

того такі спеціалісти найчастіше пишуть дуже прозорий і чистий код [2]. 

Ми погоджуємося з думкою доктора фізико-математичних наук 

Л.Кудрявцева, що «випускники університетів повинні уміти у межах своєї 

спеціальності будувати математичні моделі, ставити математичні задачі, вибирати 

оптимальний метод та алгоритм для розв’язання задачі, застосовувати для 

розв’язання задачі чисельні методи з використанням сучасних обчислювальних 

машин, застосовувати раціональні математичні методи дослідження, на підставах 

проведеного аналізу здійснювати практичні висновки» [1]. 

Знання вищої математики, навіть, якщо не використовувати їх на практиці, 

дасть вам переваги при розв’язуванні навіть найпростіших проблем. Часто буває 

команда різних спеціалістів, частина з яких розв’язують складні математичні 

завдання, а інші – чисто програмістські, інфраструктурні. В таких випадках 
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знання вищої математики дозволяє легше розумітись із іншими в команді, 

розмовляти спільною мовою, спільними категоріями.Це можливо завдяки такій 

особливості математики, як її символічна мова – специфічний засіб комунікації. 

Грамотна математична мова свідчить про чітке та організоване мислення, і 

опанування нею, розуміння змісту, логічних зв’язків впливає і на розвиток 

звичайного мовлення, тим самим вносить вагомий внесок  у формування та 

розвиток аналітичного мислення людини. 

Також є компанії, які без знань вищої математики не приймають взагалі. 

Крім того, вища математика дає вибір і перевагу над іншими для отримання 

складних і цікавих проектів. 

Слід звернути увагу ще на одну особливість математики: її вплив на розвиток 

вольових якостей особистості, наполегливості, стійкості, цілеспрямованості, 

формування характеру, моральних рис. Щоб розв’язати задачу (не тільки знайти 

вірну відповідь, але й оптимальний розв’язок) необхідно пройти важкий шлях. У 

математиці помилку неможливо приховати – є об’єктивні критерії, щоб 

визначити,  чи є результат вірним і розв’язання обґрунтоване. Тому математика 

сприяє формуванню не тільки інтелектуальної сфери, але й моральних рис 

особистості. 

 

Література 
1.Кудрявцев Л.Д. Современная математика и еепреподавание / Л.Д. Кудрявцев. – 2-е изд., доп.– М.: Наука, 

1985. – 114 с. 

2. Насколько программисту нужно знание математики в работе. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https:/ tproger.ru/experts/2/ 

3.Шевченко С.М. Особливості навчання математичних дисциплін у технічному університеті напряму 

інформаційно-комунікаційних технологій / С.М. Шевченко // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 

2015. – № 2. – С. 80 – 86. 

4.ShevchenkoS., Onyshchenko 

V.Useoftechnologyonanalyticalthinkingdevelopmentamongstudentsindistancelearningmathematics/ S. Shevchenko, V. 

Onyshchenko // Problemsofspatialdevelopmentofsocio-economicsystems: economics, education, medicine. Monograph. –  

Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2015. – C. 287 – 293. 

 

 

Примаченко В.І., аспірант 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій та інформатизації Факультет 

Інформаційних технологій  

 

АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ПОБУДОВАНОГО НА ОСНОВІ ПРОГРАМНО КЕРОВАНИХ СИСТЕМ 

В роботі приведено основи побудови телекомунікаційного обладнання 

побудованого на базі програмно керованих систем. Розглянуто функціональну 

схемуПКР, яка забезпечує виконання основних вимог ПКРВизначено, що 

програмно кероване радіо, могло бути реалізовано багато років тому назад. 

Однак через відсутність можливості розробки достатньо потужних цифрових 

сигнальних процесорів (ЦСП) та програмуємих логічних інтегральних схем, 

широкого розповсюдження ПКР набули в лише цьому десятилітті.Показано, що 
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цифрові сигнальні процесори чи мікропроцесори мають мати високий рівень 

обчислювальної потужності. І розвиток елементної бази вже сьогодні дозволяє 

створювати системи ПКР, а в поєднанні з програмно-керованими мережами - 

мережу майбутнього. 

 

Програмно кероване радіо (ПКР) являє собою систему зв’язку, яка 

використовує програмне забезпечення для реалізації комунікаційних функцій, які, 

як правило, виконуються за допомогою апаратних засобів. Програмна 

реалізаціябезпроводових мереж є перспективною, так як вона є менш дорога, і 

дозволяє легко змінювати периметри системи, щоб задовольнити різні потреби і 

вимоги. 

Сучасні смартфони, планшети ноутбуки мають безліч стандартів обміну 

даними, роботи в мережі Інтернет, управління “розумним будинком” та ін. Дані 

пристрої підтримують одночасно декілька стандартів і їх ефективна робота 

вимагає високого рівня робочих частот та кількості ядер. 

ПКР визначається як реалізація апаратних засобів та програмного 

забезпечення телекомунікаційних систем. Програмно кероване радіо, могло бути 

реалізовано багато років тому назад.Однак через відсутність можливості розробки 

достатньо потужних цифрових сигнальних процесорів (ЦСП)та програмуємих 

логічних інтегральних схем, широкого розповсюдження ПКР набули в лише 

цьому десятилітті. Базова архітектура ПКР показана на рис. 1[1, c. 8]. Головним 

апаратним елементом даної телекомунікаційної системи є ЦСП. 

 

АЦП ЦСП ЦАП

 
Рис. 1. Функціональна схема ПКР 

 

На рис. 1 для реалізації приймача вхідний фільтр має бути смуговим, 

частота дискретизації вхідного аналого-цифровий перетворювача (АЦП), буде 

визначатись згідно теореми Котельникова. Вихідний цифро-

аналоговийперетворювачмає працювати на частоті, яка становить щонайменше в 

два рази більшу пропускну здатність сигналу основної смуги частот. Вихідний 

фільтр реалізується за допомогою фільтра нижніх частот і обмежує вихідний 

сигнал основної смуги частот.  

У багатьох додатках, модулюючий сигнал, сам по собі, є цифровим. Тоді 

модуляція/демодуляція виконується на базі АЦП та ЦАП, а вхідний та вихідний 

фільтри можуть бути усунені іцифрові сигнали подаються на процесор. Реалізація 

ЦСП на одному кристалі з АЦП та ЦАП перетворює їх на модем. 

Ця реалізація ПКР не залежить від обраного типу модуляції, тому, будь-

який режим модуляції для сигналу, що передається, аналоговий (АМ, FM) або 

цифровий (QPSK або QAM), можуть бути реалізовані за допомогою одного 
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апаратно-програмногозабезпечення. Це є головною і вагомою перевагою ПКР 

перед телекомунікаційним обладнанням попередніх поколінь. 

Для цього цифрові сигнальні процесоричи мікропроцесори мають мати 

високий рівень обчислювальної потужності.Розвиток елементної бази вже 

сьогодні дозволяє створювати системи ПКР, а в поєднанні з програмно-

керованими мережами[2, c. 5]- мережу майбутнього. 
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РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

ПРОГРАМУВАННЮ 

 
В умовах глобалізації, інформатизації та інтелектуалізації суспільства перед системою 

вищої освіти України постають нові вимоги до підготовки фахівців ІТ-технологій. Це – і 

підвищення якості розумової праці, формування умінь широкого профілю, і психологічна 

готовність поповнювати свої знання, вдосконалювати свою кваліфікацію, опановувати новітні 

технології та обладнання.Останнє є можливим лише за умови розвинених інтелектуальних 

умінь, основна особливість яких є вміння систематизувати інформацію, порівнювати та 

виявляти спільне та відмінне в даних проблемах, знаходити суперечності і вміти їх 

розв’язувати, прогнозувати інші шляхи для їх рішення та здійснювати рефлексію цих пошуків.Є 

очевидним, що  навчання програмуванню має потужний потенціал для розвитку 

інтелектуальних умінь студентів. 

Кожен, хто захопився особливим спілкуванням з комп’ютером – 

програмуванням – з чогось починав. Багато теорії, вивчення різноманітних мов 

програмування – все це неодмінно є важливим фактором, одним з кроків до 

успіху. Але, як відомо, для програміста найголовніше не знання мов, а передусім 

мислення, гнучкість розуму та здатність навчання всьому новому. 

З цих міркувань випливає наступне: щоб досягти більшого в кар’єрі 

програміста, потрібно не так витрачати час на вивчення всіх особливостей мов 

програмування, як надавати перевагу тренуванню мислення[1;2]. Потрібно 

розуміти, як все організувати, як саме буде працювати розроблений проект. 
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Синтаксис можна вивчити будь-якої мови, але легше ним користуватись, 

керуючись логікою дій. 

Проте, що саме розуміють під цим терміном – «логіка»? Я завжди вважала й 

вважаю, що програмісту потрібна не власне логіка в чистому вигляді, а вміння 

формалізувати абсолютно будь-який процес – будь то повсякденний або на 100%-

віртуальний. Саме відсутність у користувачів навичок формалізації своїх же 

власних дій є основною проблемою при узгодженні технічних завдань з 

виконуваним проектом. Особливо, якщо розробка проводиться з нуля, а не 

модифікуються старі плани.  

Розглянемо дещо конкретніше сам процес роботи програміста. Перше, що у 

нього є – конкретне питання, що потребує вирішення. Далі, осмислення 

поставленої задачі витікає в певні умови, за допомогою яких первісна задача буде 

втілена в реальність (навіть якщо ця реальність віртуальна). Умова стає причиною 

напрацювання певних етапів роботи, розмежування всього великого процесу на 

рівні та підрівні, які після реалізації повинні взаємодіяти кожен один з одним. 

Саме такий принцип дій і виокремлює нам діяльність програміста серед інших.   

Розробка програмного забезпечення - одне з небагатьох занять, в якому 

постійно доводиться мати справу з абстракціями. Мови програмування, типи 

даних, графічні представлення, потоки керування і т.д. є абстракціями реального 

світу, абстракціями апаратного забезпечення і часто абстракціями 

абстракцій.Абстракції – це, за визначенням, спрощення інформації, яка 

досягається розглядом великої кількості прикладів і стисненням їх в загальний 

шаблон.Для деяких людей природно мати абстрактне мислення, в той же час інші 

вважають за краще конкретні факти. Мова йде про спосіб, яким люди обробляють 

інформацію. І тоді логіка стає основним інструментом. 

Для розвитку цих умінь я б запропонувала просто намагатися розкладати 

будь-який процес, що зустрічається на вашому шляху, на складові:  

- суб'єкти (хто),  

- об'єкти (над чим),  

- дії (що робить), 

- причинно-наслідкові та умовні зв'язки між цими діями (та сама логіка).  

Поступово намагатися ускладнювати предметну область і, якщо вийде, все 

більше її абстрагувати – тобто розкладати не реальні події, а якісь процеси в 

розроблюваних програмах (як із задіянням GUI, так і повністю невізуальні). 

Для основного розвитку, навчання та отримання досвіду в області 

програмування пропоную наступний алгоритм дій. 

1. Вибираємо будь-яку просту і популярну в області, що цікавить, мову 

програмування (python, javascript, php, etc) для того, щоб було легше шукати 

інформацію, оскільки більшість завдань на них вже вирішені кимось, і в мережі 

можна знайти підказку. 

2. Вирішуємо найпростіші завдання. Бажано, щоб вони були корисні по 

роботі або просто в житті. Важливо просто навчитися вирішувати поставлені 

завдання і досягати цілей у відповідний термін. 
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3. Рано чи пізно, завдання стануть складніші й будуть призводити до 

того, що код буде занадто складний, стане важко в ньому розібратися через кілька 

днів. З цього моменту починається навчання тому, як цей код організувати так, 

щоб було простіше в ньому орієнтуватись. Тут, мабуть, вже знадобиться допомога 

людей, перегляд підказок, читання відповідних книг, перегляд чужого коду. 

4. Далі потрібно пару років попрацювати й набратися досвіду. І, 

можливо, освоїти іншу мову програмування, розширити кругозір. На цьому етапі 

вже буде зрозуміло, що читати й куди прямувати. 

Найважливіше – вирішувати реальні й посильні своєму рівню завдання. Бо, 

якщо ставити собі неможливі цілі, помре мотивація. А постійний, хоч й 

маленький, прогрес, результат дасть віру й бажання продовжувати багаторічну 

радість програмування. 
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО МЕРЕЖІ SDN, ПІДВИЩЕННЯ ЖИВУЧОСТІ 

МЕРЕЖІ 

 

Основною вимогою для мереж SDN, де потрібна висока доступність послуг, що 

надаються, є стійкість до збоїв в мережі будь-якого роду. Тому необхідно прийняти 

до уваги три основні вимоги до мережі SDN, для підвищення живучості мережі. 

Підключення до мережі - означає, що кожен вузол мережі має принаймні одне 

посилання на інший вузол в мережі. У цьому припущенні не враховується 

розходження між комутаторами і хостами в мережах SDN. Цілісність ліній зв'язку, 

визначається кількістюланок, які можуть бути видалені для відключення мережі; 

Доповнення мережі - процес визначення нових зв'язків в мережі, основна мета 

якого збільшення посилань і підключення вузлів в мережі. Доповнення ґрунтується 

на заявленому рівні живучості, частота відмов вузлів і додаткових витрат на 

додаткові вузли і ланки в мережі; Захист шляху - процедура знаходження колізій 

між двома вузлами в мережі. Підключення до мережі і доповнення в основному 
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необхідні на етапі проектування і впровадження мережі. Підключення до мережі 

повинно забезпечувати можливість знаходження кількох непересічних шляхів в 

мережі. Якщо з'єднання є занадто низьким, мережі  доповнення. 
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АРХІТЕКТУРА САМООРГАНІЗУЮЧИХ МЕРЕЖ 

 
Самоорганізуючі мережі (SON) представляють собою набір функцій для 

автоматичного налаштування, оптимізації, діагностування і відновлення стільникових 

мереж. Основними перевагами є істотно скоротити капітальні та експлуатаційні 

витрати. 

 

Існує три основні альтернативи архітектури SON в мережах стільникового 

зв'язку, як показано на рисунку 1. Вони позначені як централізовані, розподілені і 

гібридні архітектури. Різні функції SON можуть бути реалізовані на різних 

архітектурах в одній і тій же мережі.  

 

 
Рисунок 1: Архітектура самоорганізуючих мереж. 

Централізована архітектура самоорганізуючих мереж 

У централізованій SON архітектурі, алгоритми виконуються на рівні 

управління мережею. Команди, запити і дані параметрів витікають від рівня 

http://datatracker.ietf.org/wg/pce/charter/
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управління мережею і елементів мережі, в той час як дані вимірювань і звіти 

витікають в протилежному напрямку. Основною перевагою такого підходу є те, 

що алгоритми SON можуть приймати інформацію від всіх частин мережі до 

розгляду. Це означає, що можливо спільно оптимізувати параметри всіх 

централізованих функцій SON, так що мережа стає усе більш глобально 

оптимізована, принаймні, для повільно змінюваних характеристик мережі. Крім 

того, централізовані рішення можуть бути більш стійким до мережної 

нестабільності, викликаної одночасною роботою функцій SON, які мають 

взаємовиключні цілі. Контроль всіх функції SON проводиться централізовано, 

вони можуть легко бути узгоджені. 

Ще однією перевагою є неоднорідність і третя частина SON рішення не 

представляється можливим, так як функціональність може бути додана на рівні 

управління мережею, а не в мережеві елементи, де конкретні рішення 

постачальників, як правило, не вимагаються. 

Основними недоліками централізованої архітектури SON  є збільшення  

часу відповіді, підвищення магістрального трафіку, і що він являє собою єдину 

точку відмови. Чим довший час відповіді тим з меншою швидкістю мережа може 

пристосуватися до змін, що може призвести до нестабільності мережі. Це 

призводить до збільшення трафіку, так як дані вимірювань повинні бути 

відправлені з елементів мережі, системи мережевого управління і вказівки 

повинні бути спрямовані в протилежну сторону. Цей трафік буде збільшуватися 

по мірі збільшення стільників, що додаються до мережі. Крім того, потрібна 

централізована обчислювальна потужність буде великою. 

Розподілена архітектура самоорганізуючих мереж 

У розподіленої архітектури, SON алгоритми виконуються у вузлах мережі і 

точках обміну SON-повідомлень, що відносяться безпосередньо один з одним. Ця 

архітектура може зробити дію SON набагато більш динамічною, ніж 

централізована дія SON, так що мережа може пристосуватися до змін значно 

швидше. Це теж рішення, яке треба взяти до уваги, так як кількість стільників в 

мережі збільшується.  

Основним недоліком є те, що сума всіх оптимізацій на рівні стільників не 

обов'язково призводить в оптимальний режим роботи для мережі в цілому і, що 

саме більш важко гарантувати стійкість мережі.  

Ще одним недоліком є те, що реалізація алгоритму SON в мережевих 

елементів буде здійснюватись конкретним постачальником. 

Навіть якщо самі алгоритми виконуються в мережевих елементах, система 

управління мережею зазвичай в змозі контролювати дії SON, наприклад, 

встановивши критерії оптимізації, отримувати періодичні звіти, і бути в стані, 

щоб вимкнути його при необхідності. 

 

Гібридна архітектура самоорганізуючих мереж 

Гібридна архітектура SON означає, що частина алгоритму SON працює на 

рівні мережевого управління та участі мережевих елементів. Рішення являє собою 

спробу поєднати переваги централізованих та розподілених SON рішень: 
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централізованої координації дії SON і здатності швидко реагувати на зміни на 

рівні мережного елемента. 

На жаль, недоліки централізованої і розподіленої SON теж успадкувала. 

SON, пов'язана з рухом в backbone буде пропорційно кількості мережних 

елементів в мережі, що означає, що це може не дуже добре масштабуватися. Те ж 

саме для SON, пов'язаної з необхідністю обробки на рівні управління мережею. 

Також, так як частина алгоритмів SON не працює в мережних елементах і 

взаємозв'язки між централізованої і розподіленої дією SON будуть власні, 

прийняття сторонніх рішень буде ускладнено.  
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СЕКЦІЯ №3. БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Приходько Владислав  

Государственный университет телекоммуникаций,  

Учебно-научный институт Защиты информации 

г. Киев 

 

ЗАЩИТА ОТ ВЧ-НАВЯЗЫВАНИЯ В ПРОВОДНЫХ КАНАЛАХ СВЯЗИ 

 

Защита информации от высокочастотного (ВЧ-навязывания) в проводных 

каналах связи осуществляется с помощью как организационных, так и 

технических мероприятий. 

К организационным мероприятиям относятся: 

>•  использование телефонных аппаратов (ТА), выполненных в защищенном 

виде; 

>• осуществление физического контроля телефонных линий на предмет 

наличия подключений на расстояниях до 100 м от аппарата (расстояние выбрано 

исходя из предельной дальности действия систем перехвата информации такого 

типа); 

>• отключение телефонных аппаратов (ТА) от сети на время 

проведения переговоров. 

Однако организовать постоянный контроль телефонных линий в реальных 

городских условиях достаточно проблематично. Это можно сделать только при 

размещении организации в обособленном здании либо при наличии собственной 

АТС. Отключение аппаратов от линии на время проведения переговоров также 

нельзя отнести к надежным мероприятиям — опыт показывает, что об этом часто 

забывают. Поэтому по-настоящему надежной защиты не может быть без 

применения технических средств и проведения технических мероприятий. 

Технические мероприятия проводятся по следующим направлениям: 

>• инструментальный контроль излучений проводов на предмет выявления 

зондирующих ВЧ-сигналов в линиях связи; 

>• установка пассивных схем защиты. 

Рассмотрим перечисленные технические способы более подробно. 

Проведение технического контроля телефонных линий на предмет выявления 

зондирующих сигналов — технически легко осуществимое мероприятие. Для 

этого необходимо иметь приемник со следующими характеристиками: 

>• частотный диапазон 9 кГц... 30 МГц; 

>• чувствительность порядка нескольких единиц микровольт; 

>• наличие AM- и ЧМ-детекторов. 

Кроме того, требуется обеспечить прием сигналов, распространяющихся по 

проводным линиям.  
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Для этого можно использовать обычные электрические и магнитные 

антенны, например электрические типа НЕ 010, НЕ 013/015, HFH 2Z1 и 

магнитные HFH 2-Z3, HFH 2-Z2. Могут использоваться упоминавшиеся ранее 

комбинированные антенны, предназначенные для измерения как  

 

магнитной, так и электрической составляющей 

поля, например FMA-11 или LA-320 (Рис. 1).  

Однако располагать антенны следует в 

непосредственной близости от проводов телефонной 

сети. Очень эффективны для этих целей специальные 

антенны типа токосъемных клещей. 

Радиоприемная аппаратура, которая может 

использоваться для обнаружения подобных излучений, 

была подробно описана ранее.  

          Рис.1 

Недостатком рассматриваемого метода защиты является возможность 

выключения аппаратуры перехвата информации во время проверки, 

следовательно, эпизодический контроль оказывается не вполне надежным. 

«Доброжелатели» вполне могут пожаловать между проверками. 

Гарантированным способом противодействия является шунтирование линии 

или микрофона телефонной трубки конденсатором емкостью порядка 0,01 мкФ. 

Он имеет предельно низкую цену, но обеспечивает достаточно надежную защиту. 

Зондирующий сигнал по законам физики идет «по пути наименьшего 

сопротивления», а конденсатор для высокой частоты имеет относительно низкое 

по сравнению с микрофоном сопротивление. 

В связи с этим обстоятельством интересен тот факт, что как у нас, так и за 

границей существуют предприниматели, которые весьма успешно продают 

«защищенные от ВЧ-навязывания телефонные аппараты» по цене до нескольких 

сотен долларов. Экономическая нецелесообразность приобретения подобной 

техники очевидна. 

Для защиты от прослушивания помещений с помощью ВЧ-

навязывания по сетям 220 В, например путем воздействия на 

различные радиотехнические приборы или электрический 

звонок, хорошие результаты можно получить при использовании 

специальных сетевых фильтров типа ФСП-1Ф-7А (Рис. 

2), ФПС-ЗФ-10А. 

  Рис. 2 
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Шевчук Яна  

Государственный университет телекоммуникаций 

 Учебно-научный институт защиты информации  

г. Киев 

 

ВИРУСЫ. ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Сегодня Украина стоит перед проблемой дальнейшего развития современных 

биотехнологий, информационных технологий, телекоммуникационных систем и 

информатизации общества. Главной задачей информатизации общества является 

создание правовых, экономических, технологических, социальных и 

образовательных первооснов для обеспечения любому потенциальному 

пользователю в любое время, в любом месте страны доступа к информации, 

которая необходима дня решения соответствующих хозяйственных, технических, 

научных, социальных и личных проблем. 

Внедрение электронной обработки информации в экономике, управлении 

кредитно-финансовой сфере обусловило возникновение компьютерной 

преступности в Украине. Отсюда и возникают правовые проблемы, особенность 

которых состоит в том, что они начинают регулировать общественные отношения 

лишь тогда, когда они являются достаточно развитыми и проявляют в себе 

противоречия, которые необходимо устранить. Отрицательным следствием 

компьютеризации общества является появление так называемых компьютерных 

нарушений. Распространение компьютерных систем, объединение их в 

коммуникационные сети увеличило возможности их электронного 

вмешательства. Диапазон таких действий очень широк: от довольно 

традиционных преступлений к действиям, которые требуют высокой 

математической и технической подготовки. 

Объекты атак, которые принадлежат компьютерным преступлениям, можно 

разделить по категориям: сами компьютеры; объекты, которые могут быть 

атакованы с помощью компьютера как инструмента; объекты для которых 

компьютер является окружающей средой. 

Когда компьютер сам есть объектом атаки, то необходимо рассматривать его 

как систему, поскольку он никогда не используется самостоятельно, а только в 

комбинации с периферийными устройствами. Для любой части этой общей 

системы есть реальная угроза стать объектом атаки. 

Операционную систему и прикладные программы можно рассматривать как 

часть компьютерной системы, и как самостоятельный объект, для которого 

компьютер есть окружающей средой. С развитием компьютерной техники 

становится все сложнее провести четкую границу между программным 

обеспечением и аппаратной реализацией. Угрозы программному обеспечению 

могут вызывать разные ошибки, модификация программы, ее копирование и др. 

Но компьютер представляет собой и хранилище машинной информации -данных 

и программ. И то и другое есть предметом посягательств разного рода - от 

копирования к уничтожению или к краже. 
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Термин "компьютерный вирус"  - официально считается, что его впервые 

употребил сотрудник Лехайекого университета (США) Фред Коэн в 1984 г. на 7- 

ой конференции, которая состоялась в США. [2, с. 381] 

Компьютерный вирус (computer virus) – программа, обладающая 

способностью к самовоспроизведению и, как правило, способна совершать 

действия, которые могут нарушить функционирование КС и/или вызвать 

нарушения политики безопасности.[1] 

Вирусы можно разделить на классы по следующим основным признакам: 

 среда обитания; 

 операционная система (ОС); 

  особенности алгоритма работы; 

 деструктивные возможности. В зависимости от среды обитания 

вирусы можно разделить на: 

  файловые; 

  загрузочные; 

 макровирусы; 

  сетевые. [2, с. 392] 

 
Рис.1. Классификация компьютерных вирусов 

 

Файловые вирусы либо различными способами внедряются в выполняемые 

файлы (наиболее распространенный тип вирусов), либо создают файлы-двойники 

(вирусы - компаньоны), либо используют особенности организации файловой 

системы (link- вирусы). 

Загрузочные вирусы записывают себя либо в загрузочный сектор диска (boot-

сектор), либо в сектор, содержащий системный загрузчик винчестера (Master Boot 

Record), либо меняют указатель на активный boot-сектор. 

Макровирусы заражают файлы-документы и электронные таблицы 

нескольких популярных редакторов. 

Сетевые вирусы используют для своего распространения протоколы или 

команды компьютерных сетей и электронной почты. 

Существует большое количество сочетаний, например, файлово-загрузочные 

вирусы, заражающие как файлы, так и загрузочные сектора дисков. Такие вирусы, 
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как правило, имеют довольно сложный алгоритм работы, часто применяют 

оригинальные методы проникновения в систему, используют "стеле-" и 

полиморфик-технологии. Другой пример такого сочетания — сетевой 

макровирус, который не только заражает редактируемые документы, но и 

рассылает свои копии по электронной почте. 

Заражаемая операционная система (вернее, ОС объекты которой подвержены 

заражению) является вторым уровнем деления вирусов на классы. Макровирусы 

заражают файлы форматов Word, Excel . Загрузочные вирусы также 

ориентированы на конкретные форматы расположения системных данных в 

загрузочных секторах дисков. 

Среди особенностей алгоритма работы вирусов выделяются следующие: 

резидентность; 

использование "стелс"-алгоритмов; 

самошифрование и полиморфичность; 

использование нестандартных приемов. 

Резидентный вирус при инфицировании компьютера оставляет в 

оперативной памяти свою резидентную часть, которая затем перехватывает 

обращения ОС к объектам заражения и внедряется в них. Резидентные вирусы 

находятся в памяти и являются активными вплоть до выключения компьютера 

или перезагрузки ОС. Нерезидентные вирусы не заражают память компьютера и 

сохраняют активность ограниченное время. Некоторые вирусы оставляют в 

оперативной памяти небольшие резидентные программы, которые не 

распространяют вирус. Такие вирусы считаются нерезидентными. 

Резидентными можно считать макровирусы, поскольку они также 

присутствуют в памяти компьютера в течение всего времени работы зараженного 

редактора. При этом роль ОС берет на себя редактор, а понятие "перезагрузка 

операционной системы" трактуется как выход из редактора. 

Использование «стелс»-алгоритмов позволяет вирусам полностью или 

частично скрыть себя в системе. Наиболее распространенным "стелс"-алгоритмом 

является перехват запросов ОС на чтение-запись зараженных объектов и затем 

"стелс"-вирусы либо временно лечат их, либо подставляют вместо себя 

незараженные участки информации. В случае макровирусов наиболее 

популярный способ — запрет вызовов меню просмотра макросов. Один из первых 

файловых "стелс"-вирусов — вирус Frodo, первый загрузочный "стелс"-вирус — 

Brain. 

Самошифрование и полиморфичность используются практически всеми 

типами вирусов для того, чтобы максимально усложнить процедуру обнаружения 

вируса. Полиморфик-вирусы (polymorphic) достаточно трудно поддаются 

обнаружению; они не имеют сигнатур, т.е. не содержат ни одного постоянного 

участка кода. В большинстве случаев два образца одного и того же полиморфик-

вируса не будут иметь ни одного совпадения. Это достигается шифрованием 

основного тела вируса и модификациями программы-расшифровщика. 

По деструктивным возможностям вирусы можно разделить на: 
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 безвредные, т.е. никак не влияющие на работу компьютера (кроме 

уменьшения свободной памяти на диске в результате своего 

распространения); 

  неопасные, влияние которых ограничивается уменьшением 

свободной памяти на диске и графическими, звуковыми и прочими 

эффектами; 

 опасные вирусы, которые могут привести к серьезным сбоям в работе 

компьютера; 

 очень опасные — в алгоритм их работы заведомо заложены 

процедуры, которые могут вызвать потерю программ, уничтожить данные, 

стереть необходимую для работы компьютера информацию, записанную в 

системных областях памяти, и даже, как гласит одна из непроверенных 

компьютерных легенд, способствовать быстрому износу движущихся 

частей механизмов — вводить в резонанс и разрушать головки некоторых 

типов винчестеров. [2, с. 393-394] 

 

Существует большое количество типов и видов вирусов. можно привести 

массу фактов, свидетельствующих о том, что угроза информационному ресурсу 

возрастает с каждым днем, подвергая в панику ответственных лиц в банках, на 

предприятиях и в компаниях во всем мире. И угроза эта исходит от 

компьютерных вирусов, которые искажают или уничтожают жизненно важную, 

ценную информацию, что может привести не только к финансовым потерям, но и 

к человеческим жертвам. 

Компьютерный вирус - специально написанная программа, способная 

самопроизвольно присоединяться к другим программам, создавать свои копии и 

внедрять их в файлы, системные области компьютера и в вычислительные сети с 

целью нарушения работы программ, порчи файлов и каталогов, создания 

всевозможных помех в работе компьютера. 

 

Литература 
1. НД ТЗІ 1.1-003-99 «Термінологія в галузі захисту інформації в  комп’ютерних системах 

від несанкціонованого доступу»  від “ 28 ”  квітня  1999 р.  № 22 

2. Ленков С.В. , Перегудов Д.А.., Хорошко В.А., Методы и средства защиты информации. – 

Киев: Изд. Арий, 2008. 
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Седлецький Денис  

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

 

БАГАТОФАКТОРНА АУТЕНТИФІКАЦІЯ 

 

Для забезпечення захищеності онлайн-аккаунтів все частіше 

використовують багатофакторну аутентифікацію. Найпоширенішою її формою 

на даний момент є двофакторна аутентифікація. Двофакторна аутентифікація 

або 2FA - це метод ідентифікації користувача в будь-якому сервісі, де 

використовуються два різних типи аутентифікаційних даних. Введення 

додаткового рівня безпеки забезпечує більш ефективний захист аккаунта від 

несанкціонованого доступу, що знижує ризик компрометації особистих даних. 

Двофакторна аутентифікація вимагає, щоб користувач мав два з трьох типів 

ідентифікаційних даних. Ось ці типи: 

 Щось, йому відоме; 

 Щось, у нього наявне; 

 Щось, йому властиве (біометрика). 

Очевидно, що до першого пункту належать різні паролі, пін-коди, секретні 

фрази і так далі, тобто щось, що користувач запам'ятовує і вводить в систему при 

запиті. 

Другий пункт - це токен, тобто компактний пристрій, який знаходиться у 

власності користувача. Сьогодні в якості токенів можуть виступати смартфони, 

тому що вони стали невід'ємною частиною нашого життя. У цьому випадку так 

званий одноразовий пароль генерується або за допомогою спеціального додатку 

(наприклад Google Authenticator), або приходить по SMS - це максимально 

простий і дружній для користувача метод, який деякі експерти оцінюють як менш 

надійний. 

Надійність двофакторної аутентифікації 

2FA не є непроникною для зловмисників, проте вона серйозно ускладнює їм 

життя. «Використовуючи 2FA ви виключаєте досить велику категорію атак», - 

говорить Джим Фентон, директор з безпеки OneID. Щоб зламати двофакторну 

аутентифікацію «поганим хлопцям» доведеться вкрасти ваші відбитки або 

отримати доступ до cookie-файлів чи кодів, згенерованих токенами. Останнього 

можна досягти, наприклад, за допомогою фішингових атак або шкідливого 

програмного забезпечення. Є ще один незвичайний спосіб: доступ до аккаунту 

зловмисники можуть отримати за допомогою функції відновлення аккаунта. Це 

дозволяє обійти двофакторну аутентифікацію, але цей метод не є актуальним при 

використанні біометричних даних. 

Де застосовується 2FA? 

Ось кілька основних сервісів та соціальних мереж, які пропонують цю 

функцію - це Facebook, Gmail, Twitter, LinkedIn, Steam. Їх розробники пропонують 
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на вибір: SMS-аутентифікацію, список одноразових паролів, Google Authenticator 

та ін. Нещодавно 2FA ввів Instagram, щоб захистити всі ваші фотографії. 

Однак тут є цікавий момент. Варто враховувати, що двофакторна 

аутентифікація додає до процесу аутентифікації ще один додатковий крок, і, в 

залежності від реалізації, це може викликати як невеликі проблеми зі входом (або 

не викликати їх зовсім), так і серйозні проблеми. 

Здебільшого ставлення до цього залежить від терплячості користувача і 

бажання підвищити безпеку аккаунта. Фентон висловив таку думку: «2FA - це 

гарна річ, але вона здатна ускладнити життя користувачам. Тому має сенс вводити 

її тільки для тих випадків, коли вхід здійснюється з невідомого пристрою». 

Двофакторна аутентифікація не панацея, але вона допомагає серйозно 

підвищити захищеність акаунта, витративши мінімум зусиль. Ускладнення життя 

зловмисників - це завжди добре, тому користуватися 2FA можна і потрібно. 

Що чекає 2FA? 

Методам захисту, заснованим на методиках багатофакторної аутентифікації, 

сьогодні довіряє велика кількість компаній, серед яких організації зі сфери 

високих технологій, фінансового і страхового секторів ринку, великі банківські 

установи та підприємства державного сектору, незалежні експертні організації, а 

також дослідницькі фірми. 

Спеціалісти відзначають, що багато користувачів, які скептично ставилися до 

двофакторної аутентифікації, дуже скоро виявляли, що тут все не так складно. 

Сьогодні 2FA переживає справжній бум, а будь-яку популярну технологію 

набагато простіше удосконалювати. Незважаючи на наявність складнощів, її чекає 

світле майбутнє. 

Джерела: 
ІТ-ресурс «Computerworld UK». URL: http://computerworlduk.com/ 

ІТ-ресурс «Хабрахабр». URL: http://habrahabr.ru/ 

 

Лещук Андрей  

Государственный университет телекоммуникаций 

Учебно-научный институт защиты информации 

г. Киев 

 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 

В наше время вопрос безопасности становится все острее и актуальнее. 

Поэтому средства безопасности пользуются повышенным интересом и постоянно 

совершенствуются. Особое место среди прочих средств безопасности занимают 

системы видеонаблюдения. 

Системами видеонаблюдения называются системы которые позволяют 

осуществить процесс наблюдения с помощью оптико-электронных устройств, 

которые предназначены для визуального контроля и автоматического анализа 

изображений. 

Без систем видеонаблюдения сегодня не обходится практически ни одно 

предприятие. 

http://computerworlduk.com/
http://habrahabr.ru/
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Схема системы видеонаблюдения показана на рисунке ниже: 

 
Система видеонаблюдения состоит из камер, передатчиков, приемников 

(мультиплексоров которые сжимают несколько камер и отправляют на один 

монитор), записывающей системы и монитора. Камера снимает изображение и 

передает его приемнику, который обеспечивает отображение полученного 

изображения на экране монитора. Это изображение может записываться, что 

позволит просмотреть его спустя некоторое время, если это необходимо. 

Система видеонаблюдения обычно отправляет изображение с передатчиков 

камер в приемники мониторов посредством коаксиального кабеля, а не по 

общедоступным сетям. Поэтому  такие системы называют замкнутыми. Эти 

кабели должны быть устойчивы к внешним воздействиям, чтобы 

злоумышленники не могли управлять видеоизображением на мониторах охраны. 

Чаще всего используется вид атаки, при котором незаметно реализуется повтор 

ранее записанного изображения на мониторах охраны. Например, если 

атакующий сможет взломать систему видеонаблюдения компании и 

воспроизвести запись, записанную днем ранее, охранники могут не узнать о 

присутствии злоумышленника в здании и выполнении им преступной 

деятельности. 

Для того чтобы избежать этого необходимо устанавливать камеры 

видеонаблюдения таким образом, чтобы злоумышленник не смог незаметно к ним 

пробраться, не попав в объектив камеры и дополнительно к этому добавить 

систему выявления вторжений. 

Помимо проводной передачи видеоизображения, можно использовать 

беспроводные камеры. 

Беспроводные камеры бывают двух типов: аналоговые и цифровые. 

Аналоговые беспроводные камеры могут быть подключены : 

- к телевизору или монитору (при этом запись не будет вестись); 

- к квадратору (возможен просмотр изображения с четырех камер 

одновременно, но без записи, при этом экран будет разделен на четыре части). 
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Для организация охранной сигнализации данного типа необходим человек, 

который будет визуально контроллировать получаемые видео с камер; 

- к регистратору (запись ведется на жесткий диск компьютера, экран 

разделен на части, количество выводимых камер зависит от модели регистратора). 

Для подключения аналоговых беспроводных камер к компьютеру требуется либо 

плата видеозахвата, либо USB переходник. Одновременное использование 

аналоговых камер в одной системе видеонаблюдения не может быть более двух. 

Иначе изображение с камер могут пересекаться. 

Цифровые беспроводные камеры можно подключить: 

- к компьютеру или ноутбуку без использования дополнительных приборов 

(запись вестись будет на жесткий диск компьютера, и при этом установка 

видеокамер наблюдения подразумевает, что компьютер должен быть включен 

всегда, когда необходима запись). 

- Одновременно на одном объекте может быть использовано не более 4-х 

камер. Причем, некоторые из моделей имеют видеовыход, к которому можно 

подключить телевизор или видеорегистратор, а не только к компьютеру или 

ноутбуку, причем видеорегистратор для дома идеально подойдет в случаях, когда 

в доме подолгу отсутствуют люди. Также такая схема подходит как охранная 

сигнализация офиса и производственного помещения. 

 

Стадник Ростислав  

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

 

СЕРТИФІКАТ БЕЗПЕКИ 

 

SSL (Secure Socket Layer) — протокол шифрування даних, якими 

обмінюються клієнт і сервер, — став найбільш поширеним методом захисту в 

Інтернеті. Колись він був розроблений компанією Netscape. Безпечний обмін 

забезпечується за рахунок шифрування і аутентифікації цифрового 

сертифіката. Цифровий сертифікат — файл, який унікальним чином 

ідентифікує сервери. Зазвичай цифровий сертифікат підписується і завіряється 

спеціалізованими центрами. Їх називають центрами сертифікації або 

засвідчувальними центрами. 

Що таке SSL-сертифікат? 

Багато хто напевно чули про SSL-сертифікати, але не всі чітко 

уявляють, що це таке і для чого вони потрібні. По суті, SSL-сертифікат — 

цифровий підпис вашого сайту, що підтверджує його автентичність. 

Використання сертифіката дозволяє захистити як власника сайту, так і його 

клієнтів. SSL-сертифікат дає можливість власнику застосувати до свого сайту 

технологію SSL-шифрування.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://habrahabr.ru/company/regru/blog/264551/


   108 

 

Таким чином, призначення сертифіката SSL — забезпечити безпечне 

з'єднання між сервером і браузером користувача, надійно захистити дані від 

перехоплення і підміни. Сертифікат використовується для шифрування даних та 

ідентифікації сайту за встановлення захищеного з'єднання HTTPS. 

Інформація передається в зашифрованому вигляді, і розшифрувати її можна 

тільки за допомогою спеціального ключа, який є частиною сертифіката. Тим 

самим гарантується збереження даних, дотримання закону про персональних 

даних. Відвідувачі сайту вправі очікувати, що захист їх інформації, якщо вона 

важлива, буде забезпечена за допомогою SSL-сертифіката. Вони можуть 

покинути ваш сайт, якщо бачать, що він не захищений. Якщо сайт має SSL-

сертифікат, то в рядку стану браузера відображається значок у вигляді замку. 

 

Як працює HTTPS (схема дії SSL): 

— Користувач заходить на захищений сайт; 

— Виконується перевірка DNS і визначення IP-адреси хоста веб-сайту; 

— Запис веб-сайту знайдена, перехід на веб-сервер хоста; 

— Запит захищеного SSL-з'єднання з хоста веб-сайту; 

— Хост відповідає валідним SSL сертифікатом; 

— Встановлюється захищене з'єднання, передані дані зашифровані. 

Яку вигоду дає використання SSL-сертифіката бізнесу? Оскільки при 

використанні сертифікатів та протоколу SSL прийняті і надіслані при відвідуванні 

сайтів дані шифруються, застосовується процедура аутентифікації, це дає 

користувачам впевненість в тому, що запроваджувані ними персональні дані, такі 

як номери телефонів та банківських карток, не потраплять не в ті руки. Завдяки 

своїй унікальності SSL-сертифікати також значно ускладнюють використання 

кібершахраями фішингових схем. 

Власник сайту може не турбуватися про те, що дані клієнтів витечуть на бік в 

результаті перехоплення або атаки типу «людина посередині», і репутація бізнесу 

і навіть подальше існування компанії опиниться під загрозою. 

 

 

д.т.н., профессор Розорінов Г.Н., Нечаев В. Ю., Шевердов Н.И.  

Государственный университет телекоммуникаций,  

Учебно-научный институт Защиты информации 

г. Киев 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВИДЕОМОНТАЖ В 

ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ 

 

Введение 

В современной индустрии информационно-коммуникационных технологий 

непременным атрибутом является возможность редактирования изображений, 

например,  путем наложения титров, эффектов, логотипов поверх снятого 
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материала, исправление изображений и др. Для решения подобных задач 

разработаны пакеты профессиональных программ – видеоредакторы. Однако, 

набор видеоредакторов достаточно велик, а их возможности весьма разнообразны 

и иногда специфичны, что затрудняет их применение на практике. 

Целью данной работы является рассказать о актуальних и удобных 

видеоредакторах,  которые в наибольшей степени соответствуют решаемой задаче 

обработки видеосигналов. 

Основная часть 

Работа в видеоредакторе невозможна без самого видео файла. Поэтому 

первую программа которую мы рассмотрим, называют VirtualDub (800 кБ), 

которая представляет собой полезный инструмент стартовой обработки за счет 

своего существенного достоинства: малой загрузки процессора, а поэтому и 

большей, чем у прочих редакторов, скорости работы за счет правильного 

использования его ресурсов (рис.1). 

 

 

Рис. 1  Главное окно программы VirtualDub 

 

И так зачем же нам такой легкий и быстрый редактор, поскольку запросы 

качества к видео а как следствие и его размер разрешение и тд. выросли, даже 

хорошим PC не всегда просто держать в оперативной памяти весьма объемный 

видеофайл, то VirtualDub за счет своей скорости и простого выставления двух 

точек на таймлинии позволяет вывести нужные нам фрагменты в видеофайлы. 

Так же с помощью VirtualDub можно быстро конвертировать огромное 

количество фотографий снятых камерами делающими 25 и больше фотографий в 

секунду в полноценное видео. Все эти видеофайлы программа может создать без 
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какого либо сжатия и потери качества что делает ее весьма актуальной для 

стартовой обработки. 

 

Наиболее распространенный является видеоредактор Adobe Premiere Pro 

который сочетает в себе высококачественные средства управления творческим 

процессом и надежными но не простыми в освоении инструменты 

редактирования видеоматериалов. Программа предоставляет возможность 

использовать специальные эффекты, вводить титры и сохранять звук в формате 

Dolby Digital. Adobe Premiere Pro позволяет работать с большим перечнем 

поддерживаемых форматов включающих AVI, 3GP, MP4, H264, H265 (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2  Главное окно программы Adobe Premiere Pro 

 

Преимуществом данной программы является простая связь с другими 

продуктами компании Adobe такими как After Effects самым мощным редактором 

эффектов на данный момент, что позволяет редактировать видеофайл в обеих 

программах одновременно в реальном времени что как следствие требует 

хорошей производительности PC. 

Но так как Adobe следит за всеми тенденциями и отзывами о своей продукции 

многие форматы используемые в их программах постепенно меняются. Сначала 

аккуратно скрываются, позволяя увидеть их лишь после включения определенной 

настройки, а потом и вовсе полностью удаляются из всех продуктов компании, 

как это случилось с флеш форматом FLV, F4V в 2014 году, так как формат 

считается  устаревшим. 
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У компании Sony, также есть видеоредактор. И как любой продукт этой 

компании, несет на себе бремя известной марки. Пользователь особенно 

критически подходит к любой программе, выпущенной этой компанией, желая 

получить больше, чем просто видео или аудиоредактор.  Видеоредактор Sony 

Vegas Pro  это профессиональная программа, которая  объединяет, в себе обе 

программы от Adobe за счет меньшего качества настройки эффектов, но более 

доступных пользователю элементов настройки, как следствие почти каждая 

версия этой программы имеет качественный и полный русский перевод 

сделанный пользователями. 

Так же продукт компании Sony хотя и имеет чуть меньший спектр 

поддерживаемых форматов но он только пополняется и не только компанией, а и 

пользователями поэтому в сети полно кодеков которые помогут не только 

запустить в Sony Vegas Pro именно ваш формат видео, а и создать видеофайл в 

том формате который вам нужен и нужным вам качеством и размером без 

использования сторонних видеоконвертеров. (рис.3).  

 

 
 

Рис. 3  Главное окно программы Sony Vegas Pro 

 

Перейдем к профессиональной программе в которую попытались 

укомплектовать все выше сказанное EDIUS PRO от компании Grass Valley (рис.4). 

На нее также можна найти русификатор, но врядили на актуальную версию. Этот 

видеоредактор позволяет видеомонтажерам работать в реальном времени, 

микшировать различные форматы AVCHD, Canopus HQ, Canopus Lossless, 

Canopus DV, DVCPRO 50, DVCPRO HD, HDV, Ikegami GFCAM, JPEG 2000, 
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Microsoft DV, MPEG-1, MPEG-2 program stream, elementary stream, transport stream 

(SD и HD), P2 (SD и HD), VariCam, QuickTime (включая DV, DVCPRO HD), 

XDCAM (SD и HD) несжатые, Windows Media. 

 

 
 

Рис. 4  Главное окно программы EDIUS PRO 

 

EDIUS PRO также обеспечивает воспроизведение и вывод в DV всех 

эффектов, переходов и титров, а также может экспортировать проекты в любой 

формат, включая DVD-Video. Такие новые возможности, как поддержка функции 

трансляции с нескольких камер, редактирование нескольких последовательностей 

в пределах одного проекта, улучшенный инструмент обрезки (trimming tool) и 

возможность работы с ключевыми кадрами при цветокоррекции, превращают 

EDIUS PRO в гибкое решение нелинейного монтажа, обеспечивающее 

максимальную эффективность работы профессионалов в области 

видеотехнологий. 

EDIUS PRO обеспечивает экспорт данных в MXF-формате и поддержку 

профессиональных устройств "file-based", в частности Canon XF и 

P2/XDCAM/GF. Редактор EDIUS PRO работает с разными форматами и 

стандартами, такими как H.264, DVCPRO и MPEG-2 на одной тайм-линии. 

Обобщая изложенное выше, функциональные возможности видеоредактора  

EDIUS PRO удобно представить в виде следующего перечня функций и 

возможных операций: 

 функция монтажа различных HD/SD форматов в реальном времени, 

включая AVCHD, MPEG-2, DV, HDV, QuickTime и Windows Media; 

 простой и удобный для пользователя интерфейс с неограниченным числом 

дорожек для видео, звука, титров и графики; 

 функция установки и конвертирования (16:9 и 4:3) в текущем времени 

различных HD/SD форматов; 
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 функция установки и конвертирования в текущем времени 

видеоизображений с различной частотой кадров 60, 50 чересстрочной развёртки и 

24 прогрессивной развёртки; 

 функция установки и конвертирования в текущем времени 

видеоизображений с различным разрешением 720x480, 1280x720 и 1440x1080; 

 эффекты HD/SD, перемещение в титры в текущем времени; 

 экспорт видео через DV в текущем времени с тайм-линии; 

 монтаж одновременно нескольких файлов на одной тайм-линии; 

 функция Smart Rendering – кодировка отдельных участков тайм-линии. При 

поддержке HDV или MPEG функция значительно экономит время экспорта 

проекта, кодируя лишь отредактированные и исправленные сегменты клипов; 

 высокоскоростной экспорт HDV; 

 Quick Titler – программа-утилита для титрования в реальном времени;  

 возможность поддержки обновленных файловых форматов, основанных на 

XDCAM, XDCAM EX, JPEG 2000, GFCAM и P2 (DVCPRO и AVC-Интра); 

 

Выводы 

Широкий спектр разработанных в настоящее время видеоредакторов   создает 

проблему выбора подходящего инструмента для обработки видеосигналов. 

Сравнительный анализ различных видеоредакторов показывает, что регулярное 

изменение их технических возможностей вызывают необходимость отслеживания 

этих изменений и дополнительных функций. Если говорить о сегодняшнем дне, 

то можно утверждать, что программа EDIUS PRO является оптимальным 

выбором как для начинающих работников видеомонтажа так и для 

профессионалов. 
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ВОЛОКОННО ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ З 

ПОЛЯРИЗАЦІЙНИМ  КОДУВАННЯМ 

 

Існує декілька типів систем квантової передачі ключа. Основні з них - це 

системи з поляризаційним кодуванням і з фазовим кодуванням. Перший тип систем 

з'явився раніше, і ми розглянемо його в першу чергу. 

Схема однієї з перших лабораторних квантових криптосистем з 

поляризаційним кодуванням за протоколом BB84 із чотирма станами поляризації 

(0°, 45°, 90°, 135°), як вона була реалізована авторами - Беннетом і Брассаром в 1988 

році, показана на рис. 1. У ній з світловипромінюючого діода (СВД) формується 

діафрагмою в точкове джерело, що за допомогою конденсорної лінзи перетвориться 

в коллимований пучок, додатково формований апертурним екраном і фільтром. Цей 

пучок горизонтально поляризується лінійним поляризатором. Кут (площина) 

поляризації може потім дискретно змінюватися за допомогою двох активних 

поляризаційних модуляторів, типу осередку Поккельса. Для кожного світлового 

імпульсу модулятори, активовані за випадковим законом, формують у фотоні (що 

переноситься імпульсом) одне із чотирьох описаних вище станів поляризації. 

У якості квантовиого каналу передачі використовується вільний простір 

(довжина каналу - 30 см - обмежена, мабуть, розмірами оптичної лави). Приймаюча 

сторона випадковим чином додатково обертає (або ж ні) поляризацію прийнятих 

імпульсів на 45° завдяки ще одному осередку Поккельса, даючи можливість 

формувати базиси "+" і "×". З виходу осередку Поккельса промінь потрапляє на 

призму Волластона - двупроменепреломлюючу призму, використану для поділу 

ортогональних лінійно-поляризованих сигналів, при цьому (розглядаючи варіант, 

якій наведен на рис. 6. 

У якості поляризаторів обробки в базисі "+") горизонтально поляризований 

промінь дешифрується правим (нижнім) приймачем-фотопомножувачем, а 

вертикально поляризований промінь дешифрується лівим (верхнім) приймачем-

фотопомножувачем. 
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Рисунок 1 – Схема квантової криптосистеми Беннета і Брассарда з комірками 

Поккельса 

 

У якості поляризаторів обробки в базисі "+") горизонтально поляризований 

промінь дешифрується правим (нижнім) приймачем-фотопомножувачем, а 

вертикально поляризований промінь дешифрується лівим (верхнім) приймачем-

фотопомножувачем. 

 
Рисунок 2 – Схема квантової криптосистеми з поляризаційним кодуванням 

 

Інший приклад квантової криптосистеми з поляризаційним кодуванням 

наведена на рис. 3. Система, вперше винесена за рамки лабораторії, складалася із 

двох блоків, зв'язаних оптоволоконним (ОВ), а не повітряним просторовим каналом. 

Блок на стороні абонента А складається із чотирьох лазерних діодів (LD), що 

випромінюють короткі (1 нс) світлові імпульси, фотони яких можуть бути 

поляризовані в базисі "+" (90° і 0°) і в базисі "×" (-45°, 45°). Для передачі одного біту 

включається один з діодів. Імпульси від LD послабляються фільтром F для 

зменшення кількості фотонів, що доводяться на один імпульс, до величини порядку 

одиниці. Після цього вони вводяться у волокно квантового каналу й передаються на 

прийомний блок абонента Б. 

Основною вимогою, що накладається на квантовий канал, є збереження 

поляризації фотонів по всьому шляху проходження до блоку абонента Б, щоб він 

мав можливість одержати інформацію, що кодує абонент А, у неспотвореному 

вигляді. Поляризаційна модова дисперсія (ПМД) може змінити поляризацію 

фотонів, якщо внесена нею затримка більше часу когерентності, що накладає 

обмеження на використовувані типи лазерів. 

 



   116 

 

На стороні абонента Б імпульси проходять через низку хвильових пластинок 

що(імітують контролер поляризації), використованих для відновлення вихідних 

поляризаційних станів шляхом компенсації змін, внесених волокном. Потім промінь 

світла розщеплюється за допомогою розщеплювача BS і подається на два 

поляризаційних розщіплювачі (PBS), що формують два типи базису: "×" (1) і "+" (2). 

Прийняті фотони аналізуються у двох PBS: у нижньому - з базисом 2 ("+"), що 

використовує прямий промінь, який пройшов через BS, за допомогою двох 

лічильників фотонів (APD); у верхньому - з базисом 1 ("×"), що використовує 

промінь, відбитий від BS нагору, за допомогою двох аналогічних лічильників 

фотонів (APD). Поляризація відбитих нагору фотонів повертається хвильовою 

пластинкою (l/2) на 45° (з -45° до 0° і з 45° до 90°), реалізуючи, таким чином, виміри 

в діагональному базисі. 

А.Мюллер і ін. використали подібну криптосистему для проведення 

експериментів в області квантової криптографії. Їм вдалося передати квантовий 

ключ на відстань 1100 метрів, використовуючи фотони з довжиною хвилі 800 нм. 

Для збільшення довжини передачі вони використали фотони з довжиною хвилі 1300 

нм і досягли 23-кілометрової дистанції передачі ключа. Як квантовий канал 

використовувався стандартний оптоволоконний кабель. 

Ці експерименти показали, що зміни поляризації, внесені оптичним волокном, 

нестабільними. Причому поляризація може різко змінюватися, хоча і може мати 

короткі періоди стабільності (порядку декількох хвилин). Це означає, що квантова 

криптографічна система вимагає створення механізму стабілізації або активної 

компенсації таких змін. Такі механізми стабілізації й способи автоматичного 

контролю поляризації існують, але вони є малоефективними і поки не 

використовуються. Відмічено також, що використання замість стандартного ОВ 

волокна зі збереженням поляризації не вирішує проблему, хоча і дозволяє 

збільшувати довжину ділянки з контрольованою поляризацією. 

 

Фузік Костянтин  
Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Захисту інформації 

м. Київ 

 

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

МЕРЕЖАХ 

 

Широке застосування комп’ютерних технологій в автоматизованих системах 

обробки інформації та управління, призвело до загострення проблеми захисту 

інформації, що циркулює в комп’ютерних системах, від несанкціонованого 

доступу. Захист інформації в комп’ютерних системах має ряд специфічних 

особливостей, пов’язаних з тим, що інформація не є жорстко пов’язаною з носієм, 

може легко і швидко копіюватись та передаватись через канали зв’язку. Відома 

дуже велика кількість загроз інформації, які можуть бути реалізовані як з боку 

зовнішніх, так і з боку внутрішніх порушників режиму таємності. 
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У сфері захисту інформації та комп’ютерної безпеки в цілому найбільш 

актуальними є три групи проблем: 

- порушення грифу обмеження доступу; 

- порушення цілісності інформації; 

- порушення дієздатності інформаційно-обчислювальних систем. 

Захист інформації перетворюється у найважливішу проблему державної 

безпеки, коли мова йде про державну, дипломатичну, військову, промислову, 

медичну, фінансову та іншу таємну  інформацію. Величезні масиви такої 

інформації зберігаються в електронних архівах, оброблюються в інформаційних 

системах та передаються через телекомунікаційні мережі. Основні властивості 

цієї інформації – конфіденційність та цілісність, повинні підтримуватись 

законодавчо, юридично, а також організаційними, технічними та програмними 

методами. 

Гриф обмеження доступу інформації передбачає введення певних обмежень 

на коло осіб, що мають доступ до даної інформації. Ступінь обмеження доступу 

виражається деякою встановленою характеристикою (особливо важливо, цілком 

таємно, таємно, для службового користування, не для друку тощо), яка 

суб’єктивно визначається володарем інформації в залежності від змісту 

відомостей, які не підлягають розголошенню, призначені обмеженому колу осіб, є 

таємницею.  

Другою важливою властивістю інформації є її цілісність. Інформація цілісна, 

якщо вона в будь-який момент часу правильно (адекватно) відображає свою 

предметну галузь. Цілісність інформації в інформаційних системах 

забезпечується своєчасним вводом в неї достовірної (вірної) інформації, 

підтвердженням істинності інформації, захистом від спотворень  та руйнувань 

(видалення). 

Несанкціонований доступ до інформації осіб, що не мають до неї допуску, 

навмисні та ненавмисні помилки операторів, користувачів та програм,  невірні 

зміни інформації внаслідок збоїв обладнання призводять до порушення цих 

найважливіших властивостей інформації та роблять її непридатною і навіть 

небезпечною. Під безпекою інформації розуміють захищеність інформації від 

небажаного її розголошення (порушення конфіденційності), спотворення 

(порушення цілісності), втрати чи зниження ступеня доступності інформації, а 

також незаконного її тиражування. 

Безпека інформації забезпечується шляхом організації допуску до неї, 

захисту її від перехвату, спотворення чи введення  помилкової  інформації.  З цієї 

метою застосовуються фізичні, технічні, апаратні, програмно-апаратні та 

програмні засоби захисту. Останні посідають центральне місце в системі 

забезпечення безпеки інформації в інформаційних системах та 

телекомунікаційних  мережах. 

Завдання забезпечення безпеки інформації: 

- захист інформації в каналах зв’язку та базах даних криптографічними 

методами; 

- підтвердження справжності об’єктів даних та користувачів (аутентифікація 



   118 

 

сторін, що встановлюють зв'язок); 

- виявлення порушень цілісності об’єктів даних; 

- забезпечення захисту технічних засобів та приміщень, в яких ведеться 

обробка конфіденційної інформації; 

- забезпечення захисту програмних продуктів та засобів обчислювальної 

техніки від внесення в них програмних вірусів та закладок; 

- організаційно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення збереження 

інформації з обмеженим доступом; 

 

Радикальне вирішення проблем захисту електронної інформації може бути 

отримано тільки на базі використання криптографічних методів, які дозволяють 

вирішувати найважливіші проблеми захищеної автоматизованої обробки та 

передачі даних. При цьому сучасні швидкісні методи криптографічного 

перетворення дозволяють зберегти вихідну продуктивність автоматизованих 

систем.  

Криптографічні перетворення даних є найбільш ефективним засобом 

забезпечення конфіденційності даних, їхньої цілісності і справжності. Тільки їх 

використання в сукупності з необхідними технічними та організаційними 

заходами можуть забезпечити захист від широкого спектру потенційних загроз.  

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) - вид аналога власноручного підпису, що є 

засобом захисту інформації, що забезпечує можливість контролю цілісності і 

підтвердження достовірності електронних документів.  
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СУЧАСНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА 

Сучасна інформаційна політика розвинених країн світу розглядається як 

сукупність напрямів і способів діяльності компетентних органів держави з 

контролю, регулювання та планування процесів у інформаційній сфері щодо 

одержання, зберігання, обробки, використання та поширення інформації. 

Держава регулює відповідний розподіл інформаційних ресурсів, загальні принципи 

інформаційної діяльності, встановлює пріоритети для забезпечення національних 

інтересів.  

На сьогодні розвинені країни світу йдуть шляхом цілеспрямованого 

правового упорядкування відносин у національному інформаційному просторі, 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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що визначається юрисдикцією відповідної держави, приймають необхідні 

законодавчі акти, перебудовують діяльність органів державної влади, які 

відповідають за формування і реалізацію інформаційної політики. Огляд та аналіз 

концепцій інформаційної політики дає можливість побачити здобутки і 

перспективи країн, які мають спільну мету у становленні інформаційного 

суспільства. Наведемо деякі відправні моменти щодо інформаційної політики за 

кордоном, які визначені, зокрема, у [1, с. 117–122]. 

Головними напрямами європейської інформаційної політики є [2, с. 56]: 

забезпечення доступу до інформації; створення національного інформаційного 

потенціалу; використання інформаційних ресурсів у національних інтересах; 

створення загальної системи охорони інформації (та захисту даних – від 

авт.);сприяння міжнародному співробітництву у галузі комунікацій та інформації; 

гарантування інформаційного суверенітету держави; розвиток інформаційної 

інфраструктури. 

Інформаційна політика України визначається Конституцією України (1996 

р.), законами України “Про наукову і науково-технічну діяльність (1991 р.), “Про 

науково-технічну інформацію” (1993 р.), “Про захист інформації в 

автоматизованих системах” (1994 р.), “Про друковані засоби масової інформації” 

(1992 р.), “Про авторське право та суміжні права” (1993 р.), “Про національний 

архівний фонд і архівні установи” (1993 р.), “Про телебачення і радіомовлення” 

(1995 р.), “Про Концепцію Національної програми інформатизації” (1998 р.), “Про 

Національну програму інформатизації” (1998 р.), “Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки” (2007 р.), а також 

іншими чинними нормативними актами загального і спеціального змісту, в яких 

визначені співвідношення верховенства міжнародних норм і національні 

пріоритети . 

Сьогодні розвиток інформаційного середовища визначається комплексом 

нових досягнень прогресу, серед яких: швидка зміна інформаційно-комп’ютерних 

технологій; переведення інформації в цифровий формат (дігіталізація); 

формування транснаціональних інформаційних потоків; переміщення капіталів у 

цю сферу як найбільш прибуткову; висока конкуренція серед провідних 

виробників, їх об’єднання і дезінтеграція. 

Закон України “Про Національну програму інформатизації” від 04.02.1998 р. 

№ 74/98-ВР [4], який включає зазначену Концепцію, сукупність державних, 

галузевих, регіональних програм та проектів стосовно місцевого самоврядування 

та інші закони у цій сфері, став посібником щодо початкових дій, позначивши 

механізми їх реалізації.  

У зв’язку з активним застосуванням різних видів, методів та засобів щодо 

підвищення ефективності інформаційної діяльності, яка все більше набуває 

конвергенційний зміст, інформаційна сфера потребує більш злагоджених підходів 

до упорядкування відносин не тільки в області традиційної інформаційної 

діяльності або діяльності щодо інформатизації, але й у всій інформаційній сфері. 

Це викликає необхідність удосконалення концептуальних підходів та нормативно 
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узгодженого упорядкування відносин у всьому інформаційному просторі України 

на рівні кодифікованого акта. 

Також у Загальних положеннях визначається, зокрема: “ступінь розбудови 

інформаційного суспільства в Україні порівняно із світовими тенденціями є 

недостатнім і не відповідає потенціалу та можливостям України, оскільки: 

розвиток нормативно-правової бази інформаційної сфери недостатній; рівень 

інформатизації галузей економіки, деяких регіонів держави є низьким; відсутня 

координація зусиль державного і приватного секторів економіки з метою 

ефективного використання наявних ресурсів тощо. 

Згідно із Законом національна політика розвитку інформаційного суспільства 

в Україні ґрунтується на засадах: пріоритетності науково-технічного та 

інноваційного розвитку держави; формування необхідних для цього законодавчих 

і сприятливих економічних умов; забезпечення інформаційної безпеки.  

На сьогодні в Україні відсутнє єдине інформаційне законодавство та 

нормативно-правова база щодо становлення в державі інформаційного 

суспільства. Українське законодавство не відображає комплексно зміни у 

суспільному житті, що виникає через розвиток технологій та мереж, які 

складають основу інформаційного суспільства. Багато техніко-технологічних 

елементів, які стосуються сфери інформаційного права, продовжують існувати 

поза правовим полем, що не тільки стримує їх удосконалення, але негативно 

впливає на загальне соціально-економічне становище в країні.  

Становлення та розвиток інформаційного суспільства в Україні потребує 

створення цілісної системи інформаційного законодавства, гармонізованого з 

нормами міжнародного права. Це передбачає здійснення відповідної кодифікації 

усієї інформаційної сфери.  

Кодифікаційний акт має містити розділи, зокрема про засади електронної 

торгівлі та електронного банкінгу, охорону баз даних, створення системи захисту 

персональних даних (що потребує від України ратифікації Конвенції Ради Європи 

№ 108 “Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних 

даних” 1981 р.), охорону та захист прав інтелектуальної власності, зокрема щодо 

змісту комп’ютерних програм у зв’язку із поширенням творів у мережі Інтернет, 

про дистанційне навчання, телемедицину, надання органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування юридичним та фізичним особам 

інформаційних послуг з використанням Інтернет тощо. 

Упорядкування відносин усієї інформаційної сфери потребує також єдиної 

термінологічної бази, системи стандартів для урядових послуг за допомогою ІКТ, 

зменшення критичного рівня поширення спаму та електронних вірусів, розробки 

технологій віддаленої роботи для створення нових робочих місць, внесення змін у 

систему і методи вищої освіти у напряму не загального застосування ІКТ, а 

запровадження їх у конкретні предмети освіти та багато ін.  
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НАДЗВИЧАЙНІ СТАНИ ТА ЗАГРОЗИ В ІНФОРМАЦІЙНО- 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ 

 
В сучасному світі, за своїми темпами і розмахом науково-технічний прогрес, а саме 

прогрес інформаційних технологій є одним з найбільш важливих аспектів нашого життя. 

Наука колосально підвищує продуктивність суспільної праці, розширює масштаби 

виробництва та виводить на новий рівень інформаційні технології . Вона домоглася ні з чим не 

порівнянних результатів в оволодінні навіть силами природи. Саме на науку спирається 

складний механізм сучасного розвитку. Країна, яка не в змозі забезпечити достатньо високі 

темпи науково-технічного прогресу і використання його результатів в самих різних сферах 

суспільного життя, прирікає себе на стан відсталості і залежне, підлегле становище в світі. 

Разом з тим швидкі темпи розвитку науки і техніки породжують чимало нових проблем.                   

Характерною рисою сучасного суспільства є його інформатизація- активна 

розробка і впровадження в усі сфери людської діяльності інформаційних 

технологій і засобів. Інформація, інформаційні ресурси та забезпечення 

інформаційної безпеки стають одним з вирішальних факторів розвитку 

особистості, суспільства і держави. Широкі можливості комп'ютерів і 

інформаційних технологій дозволяють автоматизувати процеси моніторингу та 

управління державними, економічними, соціальними, оборонними та іншими 

об'єктами і системами; отримувати, накопичувати, обробляти і передавати 

інформацію з високою швидкістю, в будь-якій кількості.  

         Все це дає підставу стверджувати, що інформаційно- телекомунікаційні 

технології грають сьогодні вирішальну роль у забезпеченні нормального 

функціонування людства. Але історія вчить нас тому, що багато досягнень 

науково-технічної галузі використовувалися не тільки на благо людей. Досить 

згадати досягнення ядерної фізики - атомну зброю, опто- електроніки - лазерну 

зброю, хімії - хімічної, біології - біологічної зброї і так далі. Завжди знаходилися 

сили, які прагнули використовувати в своїх інтересах відкриття науково-технічної 

сфери, що в свою чергу породжувало надзвичайні ситуації, в більшості випадків 

саме вони і впливали на функціонування інформаційно- телекомунікаційних 

технологій.  

         Сьогодні у певних суб'єктів виникає прагнення володіти інформаційними 

ресурсами, засобами, технологіями і використовувати їх для задоволення своїх 

інтересів і протидії інтересам конкурентів в економічному, комерційному і навіть 

військовому протиборстві. Інформація та інформаційні технології при цьому 

починають виступати в якості об'єктів загроз, що породжує проблему 

надзвичайних станів та загроз інформаційно-телекомунікаційним технологіям. 
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НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ  ЗЙОМ  ІНФОРМАЦІЇ  З  WIFI ТА ЙОГО 

ЗАХИСТ 

 

Опис технології Wi-Fi. 

Безпровідні мережі стали дуже популярними за останні декілька років не 

тільки для бізнесу, але для домашніх мереж. З великою часткою вірогідності 

можна сказати, що ваші сусіди теж використовують безпровідною маршрутизатор 

для своєї домашньої комп'ютерної мережі, навіть якщо вони і не використовують 

безпровідну карту. Кожна безпровідна мережа має як мінімум два ключові 

компоненти, базову станцію і точку доступу. Клієнт і точка перед передачею 

даних повинні встановити з'єднання. Як не важко здогадатися між точка і 

клієнтом може існувати всього три стани: 

- Аутентифікація не пройдена і точка не визначена 

- Аутентифікація пройдена, але точка не визначена 

- Аутентифікація прийнята і до точки приєднано 

 Не важко зрозуміти, що обмін даними може йти тільки в третьому випадку. 

До встановлення з'єднання сторони обмінюються пакетами, що управляють, точка 

доступу передає пізнавальні сигнали з фіксованим інтервалом, клієнт, прийнявши 

такий пакет, починає аутентифікацію посилкою пізнавального фрейма, після 

авторизації клієнт посилає пакет приєднання, а точка — пакет підтвердження 

приєднання безпровідного клієнта до мережі. На рис.1 представлена схема роботи 

Wi-Fi мереж. 

 
Рис. 1 (Схема роботи Wi-Fi мереж) 
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 Більшість безпровідних мереж абсолютно не захищені, в них не вимагається 

авторизації, так що людина з безпровідною мережевою карткою і сканером може 

легко підключитися до точки доступу у і використовувати всі ресурси мережі. 

Протоколи Wi-Fi 

- 802.11.    Швидкість передачі по Wi-Fi рівна 1-2 Мб/с. 

- 802.11a. Теоретична швидкість передачі Wi-Fi по цьому протоколу може 

досягати 54 Мб/с.  

- 802.11b. Теоретична швидкість передачі Wi-Fi до 11 Мб/с. Реальна - 5-7 

Мб/с. Wi-Fi частота - 2.4 Ггц.  

- 802.11g. Найбільш поширений протокол. Теоретична швидкість передачі 

Wi-Fi до 54 Мб/с. Реальна швидкість складає близько 25 Мб/с.. 

- 802.11i. Протокол, що набирає обороти. Максимальна теоретична 

швидкість передачі Wi-Fi досягає 480 Мб/с. Wi-Fi частота 802.11i 2.4 — 2.5 або 

5.0 Ггц.  

Механізми безпеки 

 Стандарт 802.1 для безпровідних мереж передбачає декілька механізмів 

забезпечення безпеки мережі.  

1. Wired Equivalent Protocol(WEP.) Wired Equivalent Protocol, або WEP. 

Основна функція WEP — шифрування даних при передачі по радіо і запобігання 

неавторизованому доступу в безпровідну мережу. Для шифрування WEP 

використовує алгоритм RC4.  

2. WEP 2. WEP 2 має покращуваний механізм шифрування, і підтримку 

CERBERUSV.  

Open System Authentication Система аутентифікації, за умовчанням 

використовувана в протоколі 802.11. Власне системи як такої немає — 

аутентифікацію проходить будь-хто, хто запрошує. У разі OSA не допомагає 

навіть WEP, оскільки в ході експериментів було з'ясовано, що пакет 

аутентифікації посилається не зашифрованим. 

 3. Access Control List 

4. Повторне використання шифру 

 

Захист Wi-Fi. 

Щоб знайти поблизу безпровідні пристрої, а отже, і безпровідні мережі, 

використовують спеціальні сканери ефіру. Такий прилад підключається  до 

ноутбука або КПК і під час прогулянки по місту, тоді як програма веде 

сканування всіх знайдених точок доступу, з вказівкою SSID (ідентифікатора 

мережі), виробника устаткування, механізму шифрування, швидкості роботи і 

навіть координат, якщо до ноутбука підключений GPS-модуль. Програми 

Netstambler, Macstambler, Kismet (або його версія під Windows - Kiswin) — в два 

рахунки просканують ефір і видадуть всю інформацію на екран. 

Але,ці сканери не просто пасивно проглядають ефір, але також 

використовують активні методи дослідження, посилаючи в мережу спеціальні 
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пакети. Якщо просканувати ефір Netstambler’ом, то ми фактично видали свою 

присутність. Добре, якщо безпровідна мережа — це самотня точка доступу, якій 

навряд чи навіть поміняли пароль для адміністрування через веб-сервер-панель. І 

справа тут ось в чому. Коли здійснюється пасивне сканування, нічого страшного 

не відбувається, але і ефективність такого сканування нульова! Як тільки справа 

стосується таємної інформації про мережу (яка може бути дуже корисна 

зломщикові), стемблер видає свою присутність із-за спеціального LLC/SNAP-

фрейма. 

Важливо не стільки засікти несанкціоновані дії в мережі, скільки виявити 

порушника. Тут виникає певна головоломка, оскільки мобільність самої 

технології Wi-Fi спочатку має на увазі таких же мобільних клієнтів, які можуть 

переміщатися під час сеансу користування мережею. Наший завданням буде 

вироблення схеми мережевої інфраструктури, в якій існували б як мінімум дві 

передумови, що свідчать про наявність зловмисника серед довіреного 

радіопокриття. Способи виявлення зловмисника зазвичай базуються на даних, що 

поступають з різнихх, віддалених один від одного джерел. При цьому 

аналізуються дані про рівень прийому абонента, а також інформація з логів 

систем виявлення вторгнень (IDS). 

Таким чином, система автоматично відстежує вторгнення сторонніх джерел 

Wi-Fi-пакетов і подає сигнали про спробу злому, указуючи область в 

радіопокритті точок доступу з підозрілими подіями. До готових програмних 

продуктів такого типу відносяться Snort Wireless.  

 

 

Місевіч Катерина  

Державний університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

 

БЕЗПЕКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Засоби безпеки програмного забезпечення можуть реалізовуватися різними шляхами та з 

різними цілями. Першочерговою метою розробки програм та комп’ютерних систем є, як 

правило, реалізація функціональності, а не забезпечення безпеки. Для покращення цих двох 

складових, безпека має проектуватися і розроблятися одночасно з функціональністю. Безпека 

має бути інтегрована в середину продукту та забезпечуватися на всіх його рівнях. В іншому 

випадку, в результаті відсутності саме такої технології, захисні заходи знижують 

функціональність, а безпека реалізується на недостатньому рівні, залишаючи ряд 

уразливостей.  

На сьогоднішній день проблеми безпеки найчастіше за все вирішуються 

завдяки таких захисних засобів як між мережеві екрани, системи виявлення 

вторгнень (IDS), контентна фільтрація, антивірусне програмне забезпечення, 
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сканери уразливостей та інші. Така система призводить до того, що зовнішній 

периметр безпеки стає цілісним та укріпленим, але внутрішня середа і програмне 

забезпечення вміщують велику кількість потенційних уразливих складових. 

Засоби безпеки можуть бути превентивними, детективними або виправними. 

Насправді, першочергова причина більшості уразливостей є недоліки власне 

програмного забезпечення, тобто програмного коду. Нижче наведені кілька 

основних причин, що пояснюють, чому сьогодні найчастіше використовуються 

засоби захисту периметра замість створення умов для забезпечення безпеки 

програмного забезпечення зсередини: 

 При розробці програмного забезпечення не приділялось належної уваги 

питанням безпеки, адже не було такої потреби. Через це і зараз більшість 

програмістів не замислюються над питаннями безпеки та не 

використовують методи безпечного програмування; 

 Більшість спеціалістів з безпеки не є розробниками програмного 

забезпечення, тобто не мають належної кваліфікації, аби зумовити 

виконання необхідних вимог для забезпечення захисту належного рівня; 

 Достатня кількість розробників програмного забезпечення не приділяють 

уваги питанням безпеки; 

 Виробники програмного забезпечення намагаються як найшвидше вивести 

свій продукт на ринок, рекламуючи в першу чергу їх функціональність, але 

не безпеку використання; 

 Комп’ютерне суспільство звикло отримувати програмне забезпечення з 

численними помилками та недоліками, а потім використовувати патчі;  

 Покупці програмного забезпечення не мають змоги контролювати недоліки 

в ньому, саме тому повинні забезпечувати захист зовнішнього периметру. 

Для вирішення даного питання, що має неабияке значення в сучасному світі 

інформаційних технологій, необхідно звернути увагу на забезпечення рівноваги 

між функціональністю та безпекою продукту, що виходить на ринок. На 

сьогоднішній день виробники потребують кваліфікованих спеціалістів не тільки в 

сфері маркетингу для збуту товару, але й приділяти належну увагу безпеці 

програмного забезпечення на всіх рівнях. Для досягнення цієї мети існує ряд 

заходів, за умовою застосування яких, програмне забезпечення буде задовольняти 

потреби споживачів. 

Література: 
Шон Харрис: CISSP. Руководство для подготовки к экзамену [1, 788] 

 

 

 

 

http://dorlov.blogspot.com/2011/05/issp-cissp-all-in-one-exam-guide.html
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ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ 

 

В наш час електронні документи витісняють друковані. Стрімко зростає 

інформація, представлена у цифровій формі. Почалося швидке впровадження 

цифрових технологій обробки інформації. 

Актуальність теми, полягає у тому, що електронне документознавство, як 

новий документознавчий напрям, потребує якісно нового теоретичного і 

практичного дослідження і охоплює коло важливих проблем, які необхідно 

вирішувати. 

Засоби масової інформації активно висвітлюють процес впровадження в 

нашій країні електронного документообігу та електронного цифрового підпису. 

Перехід на сучасні технології має значний політичний, економічний та соціальний 

ефект.  

Чім керується держава насправді у цій галузі: відбувається державне 

регулювання згідно з достатньою нормативно-правовою базою, у першу чергу на 

підставі Закону «Про електронні документи та електронний документообіг». 

Стаття 4 цього закону передбачає Державне регулювання у сфері електронного 

документообігу, яке спрямовано на реалізацію єдиної державної політики в цій 

сфері, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів електронного 

документообігу. 

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - це, сукупність 

процесів створення, оброблення, відправлення,  

передавання, одержання, зберігання, використання та знищення  

електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки  

цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання  

таких документів. 

Перевірка цілісності електронного документа може проводитися  

шляхом перевірки електронного цифрового підпису.  

{ Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1206-VII  

( 1206-18 ) від 15.04.2014 } 

Для ідентифікації автора електронного документа може  

використовуватися електронний підпис. 

{ Частина перша статті 6 в редакції Закону N 1206-VII ( 1206-18 ) від 

15.04.2014 }  

      Накладанням електронного підпису завершується створення  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1206-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1206-18
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електронного документа. Відносини, пов'язані з використанням електронних 

цифрових підписів, регулюються законом. 

Поява електронної документації стала основною рисою розвитку 

інформаційного суспільства та електронної демократії у всіх країнах світу. 

Значний масив сучасної документації все більше переходить у так звану 

«цифрову» форму. Розуміння сутності документа переноситься з матеріальної 

складової в інформаційну. 

Поняття «інформація» сьогодні вживається дуже широко і різнобічно. 

Важко знайти таку область знань, де б воно не використовувалося.  

Під інформаційною безпекою слід розуміти захист інтересів суб’єктів 

інформаційних відносин. Поняття «інформація» сьогодні вживається дуже 

широко і різнобічно. Важко знайти таку область знань, де б воно не 

використовувалося. Інформація – це, будь-які відомості та/або дані, які можуть 

бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. 

Інформаційні системи створюються для отримання певних інформаційних 

послуг. Якщо за тими або іншими причинам надати ці послуги користувачам стає 

неможливо, це, очевидно, завдає збитку всім суб’єктам інформаційних відносин. 

Тому, не протиставляючи доступність решті аспектів, варто виділяти її як 

найважливіший елемент інформаційної безпеки. 

 

Література: 
1. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 року № 851-

IV 

2. Методичні матеріали предмету «Інформатика»: https://stboinf.wordpress.com 

3. Журавльова І.В, Латишева І.Л, Лебідь О. В. «Інформаційно-комунікаційне забезпечення фінансової 

діяльності» Навчальний посібник  

// Харків Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014 

4. П.С. Клімушин, А.О. Серенок “Електронне урядування в інформаційному суспільстві” // Видавництво 
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БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Засоби безпеки програмного забезпечення можуть реалізовуватися різними шляхами та 

з різними цілями. Першочерговою метою розробки програм та комп’ютерних систем є, як 

правило, реалізація функціональності, а не забезпечення безпеки. Для покращення цих двох 

складових, безпека має проектуватися і розроблятися одночасно з функціональністю. Безпека 

має бути інтегрована в середину продукту та забезпечуватися на всіх його рівнях. В іншому 

випадку, в результаті відсутності саме такої технології, захисні заходи знижують 

функціональність, а безпека реалізується на недостатньому рівні, залишаючи ряд 

уразливостей.  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=851-15
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=851-15
https://stboinf.wordpress.com/
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На сьогоднішній день проблеми безпеки найчастіше за все вирішуються 

завдяки таких захисних засобів як між мережеві екрани, системи виявлення 

вторгнень (IDS), контентна фільтрація, антивірусне програмне забезпечення, 

сканери уразливостей та інші. Така система призводить до того, що зовнішній 

периметр безпеки стає цілісним та укріпленим, але внутрішня середа і програмне 

забезпечення вміщують велику кількість потенційних уразливих складових. 

Засоби безпеки можуть бути превентивними, детективними або виправними. 

Насправді, першочергова причина більшості уразливостей є недоліки власне 

програмного забезпечення, тобто програмного коду. Нижче наведені кілька 

основних причин, що пояснюють, чому сьогодні найчастіше використовуються 

засоби захисту периметра замість створення умов для забезпечення безпеки 

програмного забезпечення зсередини: 

 При розробці програмного забезпечення не приділялось належної уваги питанням 

безпеки, адже не було такої потреби. Через це і зараз більшість програмістів не 

замислюються над питаннями безпеки та не використовують методи безпечного 

програмування; 

 Більшість спеціалістів з безпеки не є розробниками програмного забезпечення, 

тобто не мають належної кваліфікації, аби зумовити виконання необхідних вимог 

для забезпечення захисту належного рівня; 

 Достатня кількість розробників програмного забезпечення не приділяють уваги 

питанням безпеки; 

 Виробники програмного забезпечення намагаються як найшвидше вивести свій 

продукт на ринок, рекламуючи в першу чергу їх функціональність, але не безпеку 

використання; 

 Комп’ютерне суспільство звикло отримувати програмне забезпечення з 

численними помилками та недоліками, а потім використовувати патчі;  

 Покупці програмного забезпечення не мають змоги контролювати недоліки в 

ньому, саме тому повинні забезпечувати захист зовнішнього периметру. 

Для вирішення даного питання, що має неабияке значення в сучасному світі 

інформаційних технологій, необхідно звернути увагу на забезпечення рівноваги 

між функціональністю та безпекою продукту, що виходить на ринок. На 

сьогоднішній день виробники потребують кваліфікованих спеціалістів не тільки в 

сфері маркетингу для збуту товару, але й приділяти належну увагу безпеці 

програмного забезпечення на всіх рівнях. Для досягнення цієї мети існує ряд 

заходів, за умовою застосування яких, програмне забезпечення буде задовольняти 

потреби споживачів. 

Література:: 
1.  Шон Харрис: CISSP. Руководство для подготовки к экзамену [1, 788] 

 

 

 

http://dorlov.blogspot.com/2011/05/issp-cissp-all-in-one-exam-guide.html
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ 

СФЕРИ  В УКРАЇНІ  
 

Сфера телекомунікацій є однією з важливих складових інфраструктури 

національної економіки. У сучасних умовах господарювання забезпечення 

сталого розвитку телекомунікацій є найважливішою передумовою у розбудові 

конкурентоспроможної ринкової економіки та інтеграції України у глобальне 

інформаційне суспільство. 

Економічні перетворення, що здійснюються в Україні, спрямовані на 

посилення економічних методів управління та формування умов для 

повноцінного функціонування ринкових відносин, одне з найактуальніших 

завдань економічної науки і практики полягає у вивчені суті, структури й 

методологічних принципів наявного господарського механізму управління, а 

також у його моделюванні й на цих засадах – подальшому вдосконаленні.  

Нині особливого значення набуває галузь зв’язку, справляючи величезний 

вплив на соціально – економічний розвиток суспільства, що переходить від 

індустріальної до інформаційної фази свого розвитку. Інформація дедалі більше 

стає повноправним учасником виробничих процесів і вирішальним чинником 

науково – технічного й соціального прогресу. 

Розвиток соціально – економічних систем привів до того, що людина 

дістала можливості формування в новому соціумі. Вона стає соціально – 

активним, суспільним суб’єктом – особою зі своїм психологічним складом, 

дієздатністю і роллю в суспільстві. В цих умовах важливе місце в житті людини, в 

її соціальній діяльності займає зв’язок. Він (зв’язок) не лише перестає бути 

галуззю економіки країни в системі суспільного розподілу праці, організаційних і 

економічних відносин, але й є безпосередньо включеним в органіку людини.  

Сфера телекомунікацій особливу відіграє роль в забезпеченні управління 

економіки України. Створена така інформаційна система, яка дозволяє 

забезпечити функціональне, організаційне, економічне і соціальне узгодження та 

досягнення цілей управління телекомунікацій. 

Однак, розвиток телекомунікаційної сфери стримується за рахунок низки 

проблем, які виникають унаслідок науково-технічного прогресу, кризового 

становища економіки, зниження обсягу інвестування та доходів верств населення 
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тощо. Термін «проблема» нині набув широкого поширення як у практичній, так і 

в науковій діяльності. Згідно із [1], проблема – це складне питання, розв’язання 

якого має важливе практичне або теоретичне значення, але цьому розв’язанню 

перешкоджає відсутність загальноприйнятих методів. У широкому сенсі проблема 

розглядається як складне теоретичне або практичне питання, яке вимагає 

вивчення, дозволу. У науці під проблемою розуміється суперечлива ситуація, що 

виступає як протилежні позиції в поясненні будь-яких явищ, об’єктів і потребує 

адекватної теорії її вирішення. Під проблемою також розглядається наявність 

істотної розбіжності між бажаним і фактичним станом системи, як концентроване 

вираження протиріч, що виникають у процесі суспільного розвитку, форму їх 

проявлення у господарській діяльності для соціально-економічних проблем. 

Як перше, так і наступні розуміння «проблеми» не суперечать один одному 

і відображають головні сутнісні сторони: складність і протиріччя. В умовах 

телекомунікаційної сфери необхідно виділити виробничий, науково-технічний, 

організаційно економічний, соціальний та екологічний аспекти протиріч, які і 

формують відповідні проблеми. У зв’язку з цим слід розуміти поняття проблеми 

як концентроване вираження виробничих, науково-технічних, економічних та 

соціальних протиріч, що носять складний характер і вимагають свого вирішення 

[2].  

Проведення розбудови телекомунікаційної сфери не може бути здійснено 

без аналізу проблем і протиріч накопичених і знов виникаючих в старих системах 

управління. Тому стає таке завдання як створити таку систему управління, яка 

буде підготовлена до вирішення наявних проблем і протиріч. У роботі не 

представляється можливим розкрити весь перелік питань, пов’язаних з 

вирішенням усіх наявних проблем у сфері телекомунікацій. Для аналізу 

розглянемо лише деякий перелік протиріч, наявних в області задоволення послуг 

зв’язку, які носять різний характер. До них можна віднести: - проблему цифрового 

розриву, яка пов’язана з недостатньо рівномірним розповсюдженням сучасних 

технологій; - недоліки тарифної політики, у зв’язку з чим виникають проблеми зі 

взаєморозрахунками між телекомунікаційними підприємствами та споживачами 

послуг зв’язку, що спричиняє конфлікти, а, як наслідок, підвищуються тарифи на 

телекомунікаційні послуги. Крім того, існує проблема із забезпеченістю 

населення універсальними послугами зв’язку; - фізичний та моральний знос 

обладнання, що спричиняє погіршення якості послуг зв’язку; - недосконалість 

стратегії розвитку телекомунікаційної сфери, тобто відсутність єдиної 

збалансованої стратегії розвитку та планування у телекомунікаційній сфері; - 

недосконалість нормативно-правової та законодавчої бази, немає узгодженості 

між нормативно- правовим документами, крім того більшість законодавчих 

документів не відповідають стану як ринкової економіки, так і державної 

політики; - складність отримання та використання обчислювальних ресурсів за 

рахунок їхньої нерозвиненості; - недостатність кількості висококваліфікованих 

фахівців та зменшення їхньої кількості у зв’язку з постійною еміграцією, що 

сприяє зменшенню кількості інноваційних, науково-дослідних та дослідно- 

конструкторських робіт; - відсутність механізму підтримки вітчизняного 
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виробника, що спричиняє неможливість забезпечити себе продукцією власного 

виробництва; - нестабільну економічну і політичну ситуацію в країні, що сприяє 

збільшенню рівня інфляції та безробіття, зменшенню споживання послуг зв’язку 

[3].  

Найважливішою передумовою є розв’язання соціально економічних 

проблем щодо вирівнювання рівнів розвитку телекомунікацій у міській та 

сільській місцевості. 

Таким чином, можна визначити, що розвиток телекомунікацій має 

величезну роль у загальному економічному розвитку країни, то як урядовим, так і 

неурядовим організаціям необхідно вжити ще більших заходів щодо сприяння 

розвитку саме цієї галузі. Недостатній розвиток телекомунікацій загрожує 

конкурентоздатності економіки України  та перспективам її розвитку. 

 

Література: 
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Инфра-М, 1996. – 493 с.  

2. Кузьминов А.В. Проблемы и противоречия в управлении электросвязью региона и пути их разрешения / 
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СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ СФЕРІ 

 
Дані тези освітлюють питання необхідності виникнення менеджменту технологій та 

його впливу на розвиток телекомунікаційної сфери, показано, яким чином технологічний 

менеджмент спрощує управління технологіями та процесом розвитку інноваційної діяльності 

підприємства. 

Також доведено, що впровадження підходів та методів технологічного менеджменту є 

запорукою успіху підприємства. Обгрунтовано доцільність використання технологічного 

менеджменту в рамках організації. 

Велика частина компаній перебудовує свої системи управління зтрадиційної 

виробничої і ринкової на технологічну орієнтацію. Передова технологія є сьогодні 

ключем до успіху на будь-якому ринку, а особливо на ринку телекомунікацій, що 

з нетерпінням чекає продукцію з новими характеристиками і готовий платити за 

це високу ціну. Найважливішим фактором успіху кожної компанії стає 

стратегічне управління технологічним розвитком, чи, іншими словами, 

технологічний менеджмент [1, с. 48]. 

Технологічний менеджмент розроблений з урахуванням останніх тенденцій 

та перспективних напрямів розвитку глобального бізнесу, головною рушійною 
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силою якого є інноваційні технології. Він спрямований на розвиток компетенцій у 

сфері технологічного менеджменту і дає можливість оволодіти: 

1) сучасними інструментами управління високотехнологічними 

підприємствами, у тому числі освоїти специфіку управління проектами з розробки 

і впровадження нових технологій; 

2) способами трансферу технологій: процесами отримання та 

комерціалізації технологій в умовах сучасних інноваційних підприємств; 

3) необхідними знаннями щодо оцінювання вартості об’єктів 

інтелектуальної власності та їх комерційного потенціалу, а також визначення 

соціально-економічної ефективності від впровадження нових технологій на 

підприємстві; 

4) методикою проведення технологічного аудиту та оцінювання 

технологічного потенціалу підприємства; 

5) інноваційними стратегіями розвитку компанії в умовах глобального 

бізнесу; 

6) інструментами маркетингу високих технологій; 

7) сучасними інформаційними технологіями в інноваційному менеджменті 

(SAP, CALS, BSC, Project Management); 

8) навиками професійної презентації інноваційних проектів [2, с. 88]. 

До питань технологічного менеджменту відносяться управління життєвим 

циклом продукту й асортиментом продукції, у тому числі управління процесами 

заміни застарілих технологій і устаткування, формування інноваційної культури 

персоналу, управління якістю продукції, що випускається, стратегія управління 

інтелектуальної власності і багато чого іншого.  

Вцілому ефективний менеджмент технологій повинен поєднувати 

перспективи створення нової технології і перспективи попиту на неї. Технологія 

розглядається як найважливіший засіб створення і підтримки конкурентної 

переваги, що піднімає її до рівня стратегічного капіталу, яким потрібно грамотно 

керувати на всіх поверхах компанії. Будь-яка діяльність фірми, включаючи 

стратегічне планування, маркетинг, збут, виробництво, кадри, фінансування може 

розглядатися, як використання технологій, що здатні збільшити 

конкурентоздатність фірми. 

У цілому, стратегічний менеджмент технологій не обмежується рамками 

галузей зі швидким технологічним розвитком. При широкому погляді на 

технології і виробництва, ніяких «низьких» технологій не існує. 

Зрозуміло, що такі важливі елементи стратегічного технологічного 

менеджменту, як прогнозування розвитку технологій, включення розвитку 

технологій у бізнес-план фірми актуальні для стратегії управління підприємством 

будь-якого масштабу. Відповідні підходи мають цінність для малої технологічної 

фірми, великого науково-виробничого підприємства, наукової установи, 

інвестиційного заснування, що орієнтується на прямі інвестиції в економіку [3, с. 

38]. 
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Саме стратегічне управління технологічним середовищем, що змінюється, 

повинне стати запорукою тривалого успіху виробничих фірм, зв'язаних з 

наукомісткими продуктами, і економіки вцілому. 

Перетворення потенціалу знань у комерційний успіх – проблема 

міжнародна, зв'язана з глобалізацією світової економіки. У цьому зіграв ведучу 

роль розвиток засобів комунікації, що дозволили компаніям на новому рівні 

координувати діяльність своїх вилучених підрозділів, зв'язувати їх з покупцями і 

постачальниками. Не менше значення має глобальна масова культура споживання 

і розваг, керована засобами комунікації. 

Проблема підготовки керівників, що забезпечать технологічно орієнтований 

менеджмент компаній в умовах глобалізації світової економіки теж стала 

проблемою міжнародної. Пошук нових результатів досліджень і розробок, 

використання яких може додати продукції, що випускається, кращі 

характеристики, прагнення до максимального скорочення циклу її створення і 

просування на ринок,  викликають необхідність у міжнародних командах 

фахівців.  

Світ стає одним ринком знань і технологій. Їхня цінність визначається на 

основі науково-технічних і кон'юнктурних прогнозів комерціалізації, що повинні 

проводити фахівці різних країн по єдиних методиках і на одній мові, щоб мати 

порівнянні результати і розуміти один одного. Таке розуміння полегшує 

залучення додаткових засобів у науку й інновації, а також включення фахівців з 

комерціалізації технологій у наступне управління інвестиціями [4, с.213-214 ]. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА МОТИВАЦІЯ                                                                                          

 

Соціально-економічна мотивація – це процес усвідомленого чи 

неусвідомленого вибору людиною тієї чи іншої поведінки, яка визначається 

комплексною дією внутрішніх і зовнішніх соціально-економічних факторів, і 
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спрямована на розв’язання нових довгострокових завдань, на підвищення 

економічної та соціальної ефективності роботи персоналу й організації та 

підтримку її балансу. 
В процесі формування СЕМ працівників необхідно враховувати 

динамічність умов функціонування. Угрупування факторів формування та 

розвитку процесу мотивації за певними ознаками, дозволяє виділити найбільш 

значущі й найменш істотні, їх доцільне сполучення допомагає визначитися 

підприємству у виборі найбільш прийнятного й правильного шляху управління 

трудовою поведінкою працівника. В роботі уточнено склад зовнішніх і 

внутрішніх факторів, які мають вплив на якість використання кадрового складу, 

розвиток наявних і потенційних конкурентних переваг персоналу зв’язку. Було 

виділено дві основних групи зовнішніх факторів: фактори прямого і непрямого 

впливу, та внутрішніх факторів: функціональні та характеристики особистості. 
Аналіз дієвості соціально-економічної мотивації підтвердив гіпотезу про те, 

що система мотивації підприємства зв’язку недосконала і не сприяє розвитку 

особистості працівника, його інтелектуальному та професійному зростанню, не 

формує інтересу виконавця до процесу праці та її результатів, не забезпечує 

внутрішнього задоволення від виконання трудових функцій. Своєчасне виявлення 

та урахування найбільш впливових факторів дозволить підприємству сформувати 

конкурентну стратегію управління персоналом, метою якої є забезпечення 

реалізації загальної стратегії розвитку підприємства. 
В роботі проведено діагностику ефективності використання матеріальних 

стимулів на підприємствах зв’язку за допомогою багатофакторних кореляційних 

моделей, за результатами якої було встановлено, що на підприємстві зв’язку під 

впливом державного регулювання в конкретних умовах, матеріальна винагорода у 

вигляді заробітної плати – є досить вагомим фактором виробничого процесу та 

джерелом доходів підприємства, що потребує відповідної системи організації 

праці та мотивації, а з іншого боку – найбільшою статтею витрат підприємства, 

що вимагає ефективного її використання та постійного пошуку джерел 

підвищення продуктивності праці та способів оптимізації витрат на її оплату. 
В роботі розроблено стратегічний підхід до процесу СЕМ для ВАТ 

«Укртелеком» шляхом виокремлення таких напрямів її реалізації як внутрішнє 

вирівнювання, управління, конкурентоздатність, що для підприємства дозволяє 

забезпечити економічний ефект у вигляді підвищення прибутковості, зростання 

продуктивності праці, задоволення всіх зацікавлених у розвитку підприємства 

сторін та конкурентоспроможності підприємства зв’язку. 
Удосконалено оцінку якості праці персоналу, що є своєрідним важелем 

мобілізації працівників на досягнення індивідуальних результатів праці. 

Комплексна бальна оцінка якості праці різних категорій персоналу покладена в 

основу розробленої преміальної системи, дає чіткі критерії для розподілу коштів 

преміального фонду на основі розрахункових формул, виведених для визначення 
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премії, що залежить від результатів оцінки праці працівників. Її впровадження 

дасть можливість удосконалювати соціально-економічну мотивацію, що 

сприятиме ефективній діяльності підприємств зв’язку в умовах конкурентного 

середовища. 
В роботі обґрунтовано, що для зростання загального ефекту дії 

мотиваційної системи доцільно проводити оцінку ефективності роботи СЕМ праці 

із залученням комплексу різноманітних мотиваторів (економічних і соціальних), 

враховуючи в кожному окремому випадку перелік та динаміку актуальних потреб 

персоналу підприємства, специфіку зайнятості, соціальний статус та ін. Це 

дозволяє визначити величину економічного та соціального критеріальних 

показників. Дія мотиваторів на персонал підприємства обумовлює певні зміни 

щодо підвищення СЕМ, оцінюваної інтегральним показником. Адекватність 

показників щодо оцінки ефективності роботи системи мотивації підтверджено 

розрахунками на прикладі філій ВАТ «Укртелеком»: вирішальне значення для 

стимулювання результативності праці мають, як економічні (52–59%), так і 

соціальні ( 48–41%) складові. 
Впровадження запропонованих методичних пропозицій дозволить створити 

на підприємствах зв’язку дієву систему мотивації персоналу засновану на 

соціально-економічних складових, які в разі комплексної взаємодії змінюються 

відповідно цільової спрямованості підприємства та індивіду. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ   

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ  

У сучасних умовах глобалізації інвестиційний розвиток держави є 

важливим чинником її загального розвитку. В умовах, коли економіка України 

відчуває значну нестачу інвестиційних ресурсів, питання розробки ефективної 
інвестиційної політики набуває особливо актуальності. При цьому значну увагу 

потрібно приділяти іноземним інвестиціям. Іноземний капітал (інвестиції) 

ефективно впливає на економічний розвиток господарства країн, які імпортують 

його. Перевагами таких грошових надходжень є те, що, по-перше, іноземні 

інвестиції – це додатковий капітал, залучений у країну для виробництва товарів і 

послуг, реалізації певних програм, а по-друге – це надходження в державу нових 

технологій та застосування нових методів управління. Крім того, іноземні 

інвестиції сприяють створенню в країні нових робочих місць, вирішенню 

нагальних соціальних проблем. 

На даний час сфера телекомунікацій є однією з найважливіших складових 

інфраструктури в Україні. Відповідно інвестиційне забезпечення розвитку даної 

сфери є передумовою підвищення конкуренто спроможної національної 

економіки, що, у свою чергу, сприятиме входженню нашої країни у глобальний 

економічний простір. 

На сучасному етапі широко смугові технології стали не просто засобом 

передач і даних, а істотним чинником забезпечення сприятливих умов для 

розвитку системи державного управління, економіки, науки, освіти та культури, у 

тому числі надання адміністративних послуг. 

Інвестиції в галузь зв’язку України дозволять вирішити такі існуючі 

проблеми, як:  забезпечення  розвитку  телефонних мереж шляхом  завершення  

створення цифрових мереж, прискорення переобладнання існуючих мереж на базі 

новітніх технологій і цифрового обладнання; впровадження нових видів послуг та 

новихтехнологій оброблення, перевезення і доставки усіх видів поштових 

відправлень на основі комплексної механізації та автоматизації виробничих 

процесів у поштовомузв’язку, використанні комп’ютерних методів оброблення 

повідомлень; дослідження, розробка та впровадження нових принципів органі- за 

ці ї зв’язку, організація розроблення та виробництва в Україн іосновних видів 

технічних засобів зв’язку на рівні європейських і світових стандартів якості. 

Інвестиції, у тому числі іноземні, є не лише механізмом розвитку, але й 

способом регулювання економіки шляхом переливання капіталу. На сучасному 

етапі розвитку ринку іноземні інвестиції виступають основним джерелом 

отримання новітніх конкуренто спроможних технологій. Залучення інвестицій – 

це необхідна умова розвитку всіх галузей економіки, особливо сфери 
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телекомунікацій, що є інноваційною за своєю суттю. Інвестиційна дія льність 

операторів телекомунікацій сприятиме збільшенню обсягів послуг сфери 

телекомунікацій в Україні і підвищенню їх якості, а також розвитку та 

модернізації телекомунікаційної мережі. Разом з удосконаленням законодав ства 

що до іноземних інвестицій повинні розвиватися й інші чинники механіз му 

залучення іноземних інвестицій. Необхідно забезпечити стабільність полі тичного 

середовища, вдосконалити та забезпечити стабільності: податкової, грошово 

кредитної та митної політики; максимально спростити процедури, які 

регламентують взаємо відносини між державою і підприємцями в галузі 

залучення іноземних інвестицій; створити гарантії стабільності умов що до 

довгострокового фінансування інвестиційних проектів, здійснити вдосконалення 

системи захисту прав інвесторів; удосконалити роботу інститутів спільного 

інвестування; запровади дієвість страхування інвестиційних ризиків. Отже, 

створення сприятливих умов для залучення іноземного інвестування є 

найважливішою складовою серед тих економічних вимог, які покликані 

забезпечити реальні зміни в економічній структур і суспільства, надати поштовх 

усьому ланцюгу господарських взаємозв’язків цілісного процессу суспільного 

відтворення, спрямованого на розвиток економіки України. 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 
Сучасний світ стрімко розвивається в телекомунікаційній галузі і створюються нові 

системи управління засновані на інтелектуальних технологіях, які використовують способи 

подання знань для побудови соціально-економічного розвитку телекомунікацій. Необхідним є 

детальний аналіз ринку телекомунікаційних послуг з метою визначення позиції підприємств, 

виявлення проблем функціонування та розроблення заходів з їх подолання. Проблеми які 

виникають під час піднесення на більший високий щабель розвитку галузі телекомунікацій 

характеризуються високою невизначеністю і динамікою бізнес-середовища, існуванням великої 

кількості взаємозв'язків і залежностей між учасниками телекомунікаційного ринку і т. д., що 

зумовлює враховувати різні фактори впливу під час прийняття рішень. 
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Активний розвиток ринкових відносин у телекомунікаційній галузі зумовлює 

необхідність розроблення нових підходів до управління підприємствами. При 

цьому  значна увага приділяється стратегічному аспекту управління, який 

включає формування,  реалізацію та аналіз стратегії на підприємствах цієї галузі.  

Враховуючи особливості телекомунікаційної галузі телекомунікаційне 

середовище потрібно визначити, як сукупність структур та об’єктів, які беруть 

участь в інформаційно-комунікаційному процесі в суспільстві. Воно повинно 

адекватно відповідати потребам споживачів, сприяти раціональній організації й 

забезпечувати ефективне управління інформаційними потоками для задоволення 

потреб населення, суб’єктів господарювання і суспільства в цілому.  

Останнім часом прослідковується тенденція залежності об’ємів виробництва 

від потужності інформаційно-телекомунікаційних технологій. Так, однієї із 

найважливіших проблем соціально-економічного розвитку телекомунікацій на 

сьогоднішній час є неефективне управління, контроль діяльності підприємств та  

система правил взаємовідносин між зацікавленими особами. Зміни мають 

відбутися для того, щоб забезпечити повну зайнятість населення та повний обсяг 

виробництва шляхом абсолютного економічного та соціального зростання 

діяльності підприємств у сфері інформатизації та телекомунікації. 

 Розвиток підприємств телекомунікаційної галузі має розглядатися, як 

система суспільних зв’язків, яка дозволить розвивати відносини на новому рівні 

взаємодії і сформувати для телекомунікаційної компанії сприятливіше 

середовище ведення бізнесу. 

Однією із причин невисокого місця України в телекомунікаційній галузі є 

нерівномірність доступу до телекомунікаційних послуг в регіонах, що 

підтверджують результати аналізу стану розвитку інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури та впровадження послуг телекомунікацій в різні сфери 

життєдіяльності регіонів.  

Таким чином, на даний час виникла необхідність запровадження механізмів 

сприяння підвищенню рівня використання телекомунікацій в країні та актуалізації 

завдань суттєвого підвищення дієвої координації зусиль держави щодо розробки 

та реалізації стратегії розвитку цієї галузі.  

Сьогодні можемо констатувати, що телекомунікації є матеріально-

технологічною основою виникнення та розвитку інформаційного суспільства, що 

обумовлює значимість соціально-економічного розвитку об’єктивного 

нормативно-правового упорядкування цієї сфери. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ 

 

            Досі в Україні не зроблено конкретних кроків щодо підтримки цієї 

важливої галузі техніки, що позначилося на темпах її розвитку. Дослідження 

інформаційних і комунікаційних технологій є надзвичайно актуальним. 

Недостатня технічна база, нерівномірністю забезпечення телекомунікаційних 

послуг та обмеженість доступу у сільській, гірській місцевості і депресивних 

регіонах є важливими проблемами на шляху включення України в становлення 

інформаційного суспільства. За рівнем розвитку інформаційних технологій 

Україна займає 68 місце. Перевага України в традиційно сильних IT-кадрах , 

тобто в Україні дуже високий рівень підготовки програмістів. Україна є одним зі 

світових центрів офшорного програмування. Ряд задач ,які можна вирішити 

інформаційна та комунікаційна система: 

 

- прямий, своєчасний доступ до інформаційного продукту (точну інформацію про 

хід виробничого процесу в просторі та часі);  

- ефективну координацію внутрішньої діяльності та оперативне розповсюдження 

різноманітних повідомлень;                                        

- ефективнішу взаємодію із суміжниками по технологічних маршрутах за рахунок 

використання більш інформованих та наочних засобів відображення та передачі-

прийому повідомлень;  

- використання якісно кращої технології системного аналізу та проектування 

оперативного управління на нижній та середніх ланках управління 

виробництвом.  

ІТ-підприємства потрібно оновлювати,новітні технології мають не більше 10% 

компаній.  

          Дуже важливими є рекомендації щодо розвитку раціонального типу, 

розвитку динамічного типу, розвитку стандартизованого типу, розвитку базового 

типу ,які варто брати до уваги. Отже, Формування інформаційних ресурсів та їх 

системне використання стають об'єктом політичних і економічних інтересів як на 

національному, так і на міжнародному рівнях. Світова економіка переходить на 

новий рівень свого розвитку, де ІКТ є одним із основних засобів виробництва. 

Але наразі,Україна не може похизуватися рівнем розвитку ІКТ,але має задатки та 

перспективи,щоб розвивати та удосконалювати дану галузь,впроваджувати нові 

технології,що безумовно піде на користь економіки як країни так і підприємств. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ  В УКРАЇНІ 

 

Докорінні економічні перетворення, що здійснюються в Україні, спрямовані 

на посилення економічних методів управління та формування умов для 

повноцінного функціонування ринкових відносин, одне з найактуальніших 

завдань економічної науки і практики полягає у вивчені суті, структури й 

методологічних принципів наявного господарського механізму управління, а 

також у його моделюванні й на цих засадах – подальшому вдосконаленні. 

Пріоритетність цих напрямків зумовлюється тим, що на перших етапах соціально 

– економічних реформ у країні демонтаж попереднього господарського механізму 

відбувся випереджувальними темпами відносно формування нового; це призвело 

до відомих кризових явищ в економіці. І саме від успішної побудови механізму 

господарювання, адекватного сучасному стану продуктивних сил і виробничих 

відносин, значною мірою залежить перспективи розвитку як української 

економіки в цілому, так і окремих галузях. 

Нині особливого значення набуває галузь зв’язку, справляючи величезний 

вплив на соціально – економічний розвиток суспільства, що переходить від 

індустріальної до інформаційної фази свого розвитку. Інформація дедалі більше 

стає повноправним учасником виробничих процесів і вирішальним чинником 

науково – технічного й соціального прогресу.  

Розвиток соціально – економічних систем привів до того, що людина 

дістала можливості формування в новому соціумі. Вона стає соціально – 

активним, суспільним суб’єктом – особою зі своїм психологічним складом, 

дієздатністю і роллю в суспільстві. В цих умовах важливе місце в житті людини, в 

її соціальній діяльності займає зв’язок. Він (зв’язок) не лише перестає бути 

галуззю економіки країни в системі суспільного розподілу праці, організаційних і 

економічних відносин, але й є безпосередньо включеним в органіку людини. 

“Людина як особа сама створює і будує свої відносини, бере участь у соціальному 

спілкуванні, управляє процесами. Зв’язок створює і матеріальні умови цього 

управління. За допомогою засобів зв’язку людина здійснює комунікацію як у 

сфері виробництва так і в соціальних відносинах. При цьому природа зв’язку 

проявляється передусім у характері його послуг, тобто його предмета. Саме через 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://uk.wikipedia.org/
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предмет долається простір. Зв’язок поєднує людей для спілкування...”, яке є 

однією з найбільш важливих потреб людини.  

Сфера телекомунікацій особливу відіграє роль в забезпеченні управління 

економіки України. Створена така інформаційна система, яка дозволяє 

забезпечити функціональне, організаційне, економічне і соціальне узгодження та 

досягнення цілей управління телекомунікацій. 

Телекомунікації відіграють важливу інфраструктурну роль у суспільстві, 

забезпечуючи оперативний  обмін і розповсюдження інформації в процесах 

соціальної і економічної діяльності суспільства. Телекомунікації виконуватимуть 

роль комунікаційної основи при побудові інформаційного суспільства в Україні. 

Розвиток телекомунікацій повинен відбуватися випереджаючими темпами, 

порівняно з розвитком економіки, з тим, щоб не обмежувати економічний та 

соціальний розвиток суспільства. 

Ці загальні закономірності повинні стати визначальними для розвитку 

телекомунікацій України на найближчу і більш віддалену перспективу. 

Телекомунікації повинні зіграти роль каталізатора у прискореному розвитку 

економіки та соціальної сфери України, оскільки основний ефект діяльності 

телекомунікацій проявляється не у вигляді доходів, прибутків і відрахувань у 

держбюджет, а у вигляді злагодженого і оптимізованого функціонування 

економіки та соціальної сфери країни, а також у вигляді покращення умов життя 

громадян. 

Доходи від надання послуг зв’язку за 2007 – 2009 рр. зросли на 6414,7 млн. 

грн. або на 16,1 %. 

Економічна діяльність сфери телекомунікацій характеризується рівнем 

доходів. Значне зростання доходів відбулось від надання таких послуг як надання 

комп’ютерних послуг (на 1730,2 млн. грн. або на 106 %), послуг кабельного 

телебачення (на 543,3 млн. грн. або на 73,3 %), проводового мовлення (на 83,6 

млн. грн. або на 76,3 %). Відбулось зростання доходів від надання послуг 

мобільного зв’язку на 3419,8 млн. грн. або на 13,6 % 

Таким чином, можна визначити, що розвиток телекомунікацій має 

величезну роль у загальному економічному розвитку країни, то як урядовим, так і 

неурядовим організаціям необхідно вжити ще більших заходів щодо сприяння 

розвитку саме цієї галузі. Недостатній розвиток телекомунікацій загрожує 

конкурентоздатності економіки України  та перспективам її розвитку.  

 

Література: 
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Инфра-М, 1996. – 493 с.  
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ЖИТТІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Сьогоднішній світ перейшов на новий етап життя, де головну роль 

виконує інформація, а також економіка, що будується на ній. Інформацію 

необхідно збирати,оброблювати, передавати, перетворювати на товар. Це 

стало причиною глобального переходу від індустріального суспільства до 

інформаційного.  

 

Інформація є одним з найцінніших ресурсів суспільства поруч з 

традиційними матеріальними видами ресурсів, як нафта, метал, корисні копалини 

тощо, тому, процес переробки інформації, подібно до процесів переробки 

матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію [1, с. 2].  

У сучасних умовах інформація стає реальним соціальним ресурсом, так як 

інформація здатна допомогти людині адаптуватися у житті в умовах 

невизначеності, пристосуватися до постійних змін, виробити нові стереотипи 

поведінки, що відповідають новим обставинам. Інформація є важливим ресурсом 

соціально-економічного, технологічного і культурного розвитку. Інформаційна 

технологія передбачає вміння грамотно працювати з інформацією і 

обчислювальною технікою. Отож, що ж таке інформаційні технології? 

На сьогоднішній день майже в усіх сферах використовуються 

інформаційні  технології (у школах, університетах є комп’ютерні класи, 

електронні бібліотеки). Складні задачі, математичні розрахунки тепер можна 

проводити та отримати результат за декілька секунд, завдяки тому, що 

збільшується швидкість обміну інформацією. 

Інформаційні технології це один із сучасних способів спілкування, 

головними перевагами якого є загальнодоступність. Використовуючи 

інформаційні технології можна з легкістю отримати доступ до цікавить вас 

інформації, а також поспілкуватися з живою людиною. З одного боку це має 

негативний ефект, оскільки люди все менше спілкуються "вживу", при 

безпосередньому контакті, але з іншого боку дозволять спілкуватися з людиною, 

яка знаходиться на іншому кінці світу, а це погодьтеся, має величезне значення. 

Сучасні інформаційні технології увібрали в себе лавиноподібні досягнення 

електроніки, а також математики, філософії, психології та економіки. Утворений в 

результаті життєздатний гібрид ознаменував революційний стрибок в історії 

інформаційних технологій, яка налічує сотні тисяч років. 

Виробництво і транспорт, банки та біржі, засоби масової інформації і 

видавництва, оборонні системи, соціальні та правоохоронні бази даних, сервіс і 
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охорона здоров'я, навчальні процеси, офіси для переробки наукової та ділової 

інформації, нарешті, Інтернет - усюди інформаційні технології. Інформаційна 

насиченість не тільки змінила світ, а й створила нові проблеми, які не можна було 

передбачити [2]. 

Сучасне суспільство просто переповнене потоками інформації, які 

безсумнівно потребують обробки. Через це без інформаційних технологій, так 

само як без енергетичних, транспортних і хімічних технологій, наше суспільство 

нормально функціонувати не може і не буде. З розвитком сучасних 

інформаційних технологій зростає прозорість світу, швидкість і обсяги передачі 

інформації між елементами світової системи, з'являється ще один інтегруючий 

світової фактор. Це означає, що роль місцевих традицій, що сприяють 

самодостатньому інерційному розвитку окремих елементів, слабшає. Одночасно 

посилюється реакція елементів на сигнали з позитивним зворотним зв'язком. 

Інтеграцію можна було б тільки вітати, якби її наслідком не ставало розмивання 

регіональних і культурно-історичних особливостей розвитку [3]. 

Варто розглянути вплив інформаційних технологій на розвиток соціальних 

мереж, які є дієвим засобом і особливим інструментом маркетингу. За кілька 

останніх років соціальні мережі стали найпопулярнішими ресурсами в Інтернеті: 

сьогодні Facebook, Twitter і LinkedIn у США й Західній Європі, а ВКонтакті й 

Одноклассники в країнах СНД – це сайти з мільйонами активних користувачів. Ці 

ресурси відвідують 75% українських користувачів Інтернету. 

Підвівши підсумок, можна сказати, що інформаційні технології глибоко 

проникли в наше життя і сучасне суспільство, яке не зможе в нинішньому вигляді 

існувати без них. Сучасне суспільство навряд чи можна уявити без інформаційних 

технологій[4]. 
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Глобализация экономической жизни и растущая роль технологических 

инноваций серьезно повысили роль информации как одного из ключевых 

факторов обеспечения конкурентоспособности в современной экономике. 

Телекоммуникации стали интегральной частью бизнеса и обеспечивают 
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внутренние и международные потоки информации в процессе принятия деловых 

решений. Объем информации, передаваемой через информационно-

телекоммуникационную инфраструктуру, удваивается в мире каждые 2-3 года, 

что усиливает значение телекоммуникаций как на уровне компании, так и в целом 

в экономике мира, что в свою очередь усиливает процессы глобализации. В 

процессе экономического развития активное использование 

телекоммуникационных технологий обеспечивает переход к так называемому 

информационному обществу, когда информация становится важнейшим 

экономическим ресурсом. Поэтому активное развитие телекоммуникаций сегодня 

является необходимым условием экономического прогресса и движения к 

постиндустриальному обществу в странах с переходной экономикой. Сегодня в 

большинстве стран телекоммуникации развиваются опережающими темпами 

относительно экономики в целом, отчасти сглаживая колебания ВВП и обгоняя 

стадии общего развития многих стран. Конец ХХ – начало XXI века стал 

временем стремительных технологических изменений в телекоммуникационной 

отрасли. Производители и операторы предложили потребителям множество 

новых услуг и устройств. Большинство технологических инноваций оказались 

востребованными населением, корпорациями и государствами. Таким образом, 

невероятный технологический прорыв на стороне предложения соответствовал не 

менее стремительному росту спроса на традиционные и новые услуги, что 

позволило рынку телекоммуникационных услуг вырасти в несколько раз за 

последние 15 лет, увеличив свою долю как в ВВП в целом, так и в услугах. 

Важную роль в развитии информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

играет регулирование отрасли. Прежде всего, стремительное развитие технологий 

стирает границы между телекоммуникациями и информационными технологиями 

(ИТ), в связи с чем сегодня эти 2 отрасли все чаще рассматриваются и 

регулируются как одна единая. Технологическое развитие ИКТ вынуждает 

постоянно корректировать действующую регулятивную среду, формирует новые 

подходы к созданию наилучших условий развития отрасли в контексте 

постоянных технологических инноваций. Телекоммуникации стремительно 

развиваются в пореформенный период 1990-2008 гг.  рынок 

телекоммуникационных услуг является одним из самых 4 динамичных в мире, в 

свою очередь, телекоммуникации являются одними из лидеров  по темпам роста, 

опережая такие отрасли как нефтегазовая и металлургическая. По вкладу 

телекоммуникаций в ВВП приближается к показателям развитых стран. В 

настоящее время вышла из глубокого трансформационного кризиса. В 2007 году 

ВВП страны достиг предкризисного уровня 1989 года. Сейчас большинство 

стратегий и программ развития российской экономики сходятся в том, что для 

устойчивого развития, отхода от сырьевого экстенсивного характера развития 

требуется мобилизация инновационного потенциала . Телекоммуникации 

являются системообразующей отраслью для инновационной экономики, 
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призванной обеспечить потоки информации. Соответственно, опережающее 

развитие телекоммуникаций является фундаментом формирования новой 

инновационной экономики . Сегодня, в условиях решения проблемы доступа к 

основным телекоммуникационным услугам, встает вопрос дальнейшего развития 

отрасли. Являясь уникальной среди развивающихся стран по уровню образования 

населения, имеет шанс осуществить качественный прорыв в области ИКТ. После 

вступления в ВТО должна перейти к более глубокому развитию ИКТ. Если ранее 

развитие происходило, главным образом, за счет увеличения охвата потребителей 

новыми услугами, то сегодня основным фактором развития должна стать 

интенсификация использования ИКТ. Основными особенностями 

телекоммуникаций является их стремительное развитие и постоянные изменения 

технологий, которые каждые несколько лет корректируют ранее сделанные 

прогнозы. Поэтому анализ современного состояния и перспектив развития такой 

динамичной отрасли как телекоммуникации, для определения приоритетов 

развития, необходимо осуществлять каждые 2-3 года. Описанные выше факты 

обусловливают актуальность темы диссертационного исследования. По 

экономическим и организационным проблемам развития ИКТ услуг  наиболее 

известны работы Булгака В.Б., Варакина Л.Е., Кастельса М., Реймана Л.Д., 

Цирель С.А. и других.  

Предметом исследования являются развитие телекоммуникационного рынка  

в мире в условиях глобализации на современном этапе, особенности его 

регулирования на национальном и международном уровнях. 5 Объектом 

исследования является отрасль информационно коммуникационных технологий 

на современном этапе развития, ее регулирование на национальном и 

международном уровнях, действующие в отрасли компании, используемые ими 

технологии, а также перспективные технологии и существующий спрос на них. 

Целью работы является разработка рекомендаций по формированию 

национальной модели развития телекоммуникационного рынка на основе анализа 

тенденций мирового рынка телекоммуникационных услуг, связи развития 

экономики и телекоммуникаций. Внедрение данных рекомендаций может 

ускорить развитие телекоммуникаций  и усилить инновационный потенциал 

российской экономики. Для достижения поставленной цели в работе были 

поставлены и решены следующие задачи:  

• Определение основных тенденций роста телекоммуникационного рынка в 

контексте роста мировой экономики.  

• Анализ влияния технологий на характер развития телекоммуникационного 

рынка. 

• Обобщение мировой практики регулирования телекоммуникационного 

рынка на современном этапе.  

• Анализ международных соглашений в области либерализации 

телекоммуникаций.  

• Анализ российского телекоммуникационного рынка, в том числе, 

стратегии развития и характера регулирования. Методы исследования. При 
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решении поставленных в работе задач использовались методы системного, 

логического и сравнительного анализа, экономической статистики и 

эконометрики. Работа опирается на работы отечественных и зарубежных авторов 

по проблемам развития ИКТ. Методической базой исследования явились 

нормативные и методические материалы российских, иностранных и 

международных регулирующих органов в сфере ИКТ, а также других 

государственных и международных органов управления. Практическая 

значимость работы, заключается в том, что основные выводы направлены на 

решение крупной народнохозяйственной и социально значимой проблемы 

ускорения развития телекоммуникационной отрасли, диверсификации структуры 

экономики и увеличения ВВП. 6 К результатам диссертации, представляющим 

научную новизну и выносимых на защиту, относятся следующие:  

• Выявлены особенности и тенденции развития телекоммуникационной

отрасли и влияния технологических изменений на развитие отрасли, в частности 

показано, что основой стремительного роста стали мобильная связь и Интернет.  

• Раскрыт характер связи развития сферы телекоммуникаций как фактора

роста экономики в целом и производной от достижения определенного уровня 

развития экономики.  

• Разработана методика определения стоимости лицензии на оказание

телекоммуникационных услуг, позволяющая принимать оперативные решения 

при определении стоимости предоставления лицензий на оказание 

телекоммуникационных услуг.  

• Сформулированы рекомендации по совершенствованию регулирования

телекоммуникаций в  на основе сравнительного анализа  модели регулирования и 

наиболее эффективных методов регулирования (на национальном и 

международном уровнях).  

• Предложены варианты изменения корпоративной структуры 

телекоммуникационной отрасли , в частности предложено полностью 

приватизировать предварительно ликвидировав холдинг и перейдя к прямому 

управлению и владению компаниями холдинга. 
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