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ШУМЫ И НЕЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ СИГНАЛОВ В ВОЛОКОННО- 

ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

В этом докладе анализируются источники шумов в волоконно-оптических системах (ВОС). 

Приводятся оценки уровней собственных шумов различных типов полупроводниковых инжекционных 

лазеров и основные причины увеличения шумов и возникновения нелинейных искажений сигналов в 

таких системах.  

Одной из важнейших характеристик каналов связи является максимально 

достижимый уровень отношения сигнал — шум (ОСШ) в канале. С этой точки 

зрения достаточно низкий уровень собственных шумов инжекционных 

полупроводниковых лазеров делает их весьма перспективными для применения 

в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС). Однако при соединении лазера с 

волокном происходит существенное уменьшение ОСШ. Снижение ОСШ связано 

в основном с увеличением уровня собственных шумов лазера и возникновением 

искажений сигналов за счет интерференции мод и поляризационных эффектов 

при прохождении сигнала по волокну. 

 Уровень собственных шумов определяется квантовыми процессами 

внутри резонатора, включающими в себя дробовой шум тока инжекции, 

спонтанную рекомбинацию носителей в активной области, поглощение света и 

вынужденное излучение. Отношение сигнал- шум в непрерывном режиме 

генерации: 

𝑄 = 10 log(𝑠2 2⁄ < |𝛥𝑠(𝜔)2| > 𝛥𝑓), 

где 𝛥𝑓 - полоса шума; s – абсолютный уровень принимаемой мощности. 

При соединении лазера со световодом или другими оптическими элемен-

тами в системе неизбежно возникают отражения света от этих элементов, 

вследствие чего часть из лучения попадает обратно в лазер. Это приводит к 

существенному изменению характеристик лазера, в том числе и шумовых. 

Причиной усиления шумов являются фазовые флуктуации отраженного сигнала, 

которые могут возникать вследствие колебаний отражающей поверхности или 

каких-либо других причин, вызывающих изменение оптической длины 

образованного резонатора. Относительный уровень шумов при этом зависит от 

тока накачки, величины коэффициента обратной связи и фазы отраженного 

излучения.  
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Фазовые флуктуации сигналов в ВОЛС обусловлены флуктуациями линии 

излучения полупроводниковых лазеров, которые возникают по двум причинам:  

1) случайность фазы спонтанных фотонов, 2) изменение интенсивности поля в 

лазере на частотах, близких к частоте релаксационных колебаний, вызывающее 

изменение коэффициента преломления резонатора. 

 Вторым основным источником возникновения шумов в ВОЛС является 

наличие интерференционных и поляризационных эффектов при прохождении 

сигналов по световоду. При прохождении когерентного света по волокну моды 

световода могут интерферировать между собой, что приводит к образованию 

картины спеклов на торце последнего, которая является весьма чувствительной 

к изменение внешних воздействий (изгибам, кручениям, изменениям 

температуры), а также к изменению длины волны излучения. Форма и контраст 

картины спеклов зависят от степени когерентности лазера, длины световода и 

числа возбужденных мод. 

 Имеется еще один механизм возникновения шумов; при прохождении 

сигнала по многомодовому волокну, который связан с неоднородностью 

регистрации излучения фотоприемником. Если аксиальные компоненты вектора 

электромагнитного поля различных мод волокна не ортогональны поверхности 

фотоприемника, то фазовые флуктуации поля на торце волокна, возникающие 

при вариации частоты излучения, приводят к флуктуациям фототока, так как 

последний является интегралом поперечной составляющей поля всех 

волоконных мод по площади приемной поверхности фотодиода. Причинами 

возникновения флуктуации в этом случае могут являться сдвиги между 

волокном и фотоприемником или неоднородность квантовой эффективности по 

приемной площадке. 

 Кроме того, если в ВОЛС используются лазеры с очень высокой степенью 

когерентности, возможна интерференция между прошедшим по волокну 

излучением и светом, который дважды прошел по волокну за счет отражений от 

задней и передней граней волокна, что также может являться источником шумов 

в ВОЛС. 

 К возникновению искажений сигналов при аналоговой модуляции при 

водит также образование резонатора Фабри — Перо между торцами волокон, 

если на соединителе имеется продольное смещение между ними. Однако в 

реальных случаях эти искажения весьма незначительны. 

 

Литература: 

 
1. К. Petermann, J . Arnold. IEEE J . QE-18, 543 (1982). 

2. П. Г. Елисеев. Полупроводниковые лазеры и преобразователи. — М.:ВИНИТИ, 1982. 

3. В. Н. Морозов, В. Р. Шидловский, Квантовая электроника, 1984, том 11, номер 7, 

1301–1313. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОТОКОЛОВ АРХИТЕКТУРЫ IMS 

Приведение существующих сетей в соответствие требованиям концепции 

IMS позволяет значительно повысить эффективность существующей 

телекоммуникационной среды. При этом необходимо стремиться к уменьшению 

числа используемых протоколов, повышению их функциональности, а также 

определению возможностей по их модернизации в направлении решения задач 

обеспечения заданного качества обслуживания, пропускной способности и 

надежности функционирования.  

IMS (IP Multimedia Subsystem) - это развитие концепции сетей NGN по 

переходу к сетям All-IP для обслуживания мультимедийного трафика. 

Изначально IMS разрабатывалась только как SDP (Service Delivery 

Platform) - мультимедийная платформа предоставления услуг. Но позднее IMS 

превратилась в архитектуру, полностью контролирующую процесс 

обслуживания заявок, поступающих из сетей доступа, построенных на базе 

различных технологий. 

Основным отличием IMS от NGN является изменение структуры уровня 

управления. В связи с тем, что Softswich разных производителей не обеспечивали 

согласованной работы в процессе решения задач управления, в IMS они были 

заменены на совокупность серверов, реализованных в виде CSCF. Кроме того, 

уровень доступа и уровень магистральной транспортной сети в IMS были 

объединены и реализованы в виде одного уровня, в отличие от NGN, где эти 

уровни отделены друг от друга. Такой подход позволил уменьшить число 

используемых протоколов в центральной части сети. 

В архитектуре IMS используются следующие основные протоколы: 

- протокол инициирования (управления) сеансом – SIP; 

- протокол описания сеанса – SDP; 

- транспортные медиа протоколы, такие как RTP і RTCP; 

- протоколы управления медиа - MEGACO/H.248 

- протокол аутентификации Diameter 

Дадим характеристику используемым протоколам. 

SIP (Session Initiation Protocol) – протокол установления и завершения 

пользовательского интернет-сеанса, включающего обмен мультимедийным 

содержимым. Это основной сигнальный протокол архитектуры IMS. 

Протокол SIP имеет клиент-серверную архитектуру. Клиент выдаёт 

запросы, с указанием того, что он хочет получить от сервера. Сервер принимает 

и обрабатывает запросы, выдаёт ответы, содержащие уведомление об 

успешности выполнения запроса или об ошибке. 
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Обслуживание вызова распределено между различными элементами сети 

SIP. Основным функциональным элементом, реализующим функции управления 

соединением (кроме маршрутизации), является абонентский терминал. 

Достоинствами протокола являются: простота (включает в себя только 

шесть функций), обеспечение персональной мобильности пользователей, 

масштабируемость сети, взаимодействие с другими протоколами сигнализации, 

интеграция в стек существующих протоколов Интернет. 

Протокол SDP (Session Description Protocol) - сетевой протокол 

прикладного уровня, предназначенный для описания сессии передачи потоковых 

данных [1]. Сессия SDP может поддерживать несколько потоков данных. В 

протоколе SDP определены аудио и видео данные, данные управления и 

приложений.  

Недостаток SDP - в нём не хватает механизмов согласования параметров 

сессии между оконечными устройствами (например, формат данных, в котором 

будет осуществляться обмен). Поэтому поля протокола SDP включаются в 

сообщения протокола SIP. То есть, протокол SDP дополняет процесс управления 

вызовом, выполняя функции описания параметров медиа-сессии. 

В отличии от сигнальных протоколов (SIP, SDP), протокол RTP (Real Time 

Transport Protocol) обеспечивает сквозную передачу в реальном времени 

мультимедийных данных, таких как интерактивное аудио и видео. 

Он реализует распознавание типа трафика, нумерацию последовательности 

пакетов, работу с метками времени и контроль передачи. 

Пакет RTP включает в свой состав фиксированный заголовок, 

необязательное расширение заголовка переменной длины и поле данных. 

Протокол RTP работает совместно с RTCP, который используется для 

передачи служебной информации о качестве услуг и возникновении перегрузок 

[2]. Совместное использование RTP и RTCP позволяет принимающему узлу 

располагать принимаемые пакеты в надлежащем порядке, снизить влияние 

неравномерности времени задержки пакетов на качество сигнала, обеспечить 

синхронизацию между аудио и видео. 

Пакет RTCP начинается с фиксированной части, подобной фиксированной 

части информационных пакетов RTP, за которой следуют структурные 

элементы, имеющие переменную длину. 

Протоколы управления медиа MEGACO/H.248 обеспечивают 

взаимодействие шлюзов, преобразующих голосовой трафик сетей с 

коммутацией каналов в пакетный трафик сетей с коммутацией пакетов. 

Протокол Diameter обеспечивает решение задач аутентификации, 

авторизации и учета (Authentication, Authorization, Accounting - AAA) [3]. Он 

широко используется в IMS-архитектуре для обмена AAA-информацией между 

IMS-объектами. 

 
Литература: 

 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Session_Description_Protocol. 
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ЯК ТЕХНОЛОГІЯ IP/MPLS ЗМІНЮЄ СВІТ? 
 

В даному докладі мова йде про еволюцію комунікацій -  технологію IP/MPLS. 

Зачіпатимуться питання способу  комутації, базової архітектури , і основне завдання даної 

технології.  

 

     На сьогоднішній день напрям телекомунікацій є однією з 

найперспективніших в світі . Одним з шляхів розвитку мультисервісної мережі є 

впровадження методів багаторівневої комутації. Основною ціллю було зіставити 

переваги IP-маршрутизації та АТМ-комутації при цьому залишаючись 

орієнтованими на застосування в  IP – мережах, таким чином дозволяючи 

розвиватися мультисервісній мережі в сторону спрощення її структури , шляхом 

інтеграції функцій другого і третього рівнів. 

     У 1996 р. група інженерів з Ipsilon Networks розробила «Протокол управління 

потоком» (англ. потоку Management Protocol). Заснована на цьому протоколі 

технологія «Комутації IP-пакетів» (англ. IP Switching), що працює тільки поверх 

спрощеної ATM мережі, не отримала комерційного успіху . Cisco 

Systems розробила схожу технологію «Коммутатціі на основі тегів» (англ. тегів 

Switching), але не обмежену передачею поверх мережі АТМ. Дана технологія, 

згодом перейменована в «Комутацію міток» (англ. Label Switching), була 

закритою розробкою Cisco . Пізніше вона була передана в Спеціальну комісію 

інтернет-розробок (IETF) для відкритої стандартизації. 

     MPLS (англ. Multiprotocol Label Switching — багатопротокольна комутація за 

мітками) — механізм передачі даних, який емулює різні властивості мереж 

з комутацією каналів через мережі з комутацією пакетів. 

     Основна особливість технології MPLS – відділення процесу комутації пакета 

від аналізу ІР-адреси в його заголовку , що дозволяє здійснювати комутацію 

пакетів значно швидше. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ipsilon_Networks
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2
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     У традиційній IP-мережі пакети передаються від одного маршрутизатора до 

іншого, й кожний маршрутизатор, зчитуючи заголовок пакета, (адреса 

призначення) приймає рішення про те, за яким маршрутом відправити пакет далі. 

     У протоколі MPLS ніякого подальшого аналізу заголовків 

у маршрутизаторах на шляху проходження не проводиться, а переадресація 

керується виключно на основі міток. 

     Маршрутизатори MPLS мережі називаються LSR (label switching 

routers)- маршрутизатори комутації по мітках, а маршрутизатори які 

використовуються на кордонах MPLS мережі Edge LSR - крайові LSR. 

Коли IP трафік надходить до MPLS мережі крайові LSR перетворюють IP-пакети 

на MPLS-пакети вставляючи мітки. А коли пакети лишають MPLS мережу 

крайові LSR перетворюють MPLS-пакети назад на IP-пакети видаляючи мітки. В 

середині ж MPLS мережі LSR маршрутизують пакети по значенням міток. 

     На сьогоднішній день можна виділити три основні області застосування 

протоколу MPLS. Це управління трафіком, підтримка класів і якості 

обслуговування і віртуальні приватні мережі. 

     1)Управління трафіком (Traffic Engineering, TE) - це можливість управління 

напрямом проходження трафіку з метою виконання певних умов (резервування 

каналів, розподіл завантаження мережі, балансування і запобігання 

перевантажень). Управління потоком інформації, що передається дозволяє 

направляти потоки даних не по найкоротшому шляху, обчисленому за 

допомогою традиційного протоколу маршрутизації, а через менш завантажені 

вузли і канали зв'язку. 

     2) одна з основних переваг наданих MPLS криється в можливості управління 

QoS. Саме комутація на основі міток робить MPLS настільки корисним і 

унікальним. Frame relay і ATM забезпечують QoS за рахунок вибору маршруту, 

протягом якого мережа буде підтримувати вимоги трафіку до QoS завдяки 

виділенню ресурсів на кожному вузлі лінії з метою гарантії того, що трафік 

отримає необхідні для досягнення необхідного QoS ресурсів. 

     3) віртуальна приватна мережа (Virtual Private Network, VPN) моделює роботу 

корпоративної територіально розподіленої мережі за допомогою інфраструктури 

пакетної мережі загального користування. Але передача корпоративних даних 

через публічну пакетну мережу, являє собою очевидну загрозу в рамках безпеки 

мережі будь-якого підприємства. Крім цього, в каналах публічної зв'язку досить 

складно домогтися необхідного рівня продуктивності, надійності і якості 

обслуговування. Для вирішення цих проблем використовують технологію 

віртуальних приватних мереж VPN. В її основі лежить ідея використання мереж 

https://uk.wikipedia.org/wiki/IP
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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загального користування для захищеної передачі трафіку територіально 

віддалених філій замовника, з використанням ідеології побудови приватних 

мереж. 

    На даний час технологія MPLS набирає популярності , і кожен великий 

провайдер вводить її в свою мережу. Тому перехід на технологію MPLS є на 

даний час найбільш розумним рішенням , і дозволить перенести якість інтернет 

послуг на новий рівень . 

Література: 
1. Бубенцова Л. В. Технология MPLS. – Одесса : ОНАС им. А. С. Попова, 2010. – 44с. 

2. Олвейн В. Структура и реализация современной технологии MPLS / пер. с англ. – М. 

: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 480 с. 

3. Магистральная технология XXI века.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШИРОКСМУГОВОГО ДОСТУПУ ПО 

СИМЕТРИЧНОМУ КАБЕЛЮ 

 

Широкосмуговий доступ до Інтернет (Broadband) — технологія 

швидкісної передачі даних по  IP мережі. Широкосмуговий доступ — досить 

загальне визначення, так як існують як технології проводового широкосмугового 

доступу — такі, як Ethernet, так і бездротового широкосмугового доступу 

RADIO-Ethernet. 

Термін Широкосмуговий доступ використовується, також, для опису 

високошвидкісних мереж, що дозволяють передавати водночас сигнали різних 

служб, наприклад, дані, голос і відео. 

Широкосмуговий доступ в Інтернет забезпечується за допомогою ряду 

різноманітних технологій, які дають можливість користувачам відправляти та 

приймати інформацію у великих обсягах і з більш високими швидкостями, ніж у 

випадку комутованого (dial-up) або сеансного доступу в Інтернет (2,5;3G). 

Широкосмуговий доступ забезпечує не тільки високу швидкість передачі 

даних, а й постійне підключення до Інтернету, і можливість як приймати, так і 

передавати інформацію на високих швидкостях. 

Виділена лінія – leased line – лінія зв'язку, що надається постачальником 

телекомунікаційних послуг у виключне користування для отримання клієнтом 

послуг доступу до мережі Інтернет з гарантованими характеристиками якості. 
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Доступ до Інтернет по виділеній лінії або Широкосмуговий доступ є 

найбільш надійним способом підключення, і призначені для бізнес клієнтів, 

юридичних осіб і приватних підприємців. 

Широкосмуговий доступ використовується для підключення 

корпоративних мереж підприємств до мережі Інтернет, такі  корпоративні 

мережі можуть нараховувати від декількох одиниць до декількох тисяч 

користувачів. 

Зазвичай широкосмуговий доступ протиставляється комутованому 

доступу з використанням модему і телефонної мережі загального користування. 

Якщо комутований доступ має обмеження по бітрейт порядку 56 кбіт/c і 

повністю займає телефонну лінію, то широкосмугові технології забезпечують 

швидший обмін даними і не монополізують телефонну лінію. Окрім високої 

швидкості, широкосмуговий доступ забезпечує безперервне підключення до 

інтернету (без необхідності встановлення комутованого з'єднання) і так 

званий «двосторонній» зв'язок, тобто можливість як приймати («звантажувати»), 

так і передавати («вивантажувати») інформацію на високих швидкостях. 

Широкосмуговий доступ не лише забезпечує багатство інформаційного 

наповнення («контенту») і послуг, але і перетворить весь інтернет як в плані 

пропонованого мережею сервісу, так і в плані її використання. 

Станом на початок 2012 в Україні послуги ШСД надаються з 

використанням: 

 волоконно-оптичних ліній зв'язку — FTTx; 

 мідних ліній зв'язку — xDSL; 

 коаксіального (телевізійного) кабелю — DOCSIS 

За оцінками «iKS-Consulting» в Україні на 31 грудня 2009 число абонентів 

широкосмугового доступу (приватних і корпоративних) становило 2,3 млн, з 

яких майже 2 млн. — домашні користувачі. Рівень проникнення ШСД в Україні 

досяг 11,2 % від загального числа домашніх господарств[2]. 

За оцінками «Expert &Consulting» (E&C) в Україні на кінець першого 

півріччя 2013 року кількість абонентів широкосмугового доступу становило 7,06 

млн.[3]. 

Терміном «широкосмуговий доступ до мережі Інтернет» користуються: 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку і 

інформатизації (далі – НКРЗІ), Державне агентство з питань електронного 

урядування, провайдери та оператори, науковці. 

В українських дослідженнях існують різні пропозиції щодо трактування 

поняття ШСД. В дослідженні СП «Технології та інвестиційний консалтинг» 

«Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет: поточний стан та перспективи» 

запропоноване таке визначення: «ШСД – це забезпечення кожної людини в будь-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/FTTx
https://uk.wikipedia.org/wiki/XDSL
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%B4%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83#cite_note-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%B4%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83#cite_note-3


   16 

 

який час (миттєво) і в будь-якому місці можливістю: голосового зв’язку; передачі 

даних; доступу до баз даних; перегляду ТБ і мультимедійних програм8 . У 

дослідженні Національного інституту стратегічних досліджень 

«Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова 

інноваційного розвитку України» пропонується таке визначення: «ШСД – 

доступ до мережі Інтернет із швидкістю передачі даних, що перевищує 

максимально можливу при використанні комутованого доступу з використанням 

модему та телефонної лінії загального користування. Здійснюється з 

використанням проводових, оптиковолоконних та бездротових ліній зв’язку 

різних типів. Також автори дослідження пропонують НКРЗІ дати визначення 

ШСД у своїх документах або зафіксувати це визначення в оновленій редакції 

Закону «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

Поняття широкосмугового доступу до мережі Інтернет включає в себе 3 

складові: висока швидкість доступу, безперервність підключення до Інтернету і 

«двосторонній зв’язок» – можливість приймати і передавати інформацію на 

високих швидкостях. Основною проблемою формулювання терміну 

«широкосмуговий доступ до мережі Інтернет» є поріг швидкості, при якому 

підключення може називатися широкосмуговим. 

Поняття «широкосмугового доступу до мережі Інтернет» введене в 

законодавство розвинутих країн (Польща, Німеччина, США). В зміст поняття 

вкладено: високу швидкість передачі даних, безперервність зв’язку і 

двосторонність зв’язку. Якщо безперервність і двосторонність зв’язку 

розуміються однаково, то висока швидкість передачі даних – це змінний 

показник.  

 

Калюжний Ілля 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ QoS В МЕРЕЖАХ LTE 

Сьогодні, під терміном “Інтернет Речей” , розуміють деяку концепцію, у 

якій інтернет-з'єднання і обчислювальна здатність поширюються на безліч 

об'єктів, пристроїв, сенсорів і повсякденних об'єктів.  Впродовж останніх десяти 

років в пресі та серед бізнесу дуже активно обговорюється Інтернет Речей, як 

перспективна галузь яка змінить наше повсякденне життя звичайної людини, і 

ринок IoT оцінюють по-різному , але в дуже великих масштабах.  
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Згідно Gartner ,  у 2016 році підключених до мережі Інтернет пристроїв 

налічують 8.4 мільярда  , а в 2020 році їх буде 20.4 мільярда . Загальні витрати на 

сервіси та кінцеві пристрої в 2020 році буде становити приблизно 2 трильйона 

доларів США.   

Основною проблемою для зв'язку є значна кількість IoT  пристроїв , 

потреби яких дуже відрізняються від потреб H2H (humam-to-human) 

комунікацій. H2H комунікації розроблялись для великої кількості трафіку та 

голосових викликів, в той час як IoT трафік ( або M2M- machine-to-machine) має 

свої особливості:  

● Дуже велику кілкість пристроїв  

● Невелику кількість корисного трафіку .  

● Дуже різноманітні вимоги до QoS . 

● Не характерні для H2H періоди активності терміналі (датчики руху, 

пожежі і т.д) 

Жодна з існуючих технологій масового доступу , яка зараз масово 

використовується для передаваня трафіку IoT ( GPRS, EDGE)  , не може 

претендувати на вирішення цих 4-х проблем одночасно.  Одна з перспективних 

технологій для задоволення цих потреб -  LTE ( LTE-Advanced) . 

Однак і LTE має свої проблеми. LTE також не розроблювалася для трафіку 

M2M , не був він розроблений і для такої кількості пристроїв, які прогнозуються 

на соту ( згідно з Erickson – 28 млрд підключених до сотових мереж пристроїв у 

2021 році) . Також, як і усі мережі 4 покоління, LTE розроблявся для передачі 

великих масивів даних. Таким чином, у LTE при великій кількості терміналів на 

соту , можуть виникнути проблеми з каналами сигнальної інформації , а саме : з 

каналом PDSCH, PUCCH і найбільша проблема з каналом PRACH .  

В 3GPP було визначено 6 можливих способів  для боротьби з  

перевантаженням PRACH , які включають в себе схему відстрочки передачі,  

доступ за виділеними слотами , доступ з урахуванням класу ,   схема поділу 

PRACH  ресурсів і динамічна схема розподілу PRACH ресурсів. Через те,  що 

навантаження на канал PRACH постійно змінюються, ці схеми поодинці не 

можуть повністю вирішити проблему перевантаження.  

Але, на сьогодняшній  день було написано багато наукових робіт для 

знаходження рішення цих проблем (зокрема метод SOOC) , і в найближчому 

майбутньому вони будуть вирішені. 

Література:  

1)Garner Inc. Press Release  - (електроний ресурс) http://www.gartner.com/newsroom/id/3598917  

http://www.gartner.com/newsroom/id/3598917
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2) Anthony Lo ,Yee Wei Law, Martin Jacobsson ,  Michal Kucharzak . Enhanced LTE-Advanced 

Random-Access Mechanism for Massive Machine-to-Machine (M2M) Communications // 

(електронний ресурс )http://wsnlabs.com/pub/lo11enhanced.pdf 

3) Ericsson Mobility Report (електронний ресурс) www.ericsson.com/res/docs/2016/ericsson-

mobility-report-2016.pdf 
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ПОБУДОВА ТЕЛЕФОННОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА НА 

ПРОГРАМНІЙ АТС «ASTERISK» 

 

 Створення корпоративної телефонної мережі є обов'язковим кроком для 

організації гнучкої динамічної телекомунікаційною інфраструктурою, яка 

дозволить швидко організовувати і динамічно підтримувати тимчасові 

колективи, робочі групи, організовувати як  внутрішній зв'язок, так і зовнішні 

взаємодії. Рано чи пізно, у кожній компанії, незалежно від сфери діяльності, 

виникає питання, яким чином розширити можливості власної телефонної мережі 

та зменшити витрати на зв'язок. І в даному випадку основним рішенням виступає 

віртуальна телефонія, тому дипломна робота, основна мета якої є дослідження 

принципів побудови телефонної мережі підприємства з використанням 

програмної АТС «Asterisk» являється актуальною. 

Використання віртуальних технологій, у різних сферах діяльності є 

основною з тенденцій сучасного світу. Не виняток і телекомунікаційні мережі як 

невеликих підприємств, так і крупних провайдерів телекомунікаційних послуг. 

Віртуальна АТС - це оптимальне рішення телефонізації офісу за допомогою 

мережі інтернет без прокладання зайвих дротів і придбання дорогої міні 

автоматичної телефонної станції (АТС). 

На сьогоднішній день в Україні існує декілька десятків провайдерів 

зв'язку, які пропонують користувачам послугу "Віртуальна АТС". Крім того, 

цілий ряд компаній пропонують встановлення та налаштування програмного 

продукту Asterisk, який повністю імітує роботу АТС, крім того також надає цілий 

ряд додаткових послуг. Asterisk  займає майже 85% «ринку». Asterisk підходить 

для різних потреб. Його використовують для Call-ценрів, Call-офісів, для 

середнього бізнесу та для великого бізнесу (корпоративних мереж).  

Asterisk - технологія, що надає нові можливості. Серед основних переваг 

даної програмної АТС це мінімальні витрати, розширення мережі без додаткових 

вкладень і поширена безкоштовна підтримка. Також, використання Asterisk  

http://wsnlabs.com/pub/lo11enhanced.pdf
https://www.ericsson.com/res/docs/2016/ericsson-mobility-report-2016.pdf
https://www.ericsson.com/res/docs/2016/ericsson-mobility-report-2016.pdf
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дозволяє вирішити основні проблеми існуючої мережі, такі як зниження витрат 

на послуги зв'язку, підвищення якості зв'язку, скорочення часу з'єднання 

абонентів і додає велику кількість нових сервісів - утримання виклику, 

автоматизоване перенаправлення, збереження інформації про абонента і багато 

іншого. 

 

Янчук Вадим 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації 

Факультет Телекомунікацій 

м. Київ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ СИСТЕМ 

ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ. 

 
В даному докладі мова йде про системи дистанційного зондування Землі. Зачіпаються 

питання щодо галузей використання цих систем та подальших перспектив розвитку.  
 

          Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) забезпечує унікальні можливості 

оперативного збору даних в глобальному масштабі з високим просторовим, 

спектральним і тимчасовим дозволом, що і визначає великі інформаційні 

можливості космічних систем, можливість їх військового застосування і 

потенційну економічну ефективність. Дистанційне зондування Землі на 

комерційній основі перетворюється  у другу після супутникових засобів зв'язку 

область діяльності в космосі. 

 

          Космічна діяльність, – наукові космічні дослідження, створення та 

застосування космічної техніки, використання космічного простору, – 

здійснюється розвинутими високотехнологічними державами світу. На 

теперішній час найбільших успіхів в освоєнні космосу та космічній діяльності 

досягли США, Росія, Франція, Ізраїль, Китай та деякі інші держави.  Україна 

також входить до складу країн, що мають певний досвід та значний потенціал 

космічної діяльності. Згідно із Законом метою космічної діяльності України є 

сприяння соціально-економічному та науковому прогресу держави, зростанню 

добробуту громадян; участь у розв’язанні загальних проблем людства; розвиток 

космічної науки і техніки, космічних послуг та технологій, які обумовлюють 

стабільний розвиток національної економіки; створення потужного експортного  

потенціалу космічної галузі; забезпечення доступу в космос, здійснення 

наукових досліджень Землі та космічного простору; створення та підтримка 

космічними засобами сучасного інформаційного простору держави; 

забезпечення довгострокових інтересів держави у сфері національної безпеки та 

обороноздатності; сприяння вдосконаленню освіти; участь у контролі за 
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виконанням угод, учасницею яких є Україна, що стосуються міжнародної 

безпеки. Для інформаційного забезпечення вирішення наукових, екологічних, 

народногосподарських проблем і проблем національної безпеки та оборони 

необхідна геопросторова інформація, яка може бути отримана засобами 

космічного спостереження. Космічне спостереження є ефективним видом 

інформаційного забезпечення структур, що відповідають за воєнну, екологічну 

та інші сфери національної безпеки. Суттєві переваги космічного спостереження 

над іншими видами технічного контролю у глобальності, екстериторіальності, 

довгостроковості, оперативності, безперервності та комплексності визначають 

його провідне місце у інформаційному забезпеченні національної безпеки. 

Основними способами космічного спостереження є оптико-електронне і 

радіолокаційне. Людина сприймає до 90% зовнішньої інформації за допомогою 

органів зору. Тому зображення, як форму найбільш повного подання інформації, 

неможливо нічим замінити не тільки в повсякденному житті, а й при дослідженні 

просторово-спектральних характеристик об’єктів чи їх сукупності. Ці обставини 

є важливим аргументом на користь створення зображень засобами космічного, 

повітряного, надводного і наземного базування та їх широкого використання. 

Для добування видової інформації із космосу в інтересах національної безпеки 

використовуються як комерційні апарати, що здійснюють дистанційне 

зондування Землі (ДЗЗ), так і розвідувальні космічні апарати. Дистанційне 

зондування Землі (з космосу) – отримування даних про Землю з космосу, 

використовуючи властивості електромагнітних хвиль, випромінюваних, 

відбиваних, поглинаючих чи розсіюваних об’єктами зондування. Космічні 

апарати ДЗЗ, що використовуються як для військових, так і для комерційних 

(цивільних) потреб, називаються апаратами подвійного призначення. Для 

закріплення своїх позицій на світовому ринку видової космічної інформації та 

через потребу значних фінансових вкладень виникають міжнародні альянси 

фірм: Ізраїль–США, Франція–США, Франції–Італії–Іспанія та інші. Європейські 

держави, намагаючись досягти незалежності від США та Росії в питаннях 

використання космічних технологій, утворили Європейське космічне агентство 

(ЄКА). 

          Інформація ДЗЗ використовується в картографії, геологорозвідці, 

сільському господарстві та при вивчені Світового океану, при контролі екології, 

техногенних і природних надзвичайних ситуацій, при контролі за озброєнням і 

виконанням міжнародних угод та у розвідці. Добування інформації методами 

космічного спостереження забезпечує глобальність, комплексність й 

оперативність контролю території у будь-якому районі Землі та навколоземного 

простору без порушення державних кордонів. За динамікою розвитку 

дистанційне зондування Землі посідає друге місце серед космічних 

інформаційних технологій після телекомунікаційного сектора. Україна має певні 
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успіхи та науково-технічний потенціал у космічній галузі і зацікавлена у їх 

розвитку. 

 

Література: 
1. Волошин В. И.,  Драновский В. Й., Бушуев Э. И. Состояние и тенденции 

развития мирового рынка услуг дистанционного зондирования Земли 

2. Зарубіжні системи дистанційного зондування Землі з космосу подвійного 

призначення. Історія створення, принципи дії, застосування і перспективи 

розвитку / О.О.Негода, В.Б.Толубко, С.П.Мосов. – К.: НАОУ, 2005. – 246 с 
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ПЕРСПЕКТИВА РЕАЛІЗАЦІЇ 5G ПОКОЛІННЯ НА ОСНОВІ 

МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ І ФОТОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

В даному докладі розглядаються питання використання міліметрового діапазону 

радіохвиль для майбутніх поколінь зв’язку, зокрема, 5G, гібридних систем, рішення останньої 

милі для високошвидкісної передачі даних більш 1 Гбіт/с.  
 

В даний період, який характеризується ростом обсягу інформаційних потоків 

в економічній і соціальній сфері, інформація - є вирішальним фактором, що визначає 

розвиток технології і ресурсів в цілому. Це пов'язано з появою хмарних сервісів, 

багатофункціональних пристроїв, інших інформаційних технологій, культурним і 

соціальним розвитком суспільства, удосконаленням освітньої системи. 

Прогнозується, що мобільний трафік даних буде збільшуватися в три рази 

швидше, ніж фіксований трафік IP. Виникаючі стандарти продовжують 

розширювати швидкість бездротової передачі. Однак більшість з них працюють в 

мікрохвильовому діапазоні від 2 до 5 ГГц , що теоретично обмежує потенційні 

ресурси для підвищення пропускної здатності. Згідно емпіричному правилу, 

приблизно 10% від несучої частоти вважається доступною пропускною 

спроможністю радіосистем. Отже, радіосигнали нижче 10 ГГц ледь досягають 

швидкості передачі даних за межі 1 Гбіт / с. 

Діапазони терагерцового і міліметрових хвиль (ММВ) є перспективним 

рішенням для швидкого зростання попиту на пропускну здатність, і вже 

використовуються в деяких стандартах в діапазоні 60 ГГц 

До міліметрового діапазону (ММД) прийнято відносити радіохвилі з 

частотами від 30 до 300 ГГц, до  терагерцового діапазонна від 300 до  3000 ГГц. 

Передбачається, що підвищення пропускної спроможності з 

використанням ММД зросте до 10 Гбіт / с. Проте, поширення ММВ обмежена 
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високими втратами в атмосфері, міській забудові, листя дерев, людське тіло і т.д. 

(Дим, туман, пил практично не впливають на поширення ММВ). 

Однак, через особливості поширення (випромінювання) сигналів ММД 

спектральна ефективність зростає зі збільшенням щільності розподілу базових 

станцій (щільності розміщення випромінюючих елементів Фазування антенних 

решіток), що має контраст з інтерференційної обмеженістю УВЧ діапазону для 

стільникового зв'язку. Поки немає загальноприйнятої моделі енергетичного 

бюджету, алгоритму роботи таких мереж. Причини можливо поки що в 

недостатньою вивченні фізичних властивостей поширення ММВ і апаратних 

обмеженнях, хоча на 2018-2020 роки вже прогнозується застосування 

міліметрового діапазону в мобільних системах. 

Тривалий час ММД (СММД) хвилі вважалися непридатними для 

практичного використання через відсутність досконалих засобів генерації, 

прийому, каналізації СВЧ коливань, а також з-за незнання законів їх поширення 

в земній атмосфері. Створенню систем зв'язку в міліметровому діапазоні хвиль 

передували численні дослідження особливостей поширення цих хвиль в земній 

атмосфері, а також розробки нових засобів генерації і прийому СВЧ сигналів на 

частотах вище 30 ГГц. 

Більш важливі в освоєнні ММД фахівці вважають діапазони в вікнах 

прозорості атмосфери 75-110 ГГц з можливістю передачі до 10 Гбіт / с. 

Інтенсивність поглинання радіохвиль ММД не настільки велика як в СММД 

хвиль і обумовлена наявністю молекул кисню і водяної пари на частотах 22,2 

(Н2О), 60 (O2), 118,8 (O2) і 180 (H2O) ГГц. В цілому ММВ відносяться до хвиль 

зі змінною дальністю дії через порівняно велике молекулярне поглинання в 

парах води і кисню повітря, а також через ослаблення в різних гідрометеорах 

атмосфери. 

Хвилі ММД і СММД легко проникають через незначні перешкоди, які є 

непереборною перешкодою для світла, - наприклад, фарбу, шар пилу, пластмасу 

або навіть корпус мікросхеми. У той час міліметрові хвилі не проходять через 

більшість твердих матеріалів. Втрати через відображення і дифракції сильно 

залежать від матеріалів і поверхні.  

 Незважаючи на багато досягнень в напівпровідникових технологіях, в 

тому числі графеновой наноелектроніки, електронні пристрої можуть генерувати 

сигнали ММД. Проте, генерація і модуляція ММВ сигналів при досить низьких 

шуми за допомогою електронних методів поки ще можна вирішити завдання. 

Електронні пристрої генерують стабільні сигнали з низьким рівнем фазового 

шуму тільки на частотах МГц. І навіть при множенні частоти до гігагерц 

потужність фазового шуму збільшується на 6 дБ з кожним подвоєнням частоти. 

Нестабільність фази істотно обмежує транспортні відстані і інформаційну 

ємність каналів. Оптичні системи мають підвищену швидкодію до десятків 

фемтосекунд (якщо порівняти цей час, наприклад, з часом прольоту електроном 

збідненого області). Це пояснюється фізичними властивостями фотона: 

здатністю існувати тільки в русі зі швидкістю світла, електричний заряд і маса 
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спокою фотона дорівнюють нулю, що забезпечує найменше загасання сигналу в 

волокні, і можливість високого спектрального ущільнення каналів. Тим більше 

швидкість обробки сигналів відповідна швидкості передачі десятки Гбіт / с 

можна реалізувати в оптичних процесорах, і в цілому в інтегральній оптиці. 

Методи оптоелектронного (фотонного) формування сигналу, апконверсіі 

сигналу, перетворення з пониженням частоти мають значні переваги в фазової 

стабільності, продуктивності, габаритними параметрами, енергоефективності, 

ширині пропускання і т.д. Таким чином, збільшення швидкості передачі даних, 

може бути досягнуто з застосуванням фотонних методів формування і обробки 

ММВ сигналів. 

Представлені  дослідження охоплюють технологічні рішення, які 

показують можливість впровадження технології 5G як конвергентної системи 

різних рішень, таких як LTE, інтелектуальні антени, розширення спектру 

радіодіапазону до міліметрового, бездротові шлюзи з волоконно-оптичними 

лініями зв'язку, гібридні системи і т.п. 
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ТЕХНОЛОГІЇ РІВНЯ ДОСТУПУ МЕРЕЖІ NGN 
 

В даному докладі мова йде про  мережі NGN, а конкретно про нові технології  рівня 

доступу цієї мережі. 

Загальні відомості про мережі наступного покоління NGN 

Термін «мережі наступного покоління» NGN (Next Generation Networks) 

з'явився в телекомунікаційній літературі на початку нового тисячоліття. Ідею 
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розробки NGN, запропоновану в 2001 р Європейським інститутом стандартів 

електрозв'язку ETSI (European Telecommunications Standards Institute), підтримав 

Сектор стандартизації телекомунікацій Міжнародного союзу електрозв'язку 

(МСЕ-Т). У липні 2003 р на спеціальному семінарі з NGN в рамках дослідницької 

комісії ІК 13 МСЕ-Т була утворена Змішана група доповідачів (Joint Rapporteur 

Group, JRG) по NGN, яка підготувала проекти перших рекомендацій по NGN. 

Перші дві рекомендації МСЕ-Т - Y.2001 і Y.2011 - були затверджені в кінці 2004 

р в новій серії Y. 2000, спеціально виділеної для рекомендацій про NGN. На 

початок 2011 року в цій серії вже було 70 рекомендацій, які відносяться до так 

званої першої версії NGN (NGN release 1). Останнім часом в МСЕ-Т розпочаті 

роботи по другій версії (NGN release 2). 

Основними об'єктивними передумовами виникнення ідеї мереж 

наступного покоління NGN є: 

- успіхи пакетних технологій передачі інформації, що зумовили бурхливе 

зростання цифрового трафіку, перш за все за рахунок розширення використання 

Інтернет; 

- збільшення попиту на рухомий зв'язок і на нові мультимедійні служби 

Triple Play (спільної передачі голосу, відео, даних); 

- конвергенція (взаємопроникнення) мереж електрозв'язку та 

інформаційно-обчислювальних мереж, розвиток інформаційно-комунікаційних 

мереж. 

Слід особливо відзначити одну з основних причин появи ідеї NGN - 

завершення життєвого циклу експлуатованих цифрових комутаційних станцій 

телефонної мережі і бажання не замінювати їх такими самими станціями, а 

радикально модернізувати мережу з метою надання всього комплексу послуг 

Triple Play. Таким чином, технологія NGN є новим способом розвитку і 

модернізації існуючих мереж зв'язку і, в першу чергу, телефонних мереж зв'язку 

загального користування. 

Згідно з визначенням, наведеним в Рекомендації МСЕ-Т Y.2001, мережа 

наступного покоління (NGN) - це мережа з пакетною комутацією, здатна 

забезпечити користувачів різноманітними вузькосмуговими і широкосмуговими 

послугами, включаючи послуги телефонного зв'язку, заснована на 

широкосмугової мережі з пакетною технологією транспортування, що 

забезпечує необхідну якість послуг QoS (Quality of Service), в якій функції, 

пов'язані з наданням послуг, не залежать від технологій транспортування 

інформації. Мережа NGN дає користувачам необмежений доступ до 

різноманітних послуг провайдерів і підтримує узагальнену мобільність, яка 

дозволяє користувачам отримати доступ до послуг у будь-якому місці і в будь-

який час. 
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Рівень доступу 

Мабуть, з рівнем доступу найчастіше стикаються клієнти мережі. Під 

терміном "доступ" тут мається на увазі дуже широке поняття від цифрових 

абонентських ліній до прикордонних шлюзів і конвертерів сигналізації. Доступ 

в загальному випадку - це все те обладнання, яке пов'язує мережу NGN з 

традиційними TDM-мережами і навіть невеликими локальними мережами 

передачі даних. Природно, тут не можна забувати і абонентів мережі. Можна 

виділити кілька способів включення їх в мережу наступного покоління. 

Найцікавіший - це безпосереднє підключення користувачів до пакетної мережі 

через IP-термінали або IP-телефони. Таке підключення найбільш "зручно" з 

точки зору побудови NGN, надання мультимедійного трафіку, управління 

ресурсами мережі. Однак в силу багатьох технологічних труднощів, пов'язаних 

з неможливістю доставити до абонента мережу Ethernet або MPLS в чистому 

вигляді, оператори не можуть надати такої послуги. IP-телефонами найчастіше 

користуються корпоративні абоненти, які постійно працюють в інтегрованій 

локальної NGN-мережі, інші включаються через широкосмугову мережу 

доступу. Природа такого підключення може бути різною: DSL-системи, що 

використовують мідні кабельні пари (найбільш часто зустрічається тип), системи 

цифрового кабельного телебачення, активно розвиваються зараз бездротові 

системи (Wi-Fi і WiMAX), оптичні технології доступу, наприклад PON. Об'єднує 

їх усіх одне - в якості кінцевого інтерфейсу абоненту вони надають IP-

підключення, ті дають можливість використовувати інтелектуальний термінал з 

доступом до великої кількості додаткових сервісів. Набагато складніша ситуація 

з підключенням абонентів TDM-мереж. Єдиний можливий варіант для них - це 

опосередковане включення в NGN через шлюзи стандартної телефонії. 

Природно абоненти "старої" мережі не можуть отримати всього переліку послуг, 

доступного IP-абонентам, але навіть тут NGN привносить свої позитивні 

моменти, так як деякі послуги цифрової мережі нового покоління доступні всім 

абонентам. 

 

Література: 
       1. http://www.tssonline.ru/articles2/support/testir_setey_ngn_kommutat_shlyuzy_trafiki  

      2. http://ngn.psuti.ru/?page=information_01_user  
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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ АСПЕКТІВ ПОБУДОВИ ТА 

ТЕСТУВАННЯ ОФІСНОЇ БЕЗПРОВОДОВОЇ МЕРЕЖІ 

 
В роботі досліджено організацію безпроводових локальних мереж на основі технології 

WI-FI. Представлено принципи побудови і особливості технології WI-FI. Дається загальний 

опис, історія її розвитку, класифікація і поточні перспективи розвитку. Досліджено принципи 

побудови стандартів фізичного рівня, що використовуються при побудові Wi-Fi-обладнання. 

До яких відносяться розширення спектру цифровою послідовністю (DSSS), розширення 

спектру стрибками частоти (FHSS) та ортогональне частотне мультиплексування 

(OFDM). 

 

Останніми роками все більшу популярність завойовують безпроводові 

мережі передачі інформації. Це пов’язано з легкістю і швидкістю їх розгортання, 

простотою в обслуговуванні і іншими їх перевагами. При цьому, серед 

безпроводових мереж передачі інформації найбільше поширення отримали 

широкосмугові безпроводові мережі передачі інформації на основі стандарту 

IEEE 802.11, відомі також як Wi-Fi. Успіх цього стандарту пояснюється 

високими швидкостями передачі даних (до 300 Мбіт/с для нового стандарту 

IEEE 802.11n), широким набором сервісів, величезним діапазоном пристроїв 

представлених на ринку, що підтримують цей стандарт мереж. 

Так сьогодні більшість сучасних ноутбуків, смартфонів і навіть багато 

моделей цифрових фото- і відеокамер, принтерів і цифрових фоторамок 

використовують Wi - Fi мережі. У великих містах світу Wi - Fi доступ до 

Інтернету практично повсюдний, а у більшості аеропортів і багатьох кафе по 

всьому світі безпроводовий доступ до Інтернету і зовсім безкоштовний. Таким 

чином, дослідження локальних мереж передачі інформації під управлінням 

протоколу IEEE 802.11 є дуже актуальним. 

Сьогодні безпроводові системи радіозв’язку є сегментом ринку 

радіозасобів, що найбурхливіше розвивається. Мікромініатюризація аналогових 

НВЧ-мікросхем і впровадження мікропроцесорів якісно змінили радіоапаратуру 

зв’язку: вона стала не лише засобом спеціального і професійного призначення, 

але і засобом комунікації масового споживача [1]. 

Безпроводові Wi-Fi-системи радіозв’язку є складними радіотехнічними 

комплексами, в яких можна виділити наступні основні складові: радіоканал, 

організацію мережі зв’язку і методи доступу до каналів зв’язку, завадостійке 

кодування і шифрування, взаємодія з іншими мережами зв’язку, периферійними 

пристроями і системами, діагностика стану мережі зв’язку і статистика роботи, 

керування з’єднаннями і доступом абонентів і т. д. 
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Основою функціонування будь-якої системи радіозв’язку є радіоканал. 

Метод формування спектру сигналів, вид модуляції, схема приймача 

високочастотних модульованих сигналів, алгоритм відновлення переданого 

цифрового повідомлення визначають основні експлуатаційні характеристики 

системи радіозв’язку: число каналів зв’язку у виділеній смузі частот, швидкість 

передачі інформації в каналі, достовірність і якість прийому інформації [2, c. 5-

7]. 

Для збільшення швидкості передачі інформації безпроводових Wi-Fi-

мережах застосовуються сучасні методи модуляції - широкосмугова модуляція 

(DSSS) і багатомірна модуляція (ОFDМ). Багатомірні сигнали дозволяють 

істотно підвищити швидкість передачі інформації і стійкість до спотворень, що 

вносяться численними віддзеркаленнями радіохвиль в умовах міста або 

усередині будівлі; застосування таких сигналів найбільш перспективне в Wi-Fi-

мережах зв’язку. 

Розробка останнього стандарту IEEE 802.11n, з використанням ОFDМ-

модуляції дозволяє технології Wi-Fi успішно конкурувати з іншими видами 

безпроводового зв’язку. Даний стандарт описує мережі із швидкістю обміну до 

300 Мбіт/с на основі технології антенних систем МIMO та ОFDМ-модуляції.  

Найширшу Wi-Fi-мережу в Україні має компанія Укртелеком. Розвивають 

свою Wi-Fi-мережу також компанії Київстар та МТС, хоча їхній відсоток 

покриття досить мізерний. Окрім вкладу операторів Wi-Fi-послуг дана 

технологія розповсюджується завдяки приватним особам та відомим закладам 

культури та відпочинку. Для яких престижно іти в ногу з часом, розміщаючи в 

своїх закладах Wi-Fi-точки доступу. 

Не дивлячись на такий стан справ розвиток стандарту 802.11a, а тим більше 

IEEE 802.11n в Україні досить обмежений, та вимагає додаткових досліджень.  

 
Література: 
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2. IEEE 802.11n, «Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) 

specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz Band», 2016. 
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САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ CЕТИ SON 
Стандарты самоорганизующихся сетей консорциум 3GPP начал 

разрабатывать еще в релизах 8 и 9, затем продолжил в релизе 10, который был 
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закончен в июне 2011 года. Релиз 11, посвященный LTE-A, также охватывает 

дополнительные функции и расширения SON (Self-Organizing Network). 

Основными мотивами введения архитектуры SON были естественные 

желания операторов сокращать (хотя бы не увеличивать) операционные расходы 

за счет уменьшения степени человеческого вмешательства на этапе 

планирования, внедрения и эксплуатации своих сетей, снижать капитальные 

затраты за счет оптимизации использования своих сетевых ресурсов, сохранять 

и наращивать прибыль, сокращая ошибки из-за человеческого фактора. 

Существенную роль в достижении этих трех целей играет 

эксплуатационное управление OAM&P, объединяющее управление ресурсами 

(Operations), административное управление (Administration), техническое 

обслуживание (Maintenance) и ввод новых ресурсов (Provisioning). Если эти 

задачи непосредственно контролируются персоналом, даже со средствами 

автоматизации, этот ручной труд требует большого количества времени, 

значительных финансовых средств, высококлассных специалистов, и при этом 

человеческие ошибки все равно возможны. Разработка стандартов SON начата 

консорциумом 3GPP в релизе 8, затем продолжалась в релизах 9 и 10, а релиз 11 

охватывает дополнительные функции и расширения SON (рис. 1).  

Функция минимизация частоты использования мобильных тестирующих 

бригад MDT (Minimization of Drive Tests) на рис. 2. была описана в релизе 10 

3GPP и относится к проблеме мобильных тестов. Такие тесты в сетях 1990-х и 

2000-х реализовались с привлечением ручного труда персонала и потому 

являлись весьма дорогостоящими. Идея MDT базируется на результатах 

измерений, получаемых непосредственно от пользовательских устройств и 

содержащих информацию о местности, что позволяет иметь намного более 

глубокие знания о характеристиках пропускной способности соты, а также 

использовать эти знания для автоматизированных SON- функций.  
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Рис. 1. График работы 3GPP над стандартизацией SON 

 

Развитие SON ориентируется на оптимизацию сети радиодоступа LTE, на 

минимизацию общих издержек на сетевую инфраструктуру SAE/LTE и ее 

эксплуатацию, на организацию хэндовера и на создание новых сценариев 

использования существующих и новых технологий. Использование SON для 

сокращения операционных расходов за счет уменьшения ручной работы и 

минимизации ошибок из-за человеческого фактора в эксплуатационном 

управлении OAM&P сети SAE/LTE иллюстрирует рис. 2. 

Внедрение SON-функций позволяет минимизировать участие человека в 

эксплуатационных процедурах путем увеличения автоматизации сетевых 

элементов NE (Network Element), элементов управления доменом DM (Domain 

Management) или элементов управления сетью NM (Network Management). 

На рис. 2. показано смещение от ручного планирования и конфигурации к 

мониторингу и управлению сетью средствами встроенной SON. Здесь 

человеческий фактор переводится на более высокий уровень управления, 

персонал сети освобождается от рутинных операций и вместо них занимается 

разработкой политик управления на уровнях сетевых элементов NE, управления 

элементами DM и управления сетью NM. 
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Рис. 2. Функции SON в архитектуре OAM&P консорциума 3GPP 

 

На рис. 2 видно, что SON-функции располагаются на уровне управления 

сети NM (централизованная SON с использованием стандартных интерфейсов 

или интерфейсов от конкретного производителя), на уровне управления 

доменами DM (централизованная SON с использованием интерфейсов от 

конкретного производителя) и на уровне сетевых элементов NE (распределенная 

SON с использованием стандартных интерфейсов или интерфейсов от 

конкретного производителя, или местная SON, независимая от других и, 

следовательно, не требующая никаких интерфейсов). На всех этих уровнях в 

сети LTE выполняются основные группы функций SON: 

 самоконфигурация – автоматическое переконфигурирование при 

реализации плана развертывания сети или при внедрении нового 

оборудования;  

 самовосстановление – автоматическое обнаружение не- исправности 

и ее устранение;  

 самооптимизация – автоматическое перераспределение задач между 

элементами сети с целью эффективного использования сетевых 

ресурсов, отказоустойчивости, балансировки нагрузки, 

энергоэффективности, оптимизация емкости и покрытия сети, 

оптимизация контроля интерференции между смежными сотами и 

др. 
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Например, пул узлов управления мобильностью MME может быть общим для 

всех eNodeB, находящихся под управлением в этой области пула (MME pool 

area), согласно в 3GPP TS23.401. 

Для соседних базовых станций eNodeB средства SON могут 

перераспределять пользовательский трафик из более нагруженной соты к менее 

загруженной соседней соте за счет тех пользовательских устройств, которые 

находятся в области радиопокрытия обоих eNodeB. Т.е. SON может улучшить 

производительность сети, может разгрузить MME от части сигнальной нагрузки, 

может управлять перераспределением пользовательского трафика между 

сотами. 

Это особенно эффективно в тех местах, где распределение пользователей по 

сотам изменяется во времени: спортивные соревнования, массовые мероприятия, 

автомобильные пробки. Но решение о балансировке сигнальной нагрузки между 

MME, входящими в один пул, или о хэндовере пользовательского устройства на 

смежную eNodeB для разгрузки обслуживающей eNodeB должно 

рассматриваться и относительно пользователя согласно принципу «не навреди». 

Т.е. SON не осуществляет вынужденный хэндовер пользовательского терминала 

к смежной соте, если это ухудшит качество обслуживания QoS или сократит 

пропускную способность новой соты для пользователя по сравнению с сотой, 

обслужившей его до хэндовера. 

Для планирования сети LTE на самой начальной стадии требуются весьма 

профессиональные проектировщики, значительная трудоемкость и 

соответствующие финансовые затраты. При этом потребности пользователей в 

скорости передачи данных и условия окружающей среды обычно быстро 

изменяются, и, следовательно, возникает необходимость анализа новой 

ситуации в сети и в переконфигурировании базовых станций как LTE, так и 

эксплуатируемых совместно с LTE сетей 2.5G и 3G. Более того, стратегия 

поэтапного внедрения LTE предусматривает целесообразность использования не 

только макро-eNodeB, но и узких решений микро-eNB, пико-eNB и фемто-eNB, 

а также Wi-Fi точек доступа. То есть ситуация с переконфигурированием сот еще 

более усложнится за счет такого разнообразия и количества базовых станций. 

Сложнее станут и мобильные тесты, которые даже сейчас являются 

достаточно дорогими. Целесообразно при этом расширять списки смежных сот 

за счет базовых станций, которые не являются смежными в данный момент, но 

находятся поблизости и могут быть потенциальными кандидатами на соседство. 

Но, во-первых, это ударит по энергопотреблению и без того слабых 

аккумуляторов современных пользовательских терминалов, т.к. абонентскому 

терминалу придется измерять уровень сигнала от канала BCCH большего числа 

базовых станций. 
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Во-вторых, это повысит количество неуспешных хэндоверов, увеличит 

вероятность прерывания речевых сеансов связи, снизит QoS. Поэтому для 

решения проблемы необходима оптимизация списков смежных сот. 

Оптимизированный, актуальный список соседств не только увеличит 

производительность каждой eNodeB и всего пула, но также улучшит 

пользовательское восприятие качества услуг и коэффициента готовности сети. 

Этого поможет достигнуть автоматическое установление соседских отношений 

средствами SON, позволяющее автоматизировать конфигурацию списка соседей 

каждой базовой станции. 

Производительность сети тоже выигрывает от такой оптимизации и 

актуального списка соседств: например, соответствующая установка соседских 

отношений увеличит число успешных хэндоверов и уменьшит число обрывов 

связи из-за недостаточно актуального списка соседств. Именно для сети 

LTE/SAE c ее плоской архитектурой, без центральных узлов радиосети 

(например, без контроллеров базовых станций), необходимо конфигурировать 

большое число параметров соседств в каждой eNodeB всей сети. Притом делать 

это придется вручную, если не будет использоваться функция SON. Именно 

поэтому средства SON энергично разрабатываются и активно внедряются во 

всех разворачиваемых сегодня сетях 4G. 

В заключение заметим, что строго говоря, технология LTE/SAE в том виде, в 

каком она появилась в релизах 8 и 9, не является технологией поколения 4G. 

В литературе ее принято относить к поколению 3.9G, а к полноценному 

четвертому поколению относить только LTEAdvance начиная с версии релиза 10. 

Впрочем, это не более чем вопрос маркировки. Важно то, что LTE-Advance 

является все той же технологией LTE, равно как и то, что история эволюции на 

LTE-Advance отнюдь не заканчивается, про что авторы предполагают еще 

написать в будущем. 
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ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА. КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Оптические волокно стандарт де-факто при построении магистральных 

сетей связи. Протяженность волоконно-оптических линий связи в Украины у 

крупных операторов связи достигает  тысяч километров. 

Благодаря волокну мы имеем все те преимущества в связи, которых не было 

раньше. 

Вот и попробуем рассмотреть виновника торжества — оптическое 

волокно. 

Попробуем расмотреть оптическое волокно, без математических выкладок 

и с простыми человеческими объяснениями. 

 

Классификация 

 

Чаще всего волокна подразделяют на 2 общих типа волокон 

1. Многомодовые волокна 

2. Одномодовые 

 

Дадим пояснение на «бытовом» уровне что есть одномод и многомод. 

Представим гипотетическую систему передачи с волокном воткнутым в нее. 

Нам надо передать двоичную информацию. Импульсы электричества в волокне 

не распространяются, ибо диэлектрик, поэтому мы будим передавать энергию 

света. 

Для этого нам нужен источник световой энергии. Это могут быть 

светодиоды и лазеры. 

Теперь мы знаем что мы используем в качестве передатчика — это свет. 

Подумаем как свет вводится в волокно: 

1) Световое излучение имеет свой спектр, поэтому если сердцевина 

волокна широкая (это в многомодовом волокне), то больше спектральных 

составляющих света попадет в сердцевину. 

Например мы передаем свет на длине волны 1300нм (к примеру), сердцевина 

многомода широкая, то и путей распространения у волн больше. Каждый такой 

путь и есть моды 

2) Если же сердцевина маленькая (одномодовое волокно), то путей 

распространения волн соотвественно уменьшается. И так как дополнительных 

мод гораздо меньше, то и не будет и модовой дисперсии (о ней ниже). 

Это основное отличие многомодового и одномодового волокон. 
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Многомодовые в свою очередь делятся на волокна со ступенчатым 

показателем преломления (step index multi mode fiber) и с градиентным (graded 

index m/mode fiber). 

Одномодовые делятся на ступенчатые, стандартные (standard fiber), со 

смещенной дисперсией (dispersion-shifted) и ненулевой смещенной дисперсией 

(non-zero dispersion-shifted) 

 

Конструкция оптического волокна 

Каждое волокно состоит из сердцевины и оболочки с разными 

показателями преломления. 

Сердцевина (которая и является основной средой передачи энергии светового 

сигнала) изготавливается из оптически более плотного материала, оболочка — 

из менее. 

Так, например, запись 50/125 говорит о том, что диаметр сердцевины равен 

50 мкм, оболочки — 125мкм. 

Диаметры сердцевины равные 50мкм и 62,5мкм являются признаками 

многомодовых оптических волокон, а 8-10мкм, соответственно, одномодовым. 

Оболочка же, как правило, всегда имеет диаметр размером 125мкм. 

Как видно диаметр сердцевины одномодового волокна имеет намного 

меньший размер, нежели диаметр многомодового. Меньший диаметр 

сердцевины позволяет уменьшить модовую дисперсию (о которой, возможно, 

будет написано в отдельной статье, а также вопросы распространения света в 

волокне), а соответственно увеличить дальность передачи. Однако, тогда бы 

одномодовые волокна вытеснили многомоды, благодаря более лучшим 

«транспортным» характеристикам, если бы не необходимость использовать 

дорогие лазеры с узким спектром излучения. В многомодовых волокнах 

используются светодиоды с более размазанным спектром. 

Поэтому для недорогих оптических решений, таких как локальные сети 

интернет-провайдеров применения многомода случается. 

 

  Кратко суть в следующем: когда излучение лазера поступает в сердцевину 

волокна, то сигнал передается по ней в виде отдельных мод (грубо: лучей света. 

А на самом деле разные спектральные составляющие вводимого сигнала)  

Причем входят «лучи» под разными углами, поэтому время 

распространения энергии отдельно взятых мод различается. Это 

проиллюстрировано на рисунке ниже. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
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Здесь отображены 3 профиля преломления: 

ступенчатый и градиентный для многомодового волокна и ступенчатый для 

одномодового. 

Видно, что в многомодовых волокнах моды света распространяются по 

различным путям, но, из-за постоянного коэффициента преломления 

сердцевины с ОДИНАКОВОЙ скоростью. Те моды, которые вынуждены идти по 

ломанной линии приходят позже, чем моды, идущие по прямой. Поэтому 

исходный сигнал растягивается во времени. 

Другое дело с градиентным профилем, те моды которые раньше шли по 

центру — замедляются, а моды, которые шли по ломанному пути, наоборот, 

ускоряются. Это произошло оттого, что коэффициент преломления сердечника 

теперь непостоянен. Он увеличивается параболически от краев к центру. 

Это позволяет увеличить скорость передачи и получить распознаваемый 

сигнал на приеме. 

 

Области применения оптических волокон 

 

Многомодовое волокно Одномодовое волокно 

MMF 50(62.5)/125 

Градиентное 

SF 9/125 

ступенчатое 

SF 9/125 

со смещенной дисперсией 

(с ненулевой смещенной дисп.) 

ЛВС(GigaEther,FDDI,ATM) Протяженные ЛВС, 

магистрали SDH 

Сверхпротяженные магистрали 

SDH 

 

К этому можно добавить, что магистральные кабели теперь все почти идут 

с ненулевой смещенной дисперсий, что позволяет использовать на этих кабелях 

спектральное волновое уплотнение (WDM) без нужды замены кабеля. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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А при построении пассивных оптических сетей часто используют 

многомодовое волокно. 

Литература: 

1) https://habrahabr.ru/post/46818/ 

2) http://pc-4you.ru/lokalnaya-set/volp/58-analogovye-volokonno-opticheskie-sistemy-

peredachi 

3) https://skomplekt.com/solution/vols.htm 

4) http://www.algoritm.org/arch/arch.php?id=11&a=75 

 

Тахтай Владислав 
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Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації 

Факультет Телекомунікацій 

м. Київ 

 

ВОЛЗ РІВНО-ЧЕРКАСИ З РОЗРОБКОЮ ПИТАННЯ МОНТАЖУ 

ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ 

 

1. Постановка задачі 

Відомо, що питання розвитку засобів передачі інформації в наш час має 

переваги серед інших державних питань, а технологічний рівень засобів 

телекомунікації в більшості визначає, якими темпами буде розвиватись країна. 

Метою дипломного проекту є розробка ВОЛЗ між двома населеними 

пунктами: обласним центром - м. Рівно та обласним центром - м. Черкаси. 

Вибрати трасу ВОЛЗ, систему передачі, марку та ємність кабелю; розрахувати 

основні параметри волоконних світловодів, довжини регенераційних ділянок, а 

також детально розробити питання монтажу оптичного кабелю ВОЛЗ. 

2. Вибір траси  

Траса ВОЛЗ вибирається з урахуванням мінімізації обсягу робіт, джерел 

блукаючих струмів і ліній електропередач. У заміській частині траса повинна 

проходити паралельно шосейним і ґрунтовим дорогам, мати мінімум перетинів 

із річками, водоймами, шосейними та залізними дорогами   (довжина траси-526 

км: Рівне - Шепетівка - Чуднів - Бердичів  - Ружин - Черкаси) 

3. Вибір системи передачі  

За вхідними даними проекту нам необхідно передати 4 727 каналів ТЧ. 

Враховуючи все більш зростаючі вимоги до якості та надійності зв ’язку ми 

оберемо апаратуру рівня STM-4 в обох обласних центрах – Рівно та Черкасах, 

тим самим забезпечивши достатній резерв каналів. Розглянемо реалізацію 

мультиплексора на більш високому рівні тобто, мультиплексора STM-4 (AXD-

620 компанії Ericsson). 

https://habrahabr.ru/post/46818/
http://pc-4you.ru/lokalnaya-set/volp/58-analogovye-volokonno-opticheskie-sistemy-peredachi
http://pc-4you.ru/lokalnaya-set/volp/58-analogovye-volokonno-opticheskie-sistemy-peredachi
https://skomplekt.com/solution/vols.htm
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4.Вибір марки та ємності кабелю 

При виборі для проектування систему передачі АХD-620-2 треба вибрати 

марку кабелю, який відповідав би її технічним даним. SТМ-4 працює з 

одномодовими волокнами, отже для з'єднання станційного приймально-

передавального чи комутаційного устаткування з оптичними волокнами 

лінійних кабелів будемо обирати кабелі з одномодовими волокнами, 

приділяючи увагу кабелям, з однаковими умовами експлуатації, тобто 

кабелям з однаковими параметрами для прокладання в каналізації, трубах та 

блоках, у ґрунтах всіх категорій.  

5. Розрахунок основних параметрів ВС - волоконного світловода. 

Для більш точного визначення режиму роботи оптичної лінії в даному проекті 

потрібно розрахувати параметри ВС, який входить в склад вибраного кабелю. 

Матеріалом серцевини слугує скло, яке містить у собі 3,1% GeO2, 96,9% SiO2. 

Матеріалом для оболонки слугує  чистий кварц SiO2. Як показали розрахунки на 

довжині хвилі =1,55 мкм (на якій загасання найменше) показник заломлення 

оболонки: n2( )=1.44402, те саме для осердя  n1( )=1.44951;  Для довжини хвилі 

=1550 нм груповий показник заломлення  N1=2.22782;N2=2.21411. В 

розрахунках було вибрано а=4,00 мкм. Для довжини хвилі =1550 нм робоча 

частота  V=2,04253. Для  двошарового однорідного ВС в одномодовому режиму 

роботи частота задовольняє співвідношенню V<2,405. 

6.  Розрахунок дисперсії ВС. 

 В одномодових ВС розповсюджується тільки одна мода HE11(LP01) i 

поширення імпульсу визначає дисперсію матеріалу та хвильовою дисперсією Як 

пораховано на робочій довжині хвилі =1550 нм повна дисперсія в ВС: =16.98* 

( пс/нм∙км). 

7. Розрахунок довжини регенераційної дільниці: 

a) за часовими характеристиками: 

 Для розрахунку довжини регенераційної дільниці використовується 

формула: L = ;
)(*)*/(*)(

25.0

1 нмкмнмсMbB л
 Враховуючи дані з проекту 

максимально довжина РД дорівнює 236 км. ( нмл 1 ). 

b) за енергетичними характеристиками: 

Формула для розрахунку L рд має вигляд: 

 

L рд .мак  

lб

нз

рзРП зап








 2
, 

 

 

Підставляючи приведені значення з проекту у формулу для розрахунку 

максимальної довжини РД, отримуємо: кмL макрд 90,81.  ; 
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Довжина РД не може бути менша зазначеної довжини, тому що великий 

рівень сигналу на вході приймача системи передачі являється недопустимим. 

L рд .мін  

lб

нз

рзРРП ЗАПАРР








 2)(
, 

 

 

де РАРР – динамічний діапазон автоматичного регулювання рівня, 

РАРР=20дБ. Отримаємо: L рд .мін = 23.5км. 

 При виборі довжини РД порівнюємо довжину РД, розраховану по часових 

характеристиках, з довжиною РД, розраховану по енергетичних 

характеристиках, та вибираємо найменшу, тобто довжину РД за енергетичними 

характеристиками, що дорівнює 82 кілометрам. 

8.Розподіл по трасі РП. 

      Загальна довжина траси складає 526,00 км, а максимальна довжина 

регенераційної ділянки 82 км. Доцільно встановлювати НРП у населених 

пунктах, що мають гарантоване живлення. Розподіл по трасі призведено таким 

чином: Рівне -81км- Шепетівка -80км- Чуднів -58км- Бердичів -64км- Ружин -

82км- Біла Церква -82км- Миронівка -79км- Черкаси;  

Рівне, Черкаси - КП ; Бердичів - ОРП ; НРП-5. 

9. Прокладання оптичного кабелю 

Прокладання ОК у грунт, як і у випадку електричного кабелю, може 

провадитися безтраншейним і траншейним способами.Прокладання кабелю за 

допомогою кабелеукладача (бестраншейне прокладання) є найбільш поширеним 

засобом і широко застосовується на трасах у різноманітних умовах місцевості 

Вибір відповідного устаткування для прокладання кабелю залежить в основному 

від категорії грунтів і необхідної глибини прокладання. 

Особливістю прокладання ОК є необхідність здійснення постійного 

оптичного контролю за цілісністю і станом оптичних волокон і кабелю в процесі 

прокладання 

10.Монтаж  оптичних кабелів. 

 Найважливішою технологічною операцією при монтажу ОК є зрощування 

ОВ, що повинне задовольняти вимогам експлуатації ВОЛЗ. Необхідно, щоб 

експлуатаційна надійність стиків ОВ була не нижче, ніж самих ОВ. Відповідно, 

з’єднання ОВ повинно мати достатню механічну міцність, можливість 

виникнення дефектів у волокнах при підготуванні кінців ОВ до з’єднання і при 

їхньому зрощуванні повинна бути зведена до мінімуму. Якість з’єднання ОВ 

визначається внесеним загасанням. Причини, що  викликають  втрати  в  місцях 

з’єднань оптичного волокна можна розділити на дві групи:  “внутрішні” і  

“зовнішні”. 

До першої групи можна віднести втрати, що виникають через   

невідповідність оптико-геометричних параметрів оптичних  волокон, що  
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з’єднуються.  До  цієї групи   відносяться:   різниця   в   діаметрах серцевин,   

числових    апертур, невідповідність   профілів   показників   заломлення,   

еліптичність і не концентричність світловодів, що  з’єднуються. 

Друга група чинників обумовлена конструкцією використовуваного 

з’єднувача. Це втрати через:  поперечні і подовжні  (зазори)   зміщення осей,  

непаралельність  (кутовий зсув)  осей,   не перпендикулярність торців оптичних 

волокон у їхніх осях,  відбиток при переході випромінювання з одного 

середовища в іншу (френелівські втрати). 

Процес підготування ОВ до зрощування містить у собі операції зняття 

первинного захисно-закріпляючого покриття волокна, і сколювання для 

одержання добре обробленої торцевої поверхні волокна. 

Стабільно високу якість сколювань ОВ при мінімальних вимогах до 

кваліфікації персоналу отримують при використанні електронних сколювачів.  

Практичне застосування при монтажі ОК у процесі будівництва й 

експлуатації ВОЛС знайшов тільки спосіб зварювання за допомогою 

електричної дуги. Методи зварювання електричною дугою багатомодових ОВ 

засновані на явищі виникнення сил поверхневого натягу розплавленого кварцу, 

що зменшують наявний зсув осей що зварюються волокон. Дія цих сил може 

регулюватися вибором оптимальних значень і ретельного контролю відстані між 

електродами, розміри дуги струму, тривалості попереднього оплавлення торців 

ОВ, довжини ходу стиску (зусилля стискування ОВ), часу нагрівання при 

зварюванні і температури нагрітого ОВ. Виникаючих зусиль, що центрують, 

цілком вистачає, щоб внесені в місці зварювання багатомодових ОВ втрати були 

незначними. Як показали дослідження, ці втрати в місці зварювання з надійністю 

85% не перевищують 0,1дБм. 

11. Вимірювання загасання. 

Вимірювання загасання оптичних кабелів проводять методами обриву і 

втрат, що вносяться. Допускається для вимірювання загасання використовувати 

метод вимірювання розподілу втрат по довжині (метод розсіювання). 

Загасання вимірюють на фіксованій довжині хвилі або у всій 

спектральній смузі пропущення кабелю, що повинне бути указано в стандартах 

або технічних умовах на кабель. 

12. Висновки 

Згідно завдання на дипломне проектування, була спроектована ВОЛЗ між 

містами, Рівне - Черкаси. В результаті аналізу трьох варіантів трас була обрана 

найкоротша траса, загальною довжиною - 526 км. 

Для організації 4727 КТЧ використано ВОСП SDH AXD 620-2 

використовуємо оптичний кабель типу ОКЛБг-3-Д4-2х4Е-0,4/3,5-0,3/20-12/0. 

У дипломному проекті проведені розрахунки основних параметрів 

волоконних світловодів. На робочій довжині хвилі  - 1,55мкм: n1=1,4487; n2= 

1,44397; N1= 1,46732; N2= 1,46265; NA= 0,116932;  =0,003263; V= 2,0145;  1= 

19,1908 пс/(км. нм). 
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Розраховано довжину регенераційної ділянки: по енергетичним характе-

ристикам LРД1= 82 км; по часовим характеристикам LРД2=236 км, обрано LРД=82 

км. Оптичні волокна при зрощуванні будівельних довжин кабелю з`єднуються 

методом зварювання. 

 

Жупінас Марина 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації 

Факультет Телекомунікацій 

м. Київ 

 

БЕЗДРОТОВИЙ СТАНДАРТ ЗВ'ЯЗКУ LTE 

Потреби мобільних користувачів ростуть так стрімко, що існуючих мереж, 

покоління 3G, яке успішно закріпилося в лідерах надання послуг зв'язку, за ними 

не наздогнати, в той час, як сучасні технології широкосмугового доступу здатні 

їх задовольнити. 

Технологія LTE - технологія широкосмугового доступу, що підтримує 

гнучку несучу смугу частот, від 1,4 МГц до 20 МГц, працює, використовуючи як 

частотний - FDD (Frequency Division Duplex) так і тимчасової - TDD (Time 

Division Duplex) дуплекси. Метою є створення мобільної мережі з надійним 

радіопрокритіем, якісно новими послугами, низькими затримками і високою 

пропускною здатністю на базі існуючих мереж стандарту GSM. 

LTE (Long Term Evolution) - назва мобільного протоколу передачі даних. 

LTE це продовження розвитку технології CDMA, UMTS, заснованої на 

використанні OFDM (до клієнта), SC-FDMA (від клієнта) і MIMO. Особливістю 

цієї технології є можливість працювати з частотним (парним, FDD) і тимчасовим 

(непарним, TDD) поділом каналів, що дозволяє застосовувати різні технології 

обладнання, що знаходиться в операторів. Застосування антенних технологій 

MIMO дозволяє базової станції обслуговувати в 10 разів більше клієнтів, ніж 

дозволяла колишня технологія WCDMA. 

1 Основні характеристики LTE: 

• Максимальна швидкість прийому 326 Mbps з шириною каналу 20 MHz 

• Максимальна швидкість віддачі 86.4 Mbpps з шириною каналу 20 MHz 

• Робота в режимах TDD і FDD. 
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• ширина каналу масштабується до 20 MHz, з різним (1.4, 2.5, 5, 10, 15, і 20 

MHz) кроком. 

• Збільшена спектрально-частотна ефективність в порівнянні з Release 6 

HSPA 

• час відгуку, до 10 msec, між обладнанням користувача та базовою 

станцією і менш 100 msec час переходу в активну з неактивного стану. 

LTE є мережею з пакетною передачею даних і оптимізована для використання IP 

технологій і всіх можливостей, які притаманні ip-мереж. Відповідні технічні 

вимоги розроблені і затверджені міжнародним організацією 3GPP. 

LTE - це перехід від систем CDMA (WCDMA) до систем OFDMA, а також 

перехід від систем з комутацією каналів до системи e2e IP (система комутації 

пакетів). Для переходу на LTE потрібні пристрої для абонентів, здатні одночасно 

працювати в мережах LTE / 3G. Це необхідно враховувати для більш плавного 

переходу до новітніх мереж. 

2 Цілі розробки LTE 

 зниження витрат на передачу даних; 

 збільшення швидкості передачі даних; 

 можливість надання більшого спектра послуг за нижчою ціною; 

 підвищення гнучкості використання вже існуючих систем. 

Але основна мета - це збільшення швидкості передачі даних, тому що всі 

інші цілі, випливають з рішення цього завдання. Впровадження LTE забезпечить 

можливість створення високошвидкісних систем мобільного зв'язку, 

оптимізованих для пакетної передачі даних зі швидкістю до 300 Мбіт / с від 

базової станції до користувача і до 75 Мбіт / с у зворотному напрямку. 

Побудувати мережу LTE буде можливо в різних частотних діапазонах - від 1.4 

до 20 МГц, а також за різними технологіями поділу - FDD (частотне) і TDD 

(тимчасове).Для впровадження швидкостей до 326.4 Мбіт / с в планах 

використовувати технологію MIMO в конфігурації антен 4x4. У конфігурації 2x2 

пікові швидкості "вниз" досягають 172.8 Мбіт / с (в частотній смузі 20 МГц). 

Максимальна швидкість в напрямку "вгору" досягає 86.4 Мбіт / с на кожну смугу 

в 20 МГц.Радіус дії базової станції LTE різний. В оптимальному випадку - це 

близько 5 км, але при при достатньому піднятті антени і існуючої потреби він 

може скласти до 100 км.Протокол LTE більш ефективно використовує частотний 

спектр, відрізняється збільшеною ємністю і меншими значеннями затримки 

(latency), яка для невеликих пакетів може досягати значення всього в 5 мс. 

Збільшення швидкості передачі даних сприяє підвищенню якості послуг, що 
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надаються, прискорює поширення нових мультимедійних сервісів, таких як - 

розраховані на багато користувачів онлайн-ігри, відеоконференції, соціальні 

мережі, системи моніторингу та М2М, інтерактивні онлайн програми та інше. 

Ще одна з переваг - це те, що на відміну від WCDMA (що вимагає смуги в 5 

МГц), LTE-мережу здатна працювати з різними смугами частот - від 1.5 до 20 

МГц. 

Дзвінок по мобільному телефону або сеанс передачі даних, ініційований в 

зоні дії LTE, технічно передається без розриву і втрат в мережі 3G (WCDMA), 

GSM / GPRS / EDGE або в CDMA2000.Впровадження технології LTE дозволяє 

операторам зменшити загальні витрати, скоротити сукупну вартість експлуатації 

мережі, розширити свої можливості в області надання різних послуг і технологій, 

збільшити доходи за рахунок надання більш якісних послуг передачі даних. 

Мережа також підтримує MBSFN (Multicast Droadcast Single Frequency Network), 

що дозволяє впроваджувати такі послуги, як мобільне ТБ на противагу DVB-H. 

Стандарт Rel.8 передбачає можливість одночасної роботи до 200 активних 

користувачів в кожній соте, що використовує смугу в 5 МГц. 

Висновки: 

Створена модель дозволить виконати детальний аналіз фізичних характеристик: 

• визначення мінімально необхідного, але забезпечує потреби передачі, 

обробки та зберігання інформації устаткування; 

• оцінка необхідного запасу продуктивності обладнання, що забезпечує 

можливе збільшення виробничих потреб; 

• вибір декількох варіантів обладнання з урахуванням поточних потреб, 

перспективи розвитку на підставі критерію вартості обладнання; 

• проведення перевірки мережі, складеної з рекомендованого обладнання. 
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ТЕХНОЛОГІЇ РІВНЯ ДОСТУПУ МЕРЕЖІ NGN 
 

В даному докладі мова йде про  мережі NGN, а конкретно про нові технології  рівня доступу цієї мережі. 

Загальні відомості про мережі наступного покоління NGN 

Термін «мережі наступного покоління» NGN (Next Generation Networks) 

з'явився в телекомунікаційній літературі на початку нового тисячоліття. Ідею 

розробки NGN, запропоновану в 2001 р Європейським інститутом стандартів 

електрозв'язку ETSI (European Telecommunications Standards Institute), підтримав 

Сектор стандартизації телекомунікацій Міжнародного союзу електрозв'язку 

(МСЕ-Т). У липні 2003 р на спеціальному семінарі з NGN в рамках дослідницької 

комісії ІК 13 МСЕ-Т була утворена Змішана група доповідачів (Joint Rapporteur 

Group, JRG) по NGN, яка підготувала проекти перших рекомендацій по NGN. 

Перші дві рекомендації МСЕ-Т - Y.2001 і Y.2011 - були затверджені в кінці 2004 

р в новій серії Y. 2000, спеціально виділеної для рекомендацій про NGN. На 

початок 2011 року в цій серії вже було 70 рекомендацій, які відносяться до так 

званої першої версії NGN (NGN release 1). Останнім часом в МСЕ-Т розпочаті 

роботи по другій версії (NGN release 2). 

 

Основними об'єктивними передумовами виникнення ідеї мереж наступного 

покоління NGN є: 

- успіхи пакетних технологій передачі інформації, що зумовили бурхливе 

зростання цифрового трафіку, перш за все за рахунок розширення 

використання Інтернет; 

- збільшення попиту на рухомий зв'язок і на нові мультимедійні служби 

Triple Play (спільної передачі голосу, відео, даних); 

- конвергенція (взаємопроникнення) мереж електрозв'язку та інформаційно-

обчислювальних мереж, розвиток інформаційно-комунікаційних мереж. 

Слід особливо відзначити одну з основних причин появи ідеї NGN - 

завершення життєвого циклу експлуатованих цифрових комутаційних станцій 

телефонної мережі і бажання не замінювати їх такими самими станціями, а 

радикально модернізувати мережу з метою надання всього комплексу послуг 

Triple Play. Таким чином, технологія NGN є новим способом розвитку і 

модернізації існуючих мереж зв'язку і, в першу чергу, телефонних мереж зв'язку 

загального користування. 

Згідно з визначенням, наведеним в Рекомендації МСЕ-Т Y.2001, мережа 

наступного покоління (NGN) - це мережа з пакетною комутацією, здатна 
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забезпечити користувачів різноманітними вузькосмуговими і широкосмуговими 

послугами, включаючи послуги телефонного зв'язку, заснована на 

широкосмугової мережі з пакетною технологією транспортування, що 

забезпечує необхідну якість послуг QoS (Quality of Service), в якій функції, 

пов'язані з наданням послуг, не залежать від технологій транспортування 

інформації. Мережа NGN дає користувачам необмежений доступ до 

різноманітних послуг провайдерів і підтримує узагальнену мобільність, яка 

дозволяє користувачам отримати доступ до послуг у будь-якому місці і в будь-

який час. 

Транспортний рівень 

У більшості регіонів транспортна мережа має ряд особливостей, істотних з 

точки зору переводу їх на IP-технології. Найважливішими з них вважаються 

використання застарілих ліній передачі, надмірна віддаленість і 

важкодоступність деяких населених пунктів. Від технологій, що 

використовуються на рівні NGN, значною мірою залежить якість роботи всієї 

мережі і кількість надаваних сервісів. Як транспорт можуть бути 

використані ATM, MPLS, Еthernet і інші мережі. 

Технологія ATM більш адаптована до застосування NGN, насамперед 

завдяки наявності вбудованих механізмів забезпечення заданої якості сервісу, 

можливості адаптації до різнорідного трафіку даних, гнучкого перерозподілу 

смуги пропускання між різними сервісами. Ця досить дорога технологія 

застосовується, насамперед, у великих мережах, що обумовлено її надійністю і 

гнучкістю. Як транспортне середовище передачі технологія АТМ часто 

використовує SDH. Таке поєднання дозволяє домогтися найвищої надійності і 

керованості транспортної мережі. 

Мережі IP, засновані на Ethernet-комутаторів і маршрутизаторах, це 

найбільш дешеве рішення, а тому досить часто зустрічається в невеликих 

сегментах NGN. Такі мережі прості в проектуванні і експлуатації, легко 

нарощуються і модернізуються, проте, вони мають ряд недоліків, що обмежують 

їх застосування як транспортного середовища для NGN. Основний з них - 

недостатня адаптованість до пропуску різнорідного трафіку, особливо потоків 

даних, використовуваних найбільш затребуваними застосунками (VoIP, відео 

IP). При використанні IP-мереж дуже складно забезпечити необхідну якість 

роботи таких застосунків. Єдиний вихід - це збільшення пропускної здатності 

магістралей, що не завжди приводить до позитивного результату. 

Розвиток технології Ethernet призвело до появи нового транспорту - PoS 

(Pocket over SDH/SONET), або New Gen SDH (NG SDH). По суті, це симбіоз двох 

добре знайомих технологій Ethernet і SDH / SONET. Така технологія має 

переваги системи передачі SDH, що характеризується високою надійністю і 

керованістю мережі IP, що дозволяє надавати всі необхідні послуги передачі 

пакетного трафіку, включаючи такі додатки як VPN, VoIP і ін. 
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Інший напрямок розвитку IP-мереж - це використання оптичних кабелів як 

середовища передачі безпосередньо. Нарощування швидкості передачі до 1 Гбіт 

або 10 Гбіт/с має на увазі використання оптичних технологій і створення так 

званого оптичного Ethernet. У містах будівництво транспортних оптичних мереж 

виправдовується наявністю споживчого попиту на широкосмугові послуги та 

територіальною концентрацією абонентів. Можливість побудови подібної 

транспортної мережі в сільській місцевості на сьогодні досить примарна. Однак 

навіть з урахуванням величезної смуги пропускання каналів така IP-мережа 

методологічно несе в собі всі недоліки «молодших» Ethernet. Подальше 

вдосконалення IP-мереж призвело до створення MPLS. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПОБУДОВИ СЕНСОРНИХ 

МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ 

 

Безпроводові сенсорні мережі все активніше проникають в навколишнє 

середовище. За прогнозами провідних експертів в області телекомунікацій до 7 

трильйонів бездротових пристроїв буде використовуватися в світі в 2017-2020 

роках. Сенсорні мережі як частина Інтернету речей (Internet of Things) займуть 

важливе місце в мережах зв'язку вже в середньостроковій перспективі. 

 Важливою особливістю бездротових сенсорних мереж є самоорганізована 

природа таких мереж. Локально згруповані вузли утворюють між собою мережу і 

через один або кілька шлюзів можуть передавати дані для подальшої обробки, 

наприклад, в мережі зв'язку загального користування.  Вузлами сенсорних мереж є 

малогабаритні пристрої, що виконують одночасно вимірювальні, обчислювальні й 

комунікаційні функції. Характерна їхня особливість полягає в обмеженості 

обчислювальних і комунікаційних ресурсів та вимог до тривалої роботи від 

автономного джерела живлення. Безпроводові вузли, як правило, не обмінюються 

повідомленнями між собою, а тільки передають дані своїх сенсорів і ретранслюють 

дані сенсорів інших вузлів на базову станцію. 

 Найбільш відомими з протоколів БСМ є протоколи альянсу ZigBee. Для 

вироблення стандарту стека протоколів для бездротових сенсорних мереж альянс 

ZigBee використовував розроблений раніше стандарт IEEE 802.15.4, який описує 

фізичний рівень і рівень доступу до середовища для бездротових мереж передачі 

http://www.tssonline.ru/articles2/support/testir_setey_ngn_kommutat_shlyuzy_trafiki
http://ngn.psuti.ru/?page=information_01_user
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даних на невеликі відстані (до 75 м) з низьким енергоспоживанням, але з високим 

ступенем надійності. Стандарт IEEE 802.15.4 є базовою основою не тільки для 

протоколів ZigBee, але і інших більш високорівневих протоколів (6loWPAN, 

DigiMesh і ін.), І дозволяє будувати за допомогою програмних надбудов на 

мережевому рівні і вище будь-яку топологію мережі. 

 Спеціально для реалізації БСМ є версія специфікації ядра бездротової 

технології Bluetooth v.4.0, що отримала назву Bluetooth з низьким 

енергоспоживанням (Bluetooth low energy або Bluetooth LE або BLE). Пристрої, що 

використовують BLE, можуть працювати більше року на одній мініатюрної 

батарейці типу таблетка без підзарядки. Таким чином, можна мати, наприклад, 

невеликі датчики, що працюють безперервно (наприклад, датчик температури), які 

обмініються інформацією з іншими пристроями, такими як стільниковий телефон 

або КПК. 

 Для реалізації БСМ може бути використаний також набір стандартів зв'язку 

IEEE 802.11 (більш відомий під торговою маркою WiFi). Бездротові мережі WiFi 

спочатку були задумані як спосіб заміни провідних обчислювальних мереж. Однак, 

відносно високі швидкості передачі (до 108 Мбіт/с) роблять перспективним 

можливе застосування в тих самоорганізованих сенсорних мережах, в яких 

необхідно передавати великі обсяги інформації в реальному часі (наприклад, 

відеосигналу). Для організації ієрархічних бездротових ad-hoc мереж з мобільними 

і статичними вузлами (mesh-мережі) розробляється протокол IEEE 802.11s. 
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СУПУТНИКОВИЙ ІНТЕРНЕТ, ‘TOOWAY’. 

 

Супутниковий інтернет "Tooway" - це нова унікальна послуга, що надається 

від Європейського провайдера, яка не має аналогів на ринку України, яка працює в 

26 країнах Європи. 

Для українських користувачів супутниковий інтернет відкриває необмежені 

можливості доступу до всесвітньої павутини в будь-якій точці України, незалежно 

від географічного місцезнаходження. Через супутниковий інтернет можливо робити 
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все що завгодно: дивитися фільми, спілкуватися по Skype, слухати радіо, музику, 

переглядати пошту і будь-які сайти без перебоїв і зависань, супутниковий інтернет 

"Tooway" впорається з будь-яким завданням. Для роботи супутникового інтернету 

не має значення, де перебуваєте або проживаєте. Двунаправленная супутниковий 

зв'язок забезпечить абсолютну незалежність від проводів, від комунікацій, від будь-

яких засобів зв'язку. Для виходу в глобальну мережу потрібно тільки електрику 220В 

і комплект супутникового обладнання (антена + модем). 

           Через супутниковий інтернет можна реалізувати варіанти підключення 

віддаленого відеоспостереження через супутниковий інтернет або зробити 

домашню wi-fi мережу через супутник. Супутниковий інтернет можна 

підключити як стаціонарно, так і на рухомі об'єкти, наприклад інтернет на 

автомобілі або мобільний комплект Tooway. Реальна швидкість супутникового 

інтернету тримається на рівні 20 Мбіт / с незалежно від часу доби і кількості 

підключених абонентів. Супутниковий зв'язок стабільно і надійно працює навіть 

в погану погоду. Якщо порівнювати швидкість бездротового інтернету через 

супутникову тарілку в порівняння з Інтертелеком та PeopleNet (мережі 3G), то це 

в 7 разів швидше ніж інтернет від Київстару, МТС, Лайфа за технологіями GPRS 

та EDGE. 

Література 
1. Електронний ресурс - http://i-tooway.com.ua/ 
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ЩО ТАКЕ МЕРЕЖА 4G? 
 

Технології мобільного зв'язку постійно розвиваються. Щоб мати 

можливість надавати клієнтам конкурентні послуги, стільникові оператори 

прагнуть використовувати останні досягнення в даній області. Найбільш 

перспективним напрямком сьогодні є введення в експлуатацію мереж класу 4G.  

Вперше про бездротові мережі четвертого покоління (4G) заговорило 

відоме американське Агентство перспективних дослідницьких оборонних 

проектів (DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency), яке свого часу 

придумало Інтернет. Не дивно, що для бездротового Інтернету DARPA вибрало 

ту ж архітектуру, яка виявилася такою успішною при створенні звичайного 

Інтернету.  

Аспекти бездротового зв'язку 4G:    4G-мережі повинні базуватися на 

протоколі IP і на організації зв'язку за принципом peer-to-peer (P2P - «рівний-

рівному»). Відмінна риса полягає в тому, що кожен пристрій є і приймачем, і 

http://i-tooway.com.ua/
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передавачем, і маршрутизатором для інших вузлів мережі. І все це - одночасно. 

Такими властивостями звичайні стільникові мережі не володіють в принципі.  

           Таким чином, кожен користувач, приєднуючись до мережі, додає 

мобільний маршрутизатор до її інфраструктури - і тому ємність мережі та її 

покриття змінюються динамічно. Тобто, якщо багато людей, які працюють у 

мережі, збираються на невеликому просторі, вони не тільки підвищують потребу 

у великій пропускної здатності в даному місці, але і створюють можливість маси 

додаткових маршрутів зв'язку один для одного! Користувачі автоматично будуть 

перенаправлятися з перевантажених маршрутів на більш вільні. Це дає 

можливість регулювати навантаження в мережі і підвищувати ефективність її 

використання. Так, користувачі самі допомагають операторові створювати 

інфраструктуру мережі.  

 

         Головна відмінність мереж четвертого покоління від попереднього, 

третього, полягає в тому, що технологія 4G повністю заснована на протоколах 

пакетної передачі даних, в той час як 3G поєднує в собі передачу як голосового 

трафіку, так і пакетів даних. До родини 4G, як правило, відносять технології, які 

дозволяють передавати дані в стільникових мережах з швидкістю вище 100 Мбіт 

/ сек. У широкому розумінні 4G - це технології бездротової передачі інтернет-

даних Wi-Fi (швидкісні варіанти цього стандарту) і WiMAX (в теорії швидкість 

може перевищувати 1 Гбіт/сек 

        Міжнародний союз телекомунікацій визначає технологію 4G як технологію 

бездротової комунікації, яка дозволяє досягти швидкості передачі даних до 1 

Гбіт/с в умовах руху джерела або приймача, і до 100 Мбіт/с в умовах обміну 

даними між двома мобільними пристроями. Пересилання даних в 4G 

здійснюється за протоколом IPv6 (IP версії 6). Це помітно полегшує роботу 

мереж, особливо якщо вони різних типів.  

          Для забезпечення необхідної швидкості використовуються частоти 40 і 60 

GHz. Обладнання для 4G застосовує технологію мультиплексування з 

ортогональним поділом частот OFDM. Така методика маніпулювання сигналом 

дозволяє значно "ущільнити" дані без взаємних перешкод і спотворень. При 

цьому відбувається розбивка по частотах з дотриманням ортогональності: 

максимум кожної несучої хвилі припадає на той момент, коли сусідні мають 

нульове значення. Цим виключається їх взаємодія, а також більш ефективно 

використовується частотний спектр. Для передачі сигналу застосовується 

модуляція із зсувом фази (PSK і її різновиди), при якій пересилається більше 

інформації за відрізок часу, або квадратно амплітудна (QAM), більш сучасна і 

дозволяє отримати максимум з пропускної спроможності каналу. Конкретний 

тип вибирається залежно від необхідної швидкості і умов прийому. Сигнал 

розбивається на певну кількість паралельних потоків при передачі і збирається 

при прийомі.  
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СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ  

 

Супутниковий зв'язок має широке розповсюдження в світі і 

використовуються для створення міжнародних і національних мереж і передача 

даних на основі малих земних станцій, які встановлюються безпосередньо у 

споживача, багатопрограмного телевізійного мовлення з індивідуальним 

прийомом. 

Супутникові системи зв’язку широко використовуються як у міжнародних, 

так і в національних мережах зв’язку. Останнім часом найінтенсивніший 

розвиток відбувається саме в національних мережах. 

Розвиваються мережі ділового зв’язку для фірм і підприємств. Часто вони 

організовуються за принципом конференц-зв’язку з використанням на периферії 

малих станцій, у тому числі й рухомих (на літаках, морських суднах, у потягах і 

автомобілях). 

Усе більшого поширення поряд з наземними каналами набуває 

застосування каналів супутникового зв’язку для організації стільникових мереж. 

Останнє десятиліття було часом бурхливого розвитку космічного зв'язку. 

Вважають що ця тенденція збережеться і надалі. Така впевненість ґрунтується на 

незворотних кількісних і якісних змінах, які спостерігаються в техніці зв'язку. 

Дійсно, проблема передачі великих потоків інформації вирішується як шляхом 

поліпшення існуючих систем зв'язку ,так і шляхом розвитку нових  

супутникових систем. У міру вдосконалення техніки передачі сигналів і 

накопичення досвіду експлуатації окремі лінії супутникові системи зв'язку стали 

замінюватися локальними і глобальними супутниковими системами передачі. 

Стрімкий розвиток систем зв'язку через ШСЗ пояснюється їх великою 

пропускною здатністю, можливості покривати величезний простір, і високою 

якістю  каналів ,що робить ці системи унікальними та високоефективними.  

Традиційна схема супутникового зв'язку, яка зародилася в 60-ті роки на 

базі тоді ще недосконалих і малопотужних ШСЗ, передбачає наявність двох або 

декількох земних приймально-передавальних станцій з антенами діаметром 12 ... 

30 м, що обмінюються великими потоками інформації (магістральний зв'язок). 

Найбільшого розвитку цей напрямок досяг в 70-х і на початку 80-х років, коли 
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частка супутникового трафіку становила 10% від загального обсягу далекого 

трансконтинентального зв'язку і понад 30% трансатлантичного трафіку.  

З розвитком волоконно-оптичної техніки, появою недорогих оптичних 

кабелів з гранично малим загасанням, що володіють до того ж пропускною 

здатністю, сфера використання супутників перемістилася на рівень зонового та 

відомчого зв'язку - систем зв'язку з порівняно невеликим трафіком і великим 

числом абонентів, довільним чином розподілених на значній території, коли 

будівництво наземних ліній виявляється неефективним. Прикладом такого 

використання служать мережі радіальної або змішаної структури з однією 

центральною і великим числом малих земних станцій (VSAT - Very Small 

Aperture Terminal). У світі функціонує, за деякими оцінками, понад 500 тисяч 

таких станцій. У мережах VSAT здійснюється обмін інформацією різного роду 

(телефонія, передача даних, телеконференцзв’язок) на швидкостях від 32 кбіт / с 

до 1,5 ... 2 Мбіт / с, широко застосовуються системи з динамічним 

перерозподілом ресурсу (надання каналів на вимогу, придушення несучої в паузі 

мови і т.д.), завдяки чому вони ефективно використовують супутникові ємності 

й виявляються економічно окупними.  

У галузі телевізійного мовлення центр ваги використання супутників 

також поступово перемістився з обміну телевізійними програмами між 

організаціями мовлення (Євробачення, світова мережа обміну через супутники 

"Інтелсат") до розподілу програм на головні станції кабельних мереж і далі, до 

безпосереднього телевізійного мовлення з прийомом програм абонентами з 

космосу на невеликі антени діаметром 60 ... 80 см. Сучасні мовні супутники 

володіють енергетичним потенціалом в 10 і більше кіловат і забезпечують 

одночасну трансляцію в цифровій формі понад 100 телевізійних програм. 

Розміщення в одній орбітальній позиції декількох супутників, що працюють в 

сусідніх ділянках спектра, дозволило довести число одночасно переданих 

програм до 500 (угруповання Hot Bird в точці 13О с.д., ASTRA в точці 19,2 про 

с.д.). Наступним помітним кроком у застосуванні супутників стало використання 

супутникових каналів у глобальній інформаційній мережі Інтернет. Широкому 

розповсюдженню супутникових каналів на магістральних ділянках мережі 

заважає порівняно велика тимчасова затримка сигналу на трасі через 

геостаціонарний супутник (сумарно понад 250 мс), що порушує роботу багатьох 

мережевих протоколів. Однак на низових ділянках (лінії до місцевих Інтернет-

провайдерів і індивідуальним абонентам) вдається обійти це ускладнення, 

обмежуючи швидкість передачі інформації до кожного окремого абоненту.  

  

Слід зазначити. що розробка цифрових супутникових систем зв'язку є 

складною проблемою яка потребує  вирішення ряду завдань, таких як, 

наприклад, стабілізації ШСЗ на орбіті, синхронізація роботи всіх ЗС , що входять 

до цієї системи , оптимізація методів передачі і прийому сигналів і т.п. При цьому 

потрібно пам'ятати ,що збільшення ефективності і завадостійкості не може бути 
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отримане шляхом зміни якого-небудь одного параметра системи, а як правило 

вимагає спільного компромісного вибору багатьох параметрів. 

  

 Література: 
• Цифрові системи супутникового зв'язку : навчальний посібник / Е.А.Сукачов. - Одеса: 

ОЕІЗ ім. А.С. Попова, 1983. - 60 с. 

• Технологии и средства связи (Електронний ресурс) http://www.tssonline.ru/imag/tss-6-

2014/67 
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ПОБУДОВА МЕРЕЖ ДОСТУПУ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ 40G – TDMA 

PON 

 

Тенденція розвитку телекомунікаційної мережі в ХХI столітті повинна 

відповідати часу, тобто бути високоорганізованою, інтелектуальною, 

автоматизованою , відповідати технічному рівню високорозвинених країн світу, 

забезпечувати передачу різноманітних повідомлень і надання користувачам 

широкого спектру послуг з високою якістю і надійністю. 

Технічний вигляд мережі визначає впровадження передових технологій, 

що забезпечують її модульність , гнучкість , економічність і найвищі потенційні 

можливості. 

На розвиненому телекомунікаційному ринку небезпечно приймати 

поспішні рішення, так і чекати появи більш сучасних технологій. Тим більше що, 

така технологія вже з'явилася – це  технологія пасивних оптичних мереж PON ( 

passive optical network ) . 

Мережі PON значно змінюють баланс сил на телекомунікаційному ринку, 

пропонуючи прагматичну модель роботи. У разі їх застосування оператор може 

бути більшою мірою впевнений у компенсації фінансових витрат, прокладаючи 

оптичне волокно від телефонного вузла до району з групою потенційних клієнтів 

– підприємств або індивідуальних користувачів. 

Таким чином, технологія PON представляє особливий інтерес в плані 

розширення сфери застосування цифрових широкосмугових мереж . 

Перший в галузі прототип 40G PON (Passive Optical Network) створила 

компаніяHuawei .Раніше система пройшла спільне тестування і була 

сертифікована Науково-дослідним інститутом China Telecom в Пекіні. 

В системі використовується технологія мультиплексування з поділом по 

довжині хвилі, що забезпечує швидкість передачі 40 Гбіт / с по прямому каналу 

http://www.tssonline.ru/imag/tss-6-2014/67
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і 10 Гбіт / с по зворотному каналу без змін традиційних оптичних розподільчих 

мереж (Optical Distribution Networks - ODN) GPON / XGPON. Система також 

підтримує коефіцієнт оптичного поділу 1: 512 і дальність передачі 20 км. 

Система 40G PON Huawei дає операторам можливість об'єднати майбутню 

модернізацію мережі з існуючими планами реалізації GPON, що дозволить 

краще контролювати загальні експлуатаційні витрати протягом усього 

життєвого циклу мережі оптичного доступу. 

Оператори зв'язку в усьому світі прагнуть розробляти нові стратегії 

реалізації оптичних мереж, при цьому головним питанням є побудова стабільної 

мережі оптичного доступу з можливістю розвитку і модернізації, - заявив You 

Yiyong, президент напрямки обладнання для мереж доступу Huawei.     - Huawei 

постійно працює над тим, щоб надавати операторам зв'язку в усьому світі 

першокласні і орієнтовані на майбутнє продукти, які допоможуть підвищити 

рентабельність і сприятимуть розвитку бізнесу. Зокрема, Huawei приділяє велику 

увагу створенню інноваційних рішень в сфері оптичного доступу. Запуск 

першого прототипу 40G PON - кращий тому доказ. 

Система 40G PON Huawei відмінно сумісна з системами GPON і XGPON; 

на рівні конвергенції передачі вона максимально використовує існуючу 

архітектуру GPON і XGPON ", - зазначив Френк Дж. Еффенбергер (Frank J. 

Effenberger), провідний експерт Huawei за технологіями оптичного доступу. - 

Варто зазначити, що рішення Huawei отримало широку підтримку у таких 

міжнародних організацій стандартизації, як FSAN і ITU-T. 

Рішення SingleFAN і пов'язані з ним продукти в даний час обслуговують 

більше однієї третини абонентів ШПД в усьому світі, забезпечуючи доступ до 

високошвидкісних послуг і збагачуючи спілкуванням життя людей. 
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СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ  

 

Останнє десятиліття було часом бурхливого розвитку космічного зв'язку. 

Вважають що ця тенденція збережеться і надалі. Така впевненість ґрунтується на 

http://itnews.com.ua/news/62067-huawei-predstavila-pervyj-v-mire-prototip-seti-40g-pon
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незворотних кількісних і якісних змінах, які спостерігаються в техніці зв'язку. 

Дійсно, проблема передачі великих потоків інформації вирішується як шляхом 

поліпшення існуючих систем зв'язку ,так і шляхом розвитку нових  

супутникових систем. У міру вдосконалення техніки передачі сигналів і 

накопичення досвіду експлуатації окремі лінії супутникові системи зв'язку стали 

замінюватися локальними і глобальними супутниковими системами передачі. 

Стрімкий розвиток систем зв'язку через ШСЗ пояснюється їх великою 

пропускною здатністю, можливості покривати величезний простір, і високою 

якістю  каналів ,що робить ці системи унікальними та високоефективними.  

Традиційна схема супутникового зв'язку, яка зародилася в 60-ті роки на 

базі тоді ще недосконалих і малопотужних ШСЗ, передбачає наявність двох або 

декількох земних приймально-передавальних станцій з антенами діаметром 12 ... 

30 м, що обмінюються великими потоками інформації (магістральний зв'язок). 

Найбільшого розвитку цей напрямок досяг в 70-х і на початку 80-х років, коли 

частка супутникового трафіку становила 10% від загального обсягу далекого 

трансконтинентального зв'язку і понад 30% трансатлантичного трафіку.  

З розвитком волоконно-оптичної техніки, появою недорогих оптичних 

кабелів з гранично малим загасанням, що володіють до того ж пропускною 

здатністю, сфера використання супутників перемістилася на рівень зонового та 

відомчого зв'язку - систем зв'язку з порівняно невеликим трафіком і великим 

числом абонентів, довільним чином розподілених на значній території, коли 

будівництво наземних ліній виявляється неефективним. Прикладом такого 

використання служать мережі радіальної або змішаної структури з однією 

центральною і великим числом малих земних станцій (VSAT - Very Small 

Aperture Terminal). У світі функціонує, за деякими оцінками, понад 500 тисяч 

таких станцій. У мережах VSAT здійснюється обмін інформацією різного роду 

(телефонія, передача даних, телеконференцзв’язок) на швидкостях від 32 кбіт / с 

до 1,5 ... 2 Мбіт / с, широко застосовуються системи з динамічним 

перерозподілом ресурсу (надання каналів на вимогу, придушення несучої в паузі 

мови і т.д.), завдяки чому вони ефективно використовують супутникові ємності 

й виявляються економічно окупними.  

У галузі телевізійного мовлення центр ваги використання супутників 

також поступово перемістився з обміну телевізійними програмами між 

організаціями мовлення (Євробачення, світова мережа обміну через супутники 

"Інтелсат") до розподілу програм на головні станції кабельних мереж і далі, до 

безпосереднього телевізійного мовлення з прийомом програм абонентами з 

космосу на невеликі антени діаметром 60 ... 80 см. Сучасні мовні супутники 

володіють енергетичним потенціалом в 10 і більше кіловат і забезпечують 

одночасну трансляцію в цифровій формі понад 100 телевізійних програм. 

Розміщення в одній орбітальній позиції декількох супутників, що працюють в 

сусідніх ділянках спектра, дозволило довести число одночасно переданих 

програм до 500 (угруповання Hot Bird в точці 13О с.д., ASTRA в точці 19,2 про 

с.д.). Наступним помітним кроком у застосуванні супутників стало використання 
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супутникових каналів у глобальній інформаційній мережі Інтернет. Широкому 

розповсюдженню супутникових каналів на магістральних ділянках мережі 

заважає порівняно велика тимчасова затримка сигналу на трасі через 

геостаціонарний супутник (сумарно понад 250 мс), що порушує роботу багатьох 

мережевих протоколів. Однак на низових ділянках (лінії до місцевих Інтернет-

провайдерів і індивідуальним абонентам) вдається обійти це ускладнення, 

обмежуючи швидкість передачі інформації до кожного окремого абоненту.  

  

Слід зазначити. що розробка цифрових супутникових систем зв'язку є 

складною проблемою яка потребує  вирішення ряду завдань, таких як, 

наприклад, стабілізації ШСЗ на орбіті, синхронізація роботи всіх ЗС , що входять 

до цієї системи , оптимізація методів передачі і прийому сигналів і т.п. При цьому 

потрібно пам'ятати ,що збільшення ефективності і завадостійкості не може бути 

отримане шляхом зміни якого-небудь одного параметра системи, а як правило 

вимагає спільного компромісного вибору багатьох параметрів. 

  

 Література: 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕРЕЖ 

НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ НА БАЗІ АРХІТЕКТУРИ INTSERV 

В даному докладі мова йде про концепції побудови NGN покладена ідея про створення 

універсальної мережі, яка б дозволяла переносити будь-які види інформації, такі як мова, 

відео, аудіо, графіку і т. д., а також забезпечувати можливість надання необмеженого 

спектра інфокомунікаційних послуг. В рамках архітектури IntServ були розроблені дві 

послуги – гарантованого обслуговування  і регульованого (контрольованого) 

навантаження. 

IntegratedService (IntServ, RFC 1633) – модель інтегрованого 

обслуговування: може забезпечити наскрізну (end-to-end) якість обслуговування, 

гарантуючи необхідну пропускну спроможність. 

В рамках цієї архітектури були розроблені дві послуги – гарантованого 

обслуговування  і регульованого (контрольованого) навантаження. Гарантоване 

обслуговування (guaranteed service) передбачає надання детермінованих гарантій 

затримки, тоді як служба регульованого навантаження (controlled load service) 

http://www.tssonline.ru/imag/tss-6-2014/67
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використовує механізм, схожий на механізм негарантованої доставки трафіку в 

дещо завантаженій мережі.  

Як сигнальний протокол, що використовується для передачі вимог 

наскрізного обслуговування, IntServ передбачає протокол резервування ресурсів 

(Resource Reservation Protocol – RSVP). 

IntServ можна коротко охарактеризувати як резервування ресурсів (Resource 

reservation). 

Слід зазначити, що модель IntServ вимагає забезпечення гарантованої якості 

обслуговування для кожного окремого потоку трафіку в масштабах Internet. 

Враховуючи той факт, що на сьогодні в кожен момент часу в Internet існують 

тисячі потоків трафіку, об'єм інформації, який повинна підтримувати 

маршрутизатори, може бути позамежне великим. На жаль, це означає наявність 

практично неминучих проблем, пов'язаних з масштабуванням мережі, оскільки 

об'єм інформації, який слід підтримувати маршрутизаторам, збільшується 

пропорційно зростанню числа потоків трафіку. 

Метод дослідження –   науковий-дослідний з використанням концепції 

управління телекомунікаційними мережами та методу векторного синтезу. 

Розглянуто принципи побудови системи управління  NGN і визначено 

загальні моделі системи управління.  Проведено вибір оптимальної  системи 

управління NGN за умовним критерієм переваги. 
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ПЛАНУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РАДІОМЕРЕЖ 

 СТАНДАРТУ UMTS 

 

За останні десятиліття минулого століття був накопичений значний теоретичний 

потенціал, який дозволив створювати принципіально нові системи зв’язку, і ліг в 

основу побудови і послідовного розвитку стільникових систем нового покоління 

сімейства ІМТ-2000, а згодом і ІМТ. В силу цього системи ІМТ увібрали в себе 

множину теоретичних  рішень і розробок з різних наукових областей: теорія 
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інформації, методи модуляції і перешкодостійкості кодування, методи множинного 

доступу до ресурсів мережі, побудова сигнально-кодових конструкцій з розширеним 

спектром сигналу, просторово-частотна обробка сигналів і багато інші. Все це робить 

системи ІМТ принципіально відмінними від систем стільникового зв’язку попередніх 

поколінь.  

В основу системи покладені наступні базові компоненти: 

- еталонна модель відкритих протоколів і міжмережевих взаємодій; 

- гармонізований радіочастотний ресурс; 

- поетапна еволюція радіоінтерфейсів з обов`язковими  дотриманням 

можливостей зворотної її сумісності; 

- глобальний роумінг;  

- взаємодія наземних і супутникових  сегментів ІМТ-2000. 

Концептуальні аспекти подальшого розвитку системи зв’язку третього 

покоління визначається головним чином вимогами ринку, попитом на новий вид 

послуг високошвидкісної передачі даних і об’ємом пропонованого трафіка. Основна 

мета еволюції – удосконалення радіоінтерфейсів системи,  яке направлено на суттєве 

підвищення ефективності  систем третього і наступних поколінь, перед усім,  на 

підвищення ефективності використання обмеження  частотного ресурсу, 

продуктивності  систем і якості пропонованих систем. 

Широке поширення на ринку стільникового зв’язку третього покоління (3G) 

набув проект  системи ІМТ-2000/UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) 

з радіоінтерфейсом ІМТ-DS(WCDMA). 

Система UMTS розроблена як глобальна система, яка включає в себе наземний і 

супутниковий сегмент. В даний час функціонують комерційні мережі UMTS в 160 

країнах. Перспективність технології UMTS для Українських операторів  і 

українського ринку послуг  стільникового зв’язку в цілому незаперечна.  

Практика показала, що найбільш складною в структурі мереж ІМТ є 

радіопідсистема, яка забезпечує безпроводовий радіодоступ абонентського терміналу 

до мережевих ресурсів. Складність її обумовлена  рядом важливих факторів, до яких 

слід віднести:  

- динамічний характер поведінки радіоінтерфейсу і, як наслідок, складність і 

специфічні особливості планування радіомережі в силу наявності 

внутрішньосистемних перешкод, рівень яких динамічно змінюється і залежить від 

поточної завантаження радіомережі; 

- особливості визначення та виконання умов ЕМС через динамічного характеру 

зміни енергетики в радіоінтерфейсу; 

- необхідність ефективного використання виділеного радіочастотного ресурсу; 

- необхідність і особливості прикордонної координації мереж UMTS. 

При цьому радіоінтерфейс на кожному етапі еволюції набуває свої характерні 

особливості, які необхідно оперативно враховувати при оцінці ЕМС. 

Враховуючи це все, у роботі розглядаються значенні вище аспекти, стосуються 

базових радіопідсистем  UMTS та її наступних модифікацій, як найбільш складних і 
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отримавши найбільш широке розповсюдження на ринку стільникового зв’язку нових 

радіотехнологій. 
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АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ПРОГРАМУВАННЯ 

Термін «інформатика» виник на початку другої половини ХХ століття, його 

ввів німецький інженер та кібернетик Карл Штайнбух, об’єднавши слова 

«Information» та «Automatik». Цей термін він описав у статті «Інформатика: 

Автоматична обробка інформації» для позначення області знань, що виконує 

автоматизовану обробку інформації за допомогою обчислювальної техніки. 

Отож, галузь знань, що вивчає структуру й загальні властивості інформації, 

закономірності, методи її створення, зберігання, перетворення, пошуку, передачі 

та використання у різних сферах людської діяльності, називається інформатика.  

Виникнення інформатики обумовлене створенням та впровадженням нової 

технології накопичення, обробки та передачі інформації, пов’язаної з 

фіксуванням на електронних носіях. [2] На сьогодні інформаційні технології 

займають велике місце в нашому житті. Застосування електронно 

обчислювальних машин стало буденною справою, хоча не так давно робоче 

місце, обладнане комп'ютером, було великою рідкістю. Інформаційні технології 

дали нові можливості для роботи і відпочинку, багато в чому полегшили працю 

і життя сучасної людини. Теперішнє суспільство навряд чи можна уявити без 

інформаційних технологій.  

Роль інформатики у сучасному світі постійно набирає обертів. Поняття 

«комп’ютерна грамотність» стало критерієм тієї необхідності, яку встановила 

науково-технічна революція. У якості мети, комп’ютерна грамотність містить 

потребу в спеціальній підготовці людини для становлення особливого стилю 

мислення, орієнтованого на роботу з електронною обчислювальною машиною, 

що істотно звужує традиційне поняття інформатики.  
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Інформатика дала змогу людству перенести у комп'ютерний вимір такі 

інформаційні процеси, як пошук та збирання інформації, її зберігання та 

накопичення, що стало значно зручнішим із розвитком електронних носіїв, 

передавання та поширення інформації, ключову роль у чому зіграла мережа 

інтернет, створення, використання та правильне й швидке опрацювання, 

оцінювання й захист інформації - усе це стало у багато разів простішим та 

ефективнішим, ніж було до виникнення комп'ютерних інформаційних 

технологій. [1]  

Завдяки інформатиці, науці, яка зуміла перенести життєво необхідні 

інформаційні процеси у цілковито нову площину, у суспільства з'явилось 

почуття певної захищеності та впевненості у достовірному збереженні важливої 

інформації. Враховуючи неперервний розвиток інформатики, надійність та 

безпечність покладання на неї найважливішого у житті кожної людини постійно 

зростає, що робить дану науку надзвичайно важливою та перспективною.  

Інформатику рівною мірою можна віднести і до прикладних, і до 

фундаментальних наук. Така неоднозначна класифікація випливає із самої 

природи виникнення і розвитку інформатики як складної сукупності 

загальнотеоретичних і прикладних наукових дисциплін.  

Від рівня розвитку інформатики залежить рівень зростання продуктивності 

праці в інших галузях, враховуючи величезну роль інформаційних технологій в 

сучасному суспільстві. Наприклад, правильне застосування інформатики може 

сприяти інтенсифікації економіки шляхом забезпечення зв'язків між галузями та 

вдосконалення управління, що ґрунтується на оперативній передачі даних. Тому 

розвиток інформатики повинен відбуватися випереджальними темпами в 

порівнянні з іншими галузями. Хоча у суспільстві значну частину інформації 

займає саме паперова інформація, а не у електронному форматі, але саме без 

паперова, електронна інформація все більше набирає ваги та важливості. 

Комп'ютерна пам'ять стає все більш надійною та використовується частіше.  

Розвиток комп'ютеризації, що включає в себе і поширення мікропроцесорів 

та розширення сфери їх використання, викликає серйозну потребу в створенні 

нового програмного забезпечення, що матиме на меті розширення можливостей 

електронно обчислювальних машин в обробці інформації.  

Можна зробити висновок, що інформатика є складною комплексною наукою, 

що включає в себе загальнотеоретичні та прикладні наукові дисципліни. Значне 

поширення інформаційних технологій, існування великої кількості комп'ютерів 

та технологій обробки різного роду інформації вплинуло на всі, без винятку, 

сфери людської діяльності та існування. Так, наприклад предмет "Інформатика" 

у школах діти вивчають раніше ніж фізику, що свідчить про те, що попит на 

ринку праці та необхідність володіння навичками ефективної роботи з 

комп'ютером тільки зростають, та комп'ютерна грамотність є важливим 

елементом сучасного життя будь-якої людини. Величезні надії та сподівання, які 
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людство поклало на інформатику, на розвиток електронних інформаційних 

технологій штовхає вперед усі можливі проекти та інновації у даній сфері. При 

раціональному використанні інформатика має змогу створити порядок та 

ефективну організованість у важливих для існування суспільства сферах. 

Разом із тим, стрімкий науково-технічний прогрес був неможливим без 

широкого використання обчислювальної техніки для автоматизації 

проектування найрізноманітніших процесів, для керування їхнього виготовлення 

й проведення наукових досліджень. Існує величезна кількість як простих, так і 

відносно складних задач, які мають частковий, прикладний характер і для 

рішення яких недостатньо навичок, отриманих при вирішенні типових задач. 

Отже, алгоритмізація розвиває розуміння того, як необхідно правильно ставити 

та вирішувати прикладні задачі. Це важливо не лише з точки зору більш 

професійного програмування, але й має цінність у інтелектуальному плані, як 

навичка грамотно формулювати й ефективно вирішувати різні, у тому числі й 

некомп’ютерні, задачі. Основний крок до розуміння важливості вивчення 

алгоритмів – це необхідність давати точне визначення тому, що мається на увазі 

під цим словом. Алгоритм – чітко визначена послідовність правил та дій, 

виконання яких приводить до виконання задачі за кінцеву кількість кроків. 

Вирішення будь-якої поставленої задачі поділяється на декілька етапів її 

реалізації: 
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Елементарна функція додавання двох чисел також є алгоритмом, хоч і дуже 

примітивним. Швидкість виконання алгоритму – найважливіша характеристика. 

Якщо створений алгоритм працює надто повільно, він відправляється на 

доопрацювання. Комп’ютерними спеціалістами прийнято говорити про 

найгірший і середній випадок виконання. Найгірший випадок виконання – це 

максимальний час виконання роботи алгоритму при «найгіршому» з усіх 

можливих введень даних. Середній випадок виконання – це середній час роботи 

алгоритму за будь-яких введень. Щоб використовувати алгоритми належним 

чином, необхідно знати всі типи алгоритмів. Якщо програмісту необхідно 

розробити важливу частину програми, то він повинен уміти оцінити швидкість 

роботи алгоритму. Точність оцінки залежить від уміння володіти аналізом часу 

виконання роботи. Можуть виникати проблеми, які не були пройдені на 

заняттях, та застосувавши набуті навички, з’являється можливість переробки  

програми, поклавши в основу більш підходящий алгоритм. Чим більше відомо 

про алгоритми, тим більша вірогідність знайти якісний вихід із ситуації. 

Застосовуючи фундаментальні розуміння можна вирішити будь-які складніші 

задачі шляхом спрощення.  

Для того, щоб повноцінно та ефективно використовувати мову 

програмування, необхідно мати хоча б поверхневі знання про структури даних, 

що вони представляють і як впливають на виконання програми. Система 

«алгоритм» допомагає зрозуміти, як правильно будувати й вивчати конкретні 

моделі алгоритмів.  

Разом із розвитком обчислювальної техніки та теорії програмування зростає 

необхідність створення нових економічних алгоритмів, змінюються їх будова, 

записи алгоритмів зрозумілою мовою для виконавця. Цим особливим 

виконувачем алгоритмів виступає комп’ютер, тому необхідно використовувати 

засоби, які б дозволили працювати розробнику в зручному вигляді, так і 

комп’ютеру розуміти написане. Цими засобами виступають мови програмування 

та алгоритмічні мови. [3] 

Даний предмет необхідний для того, щоб бути висококваліфікованим 

спеціалістом у даній області, мати кар’єрний ріст і повагу колег. Він допомагає 

ефективно вирішувати поставлені задачі, правильно формувати та обирати 

бібліотеки та методи вирішення складних ситуацій, писати короткі за змістом, 

але високоефективні програми, із максимальними можливостями використання 

мов написання кодів або алгоритмів. 

Інформатика сміливо ввійшла в нашу повсякденну дійсність, адже вона може 

здійснювати серйозний вплив на інтенсифікацію економіки, шляхом 

забезпечення оптимальних зв’язків між галузями промисловості, окремими 

підприємствами,  а також шляхом вдосконалення управління,  що спирається на 

інформатику. Від чітко поставленої оперативної інформації значною мірою 

залежить дотримання виробничої дисципліни, тому вона відразу ж набуває 
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виняткового значення. Сьогодні інформатика не тільки спрощує матеріальні 

основи багатьох соціально-економічних і науково-технічних процесів, але й 

змінює наші уявлення про навколишній світ, про методи його пізнання. 

В Україні інформаційний сектор поки що розвинутий недостатньо, але певні 

надбання у сфері ІКТ усе ж мають місце. За кордоном визнаються можливості 

України щодо розвитку мобільного зв’язку, розробки програмного забезпечення, 

розвитку електронної промисловості та створення умов для поширення 

інформаційних послуг. [2] 

Вирішення більшості задач зі шкільних курсів математики та фізики можливе 

із застосуванням програми алгоритму або будь-якої мови програмування. Для 

прикладу розглянемо задачу з механіки: визначити гальмівний шлях автомобіля 

залежного від швидкості руху (км/год), нахилу дороги (%), коефіцієнта тертя 

коліс по дорозі.Дану задачу представимо через систему алгоритм. 

Необхідно сформувати набір даних, які будуть необхідні при розв’язуванні: 

 Вхідні дані:  

1. V0 – швидкість руху авто до початку гальмування 

2. F – нахил дороги 

3. K – коефіцієнт тертя 

 Результат: 

1. S – гальмівний шлях 

 Проміжні дані: 

1. T – час гальмування 

2. G – прискорення вільного падіння 

3. A – уповільнення при гальмуванні 

Для початку визначимо головну формулу, вона має вигляд: 

𝑆 = 𝑉0 ∙ 𝑇 + 𝐴 ∙ 𝑇2

2⁄  

Залишається задати формули для часу T і уповільнення A. Отже, маємо: 

𝐴 = −𝐺 ∙ (𝐾 ∙ √1 − 𝐹2 + 𝐹) 

𝑇 = − 𝑉0
𝐴⁄  

Формуємо алгоритм: будь-який алгоритм починається блоком «початок», 

позначається НАЧ; за ним необхідно зазначити блок, у якому ми будемо вводити 

дані та дамо номер блоку даного типу: І1; наступним кроком необхідно вивести 

попередні дані, використавши блок О1; для того, щоб знайти проміжні та шукані 

значення, необхідно, використовуючи блок присвоєння, задати їхні формули; 

маємо - А1б А2, А3, А4; для того, щоб вивести результати використаємо вже 

відомий блок виведення, але продовжимо його нумерацію О2; завершуємо 

алгоритм блоком «кінець», який позначається КОН. Використано простий 

лінійний алгоритм (рис.1).  
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Для V0 = 5 км/год, F = 1 %, К = 0.04, отримуємо S = 1.98 м. 

Таким чином, розв’язання задач будь-якої складності можливе при написанні 

алгоритму або ж програмного коду. Із подібної універсальності застосування 

відкриваються широкі перспективи застосування та розвитку даних методів, 

адже із часом задачі та завдання, які постають у різних галузях нашого життя, 

стають дедалі складніші, у той час як період виконання цих має залишитись 

сталим або ж зменшитись взагалі. Саме тому застосування алгоритмів та 

програмних кодів тільки починає набирати своєї ваги та важливості поміж інших 

методів, що розвиваються.   

 

(рис.1) 

 На сьогоднішній день професія програміста все більше набирає 

популярності та захоплює все нові й нові ринки праці, при тому, що якість освіти, 

яка надається, не зменшується із кількістю попиту не неї, а навпаки – 

збільшується, покращується.  Це дає змогу доступніше сформувати розуміння 

принципів написання програм різного рівня та розширити знання та навички 

майбутнього програміста.  

 Інформатика сприяє формуванню нового наукового погляду, адже, 

усвідомлюючи можливості вирішення проблем та розв’язання надскладних 

математичних задач, про що кілька десятиріч тому й думки не було, науковцям 

та дослідникам випадає можливість розробки значно більшої кількості теорій, 

досліджень чи розрахунків, які можливо з легкістю перевірити за хвилини, а то 
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й секунди, засобами програмування. Інформатика застосовує теоретичну основу 

інформації і обчислення, а також практичні методи для реалізації і впровадження 

цих основ. У інформаційну епоху кожна освічена людина повинна мати хоча б 

мінімальні знання в області інформатики, тому що вона починає набирати 

вигляду однієї з фундаментальних наук сучасності. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Попов І.І. Інформаційні ресурси, і системи: реалізація, моделювання, управління. М.: 

ТПК «Альянс», 2006. – 408 с. 

2. Електронний ресурс: https://dou.ua/lenta/columns/it-in-figures/. 

3. СтепановаЕ.Е.,Хмелевская Н.В. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності: 

Учбов. посібник. – М.: ФОРУМ:ИНФРА – М, 2005. – 154 с. 
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СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОНИИ MPLS  

Сегодня, когда с ростом компьютерных сетей интенсивность трафика 

растет в геометрической прогрессии, все большее значение приобретают 

технологии коммутации и маршрутизации пакетов в территориально 

распределенных сетях.   

К тому же если прежде главными требованиями, предъявляемыми к 

технологии магистральной сети, были высокая пропускная способность, 

незначительное значение задержки и хорошая масштабируемость, то сегодня 

поставщику услуг уже недостаточно просто предоставлять доступ к своей IP-

магистрали. Потребности продвинутых пользователей уже предполагают и 

доступ к интегрированным сервисам сети, и организацию виртуальных частных 

сетей (VPN), и множество других специальных услуг. 

В настоящее время одной из перспективных транспортных технологий 

сетей операторов является MPLS. MPLS (Multiprotocol Label Switching) – это 

мультипротокольная коммутация по меткам. Речь идет о 

телекоммуникационной  сети провайдера или оператора с коммутацией пакетов 

по меткам. 

Сеть, построенная по технологии MPLS (например, сеть, представленная 

на рис. 1), является иерархической и представляет собой двухуровневую 

архитектуру. Иерархия состоит из первого уровня - опорной сети (ядра сети) с 

коммутирующими по меткам маршрутизаторами LSR (P) и второго уровня 

-  периферийной или пограничной части сети провайдера с PE-



   64 

 

маршрутизаторами, к которым подключаются сети заказчиков (пользователей) 

транспортных услуг. 

 

Рис. 1. Сеть провайдера на основе технологии MPLS 

В качестве LSR (Label Switch Routers) применяются коммутирующие P-

маршрутизаторы (маршрутизаторы провайдеров), которые совмещают в себе 

функции маршрутизатора IP и коммутатора. P-маршрутизаторы определяют 

топологию сети, строят свои таблицы коммутации меток, выбирают 

эффективные пути следования пакетов и, кроме того,  обеспечивают 

коммутирование трафика по меткам и таблицам коммутации. 

Перспективы MPLS 

Появление MPLS открывает большие возможности при создании 

магистральных IP-сетей. Новая технология может значительно улучшить 

существующие способы их создания: как с помощью IP-маршрутизаторов, 

соединенных каналами «точка-точка», так и на базе транспортной сети АТМ, 

поверх которой работают IP-маршрутизаторы. 

В обоих случаях применение MPLS дает значительные преимущества. В 

магистральной сети АТМ появляется возможность одновременно предоставлять 

клиентам как стандартные сервисы ATM, так и широкий спектр услуг IP-сетей 

наряду с дополнительными сервисами. Данный подход может существенно 

расширить пакет услуг, предлагаемый провайдерами, заметно повышая их 

конкурентоспособность на рынке. Совместное же использование IP и ATM, 

соединенных посредством MPLS, способствует еще большему распространению 

этой технологии и создает основу для построения крупномасштабных 

интегрированных сетей с большим набором сервисов. 

Уже сегодня крупнейшие компании предлагают готовые MPLS-решения, 

способные не только повысить качество работы сетей, но и значительно 

расширить возможности их применения. 

Литература: 
1. MPLS сделает маршрутизаторы быстрыми             

http://compress.ru/article.aspx?id=10621. 

2. Транспортная технология сетей операторов MPLS  http://www.lessons-

tva.info/archive/nov029.html  

http://compress.ru/article.aspx?id=10621
http://www.lessons-tva.info/archive/nov029.html
http://www.lessons-tva.info/archive/nov029.html
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ЩО ТАКЕ ЦОД? 

 
       Дата-центр (ЦОД) являє собою сукупність спланованих певним чином 

територій, зовнішніх майданчиків (анклавів), будівель, приміщень, зі 

встановленими інженерними системами забезпечення та обслуговуючим 

персоналом, що утворюють загальний фізичний простір і технологічне 

середовище для розміщення комп'ютерів, електронних та інших засобів 

прийому, передачі, обробки, зберігання інформації і забезпечують задану ступінь 

доступності (готовності), розміщеного обладнання в заданому режимі 

функціонування.  

       Будівництво та експлуатація дата-центрів здійснюється згідно з рядом 

жорстких стандартів. Дата-центр може бути підрозділом телекомунікаційної 

компанії або ж окремою організацією. 

       Основна діяльність дата-центру полягає у встановленні та подальшому 

обслуговуванні серверного та комунікаційного обладнання клієнтів згідно з 

умовами колокації або виділення серверів. Обладнання монтується до серверних 

стійок і/або шаф. Якість та пропускна здатність каналів зв'язку дата-центру 

напряму впливають на якість послуг, які він надає, позаяк основним критерієм її 

оцінки є час доступності розміщеного в дата-центрі сервера (англ. uptime). 

      Найстарішим дата-центром України є ColoCall (працює з 1 

серпня 2000 року). Найбільшим спеціалізованим дата-центром України є ЦОД 

De Novo, площею 2117 м² і потужністю 3,3 МВт. 

       У ряді країн є стандарти щодо обладнання приміщень дата-центрів, що 

дозволяють об'єктивно оцінити здатність дата-центру забезпечити той чи інший 

рівень сервісу. Наприклад, в США прийнятий американський (ANSI) стандарт 

TIA-942 (англ.), що несе рекомендації зі створенню дата-центрів, і ділить дата-

центри на типи за ступенем надійності. 

      Фактично, TIA-942 сприймається в усьому світі як єдиний стандарт для дата-

центрів, однак слід зазначити що він досить давно не оновлювався. У той же час, 

активно розвивається стандарт BICSI 002 2010 Data Center Design and 

Implementation Best Practices, що з'явився в 2010 і оновлений в 2011. 

       Кожен із стандартів, як правило має свою внутрішню класифікацію дата-

центрів за сукупністю їх параметрів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=ColoCall&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9E%D0%94_De_Novo
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9E%D0%94_De_Novo
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      Комунікації дата-центру найчастіше базуються на мережах з використанням 

протоколу IP. Дата-центр містить кілька роутерів і світчей, які 

керують трафіком між серверами і «зовнішнім світом». Для надійності дата-

центр іноді підключений до інтернету за допомогою безлічі різних зовнішніх 

каналів від різних провайдерів. 

      Деякі сервери в дата-центрі служать для роботи базових інтернет- і інтранет-

служб, які використовуються всередині організації: поштові сервера, проксі-

сервера, DNS-сервера і т. П. 

      Мережевий рівень безпеки підтримують міжмережеві екрани, VPN-

шлюзи, IDS-системи тощо. Також використовуються системи моніторингу 

трафіку і деяких додатків. 

 

Література 

1. https://valtek.com.ua/ua/system-integration/it-infrastructure/data-

centers/engineering-infrastructure/data-center 

2. https://www.infocom.ua/services/tsentr-obrobky-danykh  
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ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ 

 

Дана доповідь присвячена оптичним аспектам мікрохвильової фотоніки, 

при цьому результати будуть в основному виражатися в термінах радіочастотних 

(РЧ) показників ефективності. Таким чином, мета даної роботи - визначити 

найбільш важливі параметри і характеристики для аналізу аналогових систем. 

Хоча система показників визначається для РЧ-систем в загальному, без 

детального обговорення оптичних аспектів, також для ілюстративних цілей 

будуть використані деякі дані, пов'язані з працюючими в НВЧ-діапазоні 

радіофотонними лініями передачі. 

Розгляд починається з простого аналізу лінійних чотириполюсників з 

використанням матриці розсіювання, з якої визначається малосигнальний РЧ-

коефіцієнт посилення. Стандартний показник, що використовується при 

визначенні кількісних характеристик як для окремого РЧ-компонента, так і для 

системи з шумом, являється коефіцієнт шум. Коефіцієнт посилення і коефіцієнт 

шуму в радіочастот будуть розглянуті для лінійного чотириполюсника в силу їх 

важливості для опису проходження сигналу і чутливості РЧ-систем. У реальних 

умовах всі фізичні РЧ-системи являються нелінійними. Для опису нелінійності 

РЧ компонентної бази або системи стандартним чином аналіз проводиться 

шляхом розкладання в ряд Тейлора при порушенні одночастотним і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/VPN
https://uk.wikipedia.org/wiki/IDS
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двочастотним синусоїдальними сигналами. Одночастотний сигнал 

використовується для визначення динамічного діапазону по компресії посилення 

(CDR), тоді як шляхом аналізу на базі двухчастотного порушення вводиться 

такий параметр, як динамічний діапазон по перешкод (SFDR). Обидва ці 

динамічні діапазони будуть використані для опису якості аналогової РЧ-

системи. З метою спрощення наступного системного аналізу розраховуються 

показники окремих вузлів в багато каскадній схемі. 

 

Література 
1. Винсент Дж. Урик-мл., Джейсон Д. МакКинни, Кейт Дж. Вилльямс. Основы 

микроволновой фотоники. Москва: Техносфера, 2016 – 376с.  

2. О.К. Скляров  Волоконно оптические сети и системы связи: Учебное пособие. СПб.:  

Издательство  Лань», 2010. —  272 с. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО ЗВ’ЯЗКУ ПІДПРИЄМСТВА НА 

БАЗІ IP-АТС 

 

Телефонний зв'язок для сучасних офісів повинен бути не тільки 

високоякісним і надійним, але й повинен надавати велику кількість додаткових 

можливостей. Саме тому IP-телефонія все активніше впроваджується на ринок 

засобів зв'язку. Так, використовуючи технологію Voice over IP (VoIP) для 

передавання мовних сигналів через мережу Інтернет, можна досягти 

оптимальних результатів як в побутовому так і в комерційному застосуванні. 

VoІР телефонія - це спосіб зв'язку, що забезпечує передавання голосових, 

відео, текстових та інших даних через мережу Інтернет. Ця технологія працює 

шляхом перетворення передаваємих даних у цифровий потік, після чого вони 

розпадаються на декілька пакетів і відправляються до одержувача по виділеним 

каналам. У пункті прийому вони знаходять колишній вигляд, перетворюючись 

спеціальними кодеками, внаслідок чого одержувач чує голос, отримує 

відправлене повідомлення, факс або інший контент. 

Реалізувати всі можливості сучасної телефонії у повному обсязі можна 

тільки шляхом встановлення повноцінної IP-АТС, замість звичайної офісної 

системи комутації (рис.1). 

 

Офіс 
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Рис.1. Організація офісної телефонії на базі IP-АТС 

 

        Дана схема дозволяє здійснювати дзвінки за допомогою SIP по тарифам IP-

телефонії, які значно нижче, ніж при використанні традиційних телефонних 

каналів, особливо у випадку міжміських або міжнародних дзвінків. 

IP-телефонія може бути організована за наступними схемами: комп'ютер-

телефон (IP-телефон-телефон, смартфон-телефон). Комп'ютер підключений до 

мережі Інтернет, а з іншого боку IP-оператор з'єднується через традиційну АТС 

із звичайним телефонним апаратом. На комп'ютері повинні бути: спеціальний 

додаток (наприклад, YouMagic), мікрофон і звичайні колонки; Web-телефон - на 

web-сторінці розміщується кнопка «Виклик», за допомогою якої можна зробити 

дзвінок, набравши телефонний номер одним натисканням; IP-телефон - IP-

телефон - дзвінки в разі реалізації цієї схеми абсолютно безкоштовні. Зручний 

спосіб організації телефонії в офісах різних міст. 

Для підключення сучасної IP-телефонії в офісі потрібний наступний 

комплекс послуг від оператора: виділена лінія для телефонних дзвінків, яка буде 

використовуватися компанією; надання телефонного номеру в необхідному коді 

з визначеними корпоративними функціями; організація віртуальної АТС - 

сервера, який буде керувати всіма дзвінками по заданих параметрах; хмарний 

сервіс для зберігання всіх даних, записів дзвінків та статистики. 

        Якщо ж невелика компанія розташовується в декількох офісах, то перед 

нами постає ще й завдання по об'єднанню їх комп'ютерних і бажано телефонних 

мереж. Проаналізуємо відмінності в підходах до способів вирішення цього 

завдання в офісах з традиційною і на базі корпоративної IP-телефонії. 

Для вирішення завдання об’єднання комп’ютерних мереж офісів як у 

традиційній, так і в корпоративній ІР-телефонії використовується ІР-канал від 

оператора зв’язку, всередині якого організується безпечне (найчастіше всього 

VPN) з’єднання між офісами. В результаті їх співробітники можуть працювати з 

одними і тими ж програмами, базами даних та мережними сервісами (наприклад, 

e-mail), сервери яких управляються і контролюються у центральному офісі. 
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Налаштування робочої станції співробітника може виконуватися системним 

адміністратором віддалено. 

Для вирішення завдання об’єднання телефонної мережі офісів при 

використанні традиційної телефонії у кожному офісі окрема телефонна мережа, 

яка управляється автономно, тобто для внесення змін (добавити внутрішній 

номер, підключити телефон, добавити нову лінію зв’язку) необхідний візит 

спеціаліста. Дзвінки з офіса в офіс здійснюються через міську телефонну мережу 

і в більшості випадків сплачуються по тарифам оператора зв’язку. У кожному 

офісі свій міський номер телефону, своя внутрішня нумерація. Компанія сплачує 

рахунки для підключення до телефонних операторів зв’язку. Єдина 

корпоративна телефонна ІР-мережа з єдиним планом нумерації – скорочений 

номер для кожного співробітника, в тому числі при дзвінках з офісу в офіс. 

Дзвінки між офісами здійснюються по ІР-каналу (тому ж, що використовується 

для підключення до комп’ютнрної мережі центрального офісу) і, виходячи з 

цього, безкоштовні. Телефонна станція фізично знаходиться у центральному 

офісі, управляється і контролюється спеціалістом у центральному офісі. Всі 

налаштування ІР-телефонів в офісах виконуються віддалено із центрального. 

Для всієї компанії використовуються одне багатоканальне підключення до 

телефонного оператора зв’язку та єдиний міський багатоканальний номер(а). 

       Перехід на корпоративну IP-телефонію у випадку об'єднання двох офісів 

дозволяє використовувати єдиний план нумерації, одні і ті ж міські номери та 

централізоване підключення до оператора зв'язку. Співробітники центрального 

та віддалених офісів можуть телефонувати один одному із застосуванням 

коротких номерів і при цьому безкоштовно - голосові пакети будуть 

передаватися по IP-з'єднанню, а не через міську телефонну мережу. 

Типи ІР-телефонів: програмні телефони (софтфони) - це програми-клієнти, 

які імітують телефон на комп'ютері і дозволяють здійснювати і приймати 

телефонні дзвінки за допомогою ПК. До програмних телефонів відносяться і 

дворежимні GSM/Wi-Fi (стільниковий/VoIP) мобільні телефони, які можуть 

працювати одночасно в GSM та Wi-Fi мережах. 

USB VоIP телефони (проводні та безпроводні USB-телефони) замінюють 

собою мікрофон і навушники. Ці телефони забезпечують можливість 

здійснювати і приймати дзвінки через Інтернет за допомогою ПК та 

встановленого на ньому спеціального програмного забезпечення SoftPhone, 

наприклад, Skype, SIP (SIPNET), MSN Messenger, NetMeeting і т.д. 

IP-телефони - телефонні апарати, які підключаються до мережі Інтернет 

через Інтернет-провайдера, потім здійснюється реєстрація на сайті одного з 

провайдерів IP-телефонії. 

Аналогові телефони підключаються до Інтернету за допомогою аналогового 

телефонного адаптеру (VoIP ATA). VoIP ATA дозволяють перетворити звичайні 

телефонні апарати в IP телефони. 

        Можна зробити висновок, що впровадження IP-телефонії виводить поняття 

офісної телефонії на абсолютно новий рівень. Використання IP-телефонії все 
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частіше стає пріоритетом компаній, які застосовують сучасні технології для 

ведення бізнесу. Адже, за допомогою ІР-телефонії ми можемо побудувати 

корпоративну телефонну мережу; скоротити витрати на міжміські та міжнародні 

переговори; отримати додаткові можливості, які не властиві звичайним 

телефонним мережам; забезпечити недорогий зв’язок в межах зон Wi-Fi; 

організувати сеанси аудіозв’язку або зв’язку типу точка-точка за допомогою 

мережі Інтернет.  
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ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

Облачные вычисления (англ. cloud computing) — информационно-

технологическая концепция, подразумевающая обеспечение повсеместного и 

удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу (англ. pool) 

конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи 

данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам — 

как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно 

предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами 

или обращениями к провайдеру. 

Потребители облачных вычислений могут значительно уменьшить 

расходы на инфраструктуру информационных технологий (в краткосрочном и 

среднесрочном планах) и гибко реагировать на изменения вычислительных 

потребностей, используя свойства вычислительной эластичности (англ. elastic 

computing) облачных услуг. 

С момента появления в 2006 году концепция глубоко проникает в 

различные информационно-технологические сферы и занимает всё более и более 

весомую роль в практике: по оценке IDC рынок публичных облачных 

вычислений уже к 2009 году составил $17 млрд — около 5 % от всего рынка 

информационных технологий, а в 2014 году суммарные затраты организаций на 

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
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D0%BB_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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
https://en.wikipedia.org/wiki/Pool_(computer_science)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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
https://en.wikipedia.org/wiki/elastic_computing
https://en.wikipedia.org/wiki/elastic_computing
https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Data_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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инфраструктуру и услуги, связанные с облачными вычислениями, оцениваются 

почти в $175 млрд.   

Выясним основные характеристики данной технологии: 

 Самообслуживание по требованию (англ. self service on demand) — 

потребитель самостоятельно определяет и изменяет вычислительные 

потребности, такие как серверное время, скорости доступа и обработки 

данных, объём хранимых данных без взаимодействия с представителем 

поставщика услуг; 

 Универсальный доступ по сети — услуги доступны потребителям по сети 

передачи данных вне зависимости от используемого терминального 

устройства; 

 Объединение ресурсов (англ. resource pooling) — поставщик услуг 

объединяет ресурсы для обслуживания большого числа потребителей в 

единый пул для динамического перераспределения мощностей между 

потребителями в условиях постоянного изменения спроса на мощности; при 

этом потребители контролируют только основные параметры услуги 

(например, объём данных, скорость доступа), но фактическое распределение 

ресурсов, предоставляемых потребителю, осуществляет поставщик (в 

некоторых случаях потребители всё-таки могут управлять некоторыми 

физическими параметрами перераспределения, например, указывать 

желаемый центр обработки данных из соображений географической 

близости); 

 Эластичность — услуги могут быть предоставлены, расширены, сужены в 

любой момент времени, без дополнительных издержек на взаимодействие с 

поставщиком, как правило, в автоматическом режиме; 

 Учёт потребления — поставщик услуг автоматически исчисляет 

потреблённые ресурсы на определённом уровне абстракции (например, 

объём хранимых данных, пропускная способность, количество 

пользователей, количество транзакций), и на основе этих данных оценивает 

объём предоставленных потребителям услуг. 

Рассмотрим модели развертывания технологии: 

 

Частное облако 

Частное облако (англ. private cloud) — инфраструктура, предназначенная для 

использования одной организацией, включающей несколько потребителей 

(например, подразделений одной организации), возможно также клиентами и 

подрядчиками данной организации. Частное облако может находиться в 

собственности, управлении и эксплуатации как самой организации, так и третьей 

стороны (или какой-либо их комбинации), и оно может физически существовать 

как внутри, так и вне юрисдикции владельца. 

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
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
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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Публичное облако 

Публичное облако (англ. public cloud) — инфраструктура, предназначенная для 

свободного использования широкой публикой. Публичное облако может 

находиться в собственности, управлении и эксплуатации коммерческих, 

научных и правительственных организаций (или какой-либо их комбинации). 

Публичное облако физически существует в юрисдикции владельца — 

поставщика услуг. 

Общественное облако 

Общественное облако (англ. community cloud) — вид инфраструктуры, 

предназначенный для использования конкретным сообществом потребителей из 

организаций, имеющих общие задачи (например, миссии, требований 

безопасности, политики, и соответствия различным требованиям). 

Общественное облако может находиться в кооперативной (совместной) 

собственности, управлении и эксплуатации одной или более из организаций 

сообщества или третьей стороны (или какой-либо их комбинации), и оно может 

физически существовать как внутри, так и вне юрисдикции владельца. 

Гибридное облако 

Гибридное облако (англ. hybrid cloud) — это комбинация из двух или более 

различных облачных инфраструктур (частных, публичных или общественных), 

остающихся уникальными объектами, но связанных между собой 

стандартизованными или частными технологиями передачи данных и 

приложений (например, кратковременное использование ресурсов публичных 

облаков для балансировки нагрузки между облаками). 

Модели обслуживания: 

1)Программное обеспечение как услуга (SaaS, англ. Software-as-a-Service) — 

модель, в которой потребителю предоставляется возможность 

использования прикладного программного обеспечения провайдера, 

работающего в облачной инфраструктуре и доступного из различных 

клиентских устройств или посредством тонкого клиента, например, 

из браузера (например, веб-почта) или посредством интерфейса программы. 

Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой 

облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, хранения, или даже 

индивидуальных возможностей приложения (за исключением ограниченного 

набора пользовательских настроек конфигурации приложения) осуществляется 

облачным провайдером. 

2)Платформа как услуга (PaaS, англ. Platform-as-a-Service) — модель, когда 

потребителю предоставляется возможность использования облачной 

инфраструктуры для размещения базового программного обеспечения для 

последующего размещения на нём новых или существующих приложений 

(собственных, разработанных на заказ или приобретённых тиражируемых 

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
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
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
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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приложений). В состав таких платформ входят инструментальные средства 

создания, тестирования и выполнения прикладного программного 

обеспечения — системы управления базами данных, связующее программное 

обеспечение, среды исполнения языков программирования — предоставляемые 

облачным провайдером. 

Контроль и управление основной физической и виртуальной инфраструктурой 

облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, хранения 

осуществляется облачным провайдером, за исключением разработанных или 

установленных приложений, а также, по возможности, параметров 

конфигурации среды (платформы). 

3)Инфраструктура как услуга (IaaS, англ. Infrastructure-as-a-Service) 

предоставляется как возможность использования облачной инфраструктуры для 

самостоятельного управления ресурсами обработки, хранения, сетями и другими 

фундаментальными вычислительными ресурсами, например, потребитель может 

устанавливать и запускать произвольное программное обеспечение, которое 

может включать в себя операционные системы, платформенное и прикладное 

программное обеспечение. Потребитель может контролировать операционные 

системы, виртуальные системы хранения данных и установленные приложения, 

а также обладать ограниченным контролем за набором доступных сетевых 

сервисов (например, межсетевым экраном, DNS). Контроль и управление 

основной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, 

серверов, типов используемых операционных систем, систем хранения 

осуществляется облачным провайдером. 

Технология облачного вычисления является достаточно перспективной, удобной 

и выгодной технологией для пользователя. Технология позволяет пользователю 

уменьшить траты на физические носители информации, а так же на программное 

обеспечение, поскольку облачные вычисления дают возможность пользоваться 

многими нужными функциями, не имея для них физического и программного 

оборудования.    

 

Аврамишин Владислав Олегович 

Державний університет телекомунікацій 

Факультет Телекомунікацій 

м. Київ 

 

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ WI-FI ВІД WIMAX 

З технологією Wi-Fi користувачі інтернету знайомі не з чуток, адже її підтримує 

практично кожне сучасне мобільний пристрій. Точки доступу Wi-Fi відкриті в більшості 

кафетеріїв, готелів; Wi-Fi роутер встановлюють у квартири, щоб позбутися від проводів. 

Але все частіше ми чуємо про більш новому стандарті – WiMAX. Що це: інтернет нового 

покоління, покликаний замінити Wi-Fi, або ж просто технологія, що має співзвучне назва?оча 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
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розгортання WSN ніколи не передбачало повністю статичні мережі, мобільність спочатку 

розглядалася як має ряд проблем, які необхідно подолати, в тому числі зв'язку, охоплення і 

споживання енергії. Недавні дослідження показали мобільність в більш вигідному світлі. У 

цій статті наводиться огляд пропозицій, які оцінюють мобільні зв'язку представлені в WSNs. 

 

WiMAX  - стандарт бездротового зв'язку, що забезпечує широкосмуговий 

зв'язок на значні відстані зі швидкістю, порівняною з кабельними з'єднаннями. 

Назву «WiMAX» було створено WiMAX Forum — організацією, яку засновано в 

червні 2001 року з метою просування і розвитку WiMAX. Форум описує WiMAX 

як «засновану на стандарті технологію, яка надає високошвидкісний 

бездротовий доступ до мережі, альтернативній виділеним лініям; 

Wi-Fi – це більш стара інтернет-технологія, ніж WiMAX. Вона з’явилася в 

1991 році для використання в системах касового обслуговування і далі 

розвивалася для розгортання бездротових мереж будинку або в офісі. Сучасні 

стандарти Wi-Fi дозволяють підключитися до інтернету в радіусі 300 метрів (на 

практиці – в радіусі кількох десятків метрів). 

Wi-Fi має декілька стандартів. Найбільш часто використовуваний в наш час має 

максимальну швидкість підключення 54 Мбіт / с. Більш нові стандарти 

пропонують швидкість до 450 Мбіт / с, а в перспективі будуть давати і до 600 

Мбіт / с. Стандарт також визначає частоти, на яких здійснюється зв’язок: від 2,4 

до 5 ГГц. Користувач може розгорнути Wi-Fi мережу самостійно завдяки досить 

довгої історії розвитку, порівняно недорогому обладнанню та простоті 

установки. WiMAX, також як і Wi-Fi, має кілька стандартів, що визначають крім 

швидкості з’єднання (до 40-75 Мбіт / с) і частотних діапазонів (1,5-13,6 ГГц) ще 

й радіус дії (1-80 км). 

Діючі на території нашої країни оператори мереж WiMAX використовують 

різні частотні діапазони і різне обладнання, несумісне один з одним. У Росії до 

цих пір немає WiMAX-мереж для кінцевих користувачів, мережі орієнтовані на 

компанії, причому тільки великі. Сьогодні в Росії комерційні WiMAX-мережі 

розгорнуті лише в декількох містах і регіонах. Проте, дана технологія є дуже 

перспективною. WiMAX не є прямим конкурентом Wi-Fi, так ці технології 

спрямовані на вирішення різних завдань. 

Зважаючи на співзвучність  назв технологій і більш пізніший час появи 

технології WiMAX, можна помилково припустити, що остання  - удосконалена 

модель Wi-Fi. Ці технології різні, і, перш за все, вони мають різні області 

застосування:  

-     WiFi призначена, в основному, для організації невеликих бездротових мереж 

усередині приміщень і створення  бездротових мостів;   
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-     WiMAX - для організації зв'язку поза приміщеннями й для створення 

великомасштабних мереж. 

Технологічною основою WiMАХ, яка  розроблялася як міська 

обчислювальна мережа (MAN), є протокол IEEE 802.16, що дозволяє 

забезпечити одночасно високошвидкісний доступ в Інтернет і передачу даних, а 

також послуги телефонії без використання кабельних ліній. На відміну від інших 

технологій радіодоступу, WiMАХ сприяє функціонуванню в умовах щільної 

міської забудови поза прямої видимості базової станції. Відсутність необхідності 

встановлювати спеціальні вишки актуальна для великих мегаполісів: достатньо 

установити базову станцію на дахах будинків або висотних споруд, що дозволить 

швидко розгорнути таку мережу на великі відстані.  

На відміну від Wi-Fi, радіус покриття якої не перевищує 100 метрів, зона 

покриття WiMАХ, за певних умов, досягає 50 км. Тому вона може бути корисна 

мешканцям віддалених районів, для яких недоступні Інтернет або навіть 

звичайна телефонія через неможливість проведення кабельної мережі або DSL.  

Питання безпеки в мережах WiMAX (стандарт IEEE 802.16), як і в мережах 

WiFi (стандарт IEEE 802.11), загострено легкістю підключення до мережі. 

Безпека WiMax - мережі забезпечується на фізичному рівні спеціально 

розробленими чипами ASIC, які убудовані в пристрої бездротового зв'язку й 

управляють процесом передачі даних радіоканалом, запобігаючи:  

1. спробам порушення конфіденційності; 

2. порушенню цілісності даних; 

3.порушенню автентичності джерела – споживача; 

4. відмови в обслуговуванні. 

Якість зв'язку у WiMAX вища, чим в WiFi. При підключенні декількох 

користувачів до точки доступу Wi-Fi виникає проблема черговості доступу до 

каналу зв'язку. Технологія WiMAX забезпечує кожному користувачеві 

постійний доступ, використовуючи алгоритм установлення обмеження на число 

користувачів для однієї точки доступу. При наближенні базової станції WiMAX 

до максимуму свого потенціалу, вона автоматично розподіляє «надлишкових» 

користувачів на іншу базову станцію. 

Набір переваг властивий всьому сімейству WiMAX, однак його версії, 

фіксована і мобільна, істотно відрізняються. Розроблювачі стандарту шукали 

оптимальні рішення як для фіксованого, так і для мобільного застосування, але 

сполучити всі вимоги в рамках одного стандарту не вдалося. При збігу ряду 

базових вимог, націленість технологій на рішення різних завдань привела до 

створення двох окремих версій стандарту. Кожна зі специфікацій WiMAX 

визначає свої робочі діапазони частот, ширину смуги пропускання, потужність 

випромінювання, методи передачі й доступу, способи кодування й модуляції 
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сигналу, принципи повторного використання радіочастот та інші 

показники.Основне розходження двох технологій полягає в тому, що фіксований 

WiMAX дозволяє обслуговувати тільки «статичних» абонентів, а мобільний 

орієнтований на роботу з користувачами, що пересуваються зі швидкістю до 120 

км/ч. Мобільність означає наявність функцій роумінгу й  перемикання між 

базовими станціями при пересуванні абонента, як відбувається в мережах 

стільникового зв'язку. В окремому випадку мобільний WiMAX може 

застосовуватися й для обслуговування фіксованих користувачів. 

Технологія Wi-Fi — це набір глобальних стандартів. На відміну від 

стільникових телефонів, устаткування Wi-Fi може працювати в різних країнах по 

усьому світу, дозволяючи розгорнути мережу там, де не можна прокласти кабель, 

наприклад, поза приміщеннями й у будинках, що мають історичну цінність.  Wi-

Fi-пристрої поширені на ринку, і пристрої різних виробників можуть взаємодіяти 

на базовому рівні сервісів.  

Як і в багатьох інших областях, у бездротовій передачі даних немає 

універсальної технології. Під кожні конкретні завдання більше підходить 

WiMAX або Wі-Fі. Якщо поставлено завдання надати широкосмуговий доступ 

до мережі для користувачів, доцільніше використовувати WiMAX, тому що ця 

технологія була розроблена саме із цією метою. Однак, якщо завдання  - надати 

широкосмуговий доступ в обмеженому приміщенні, то технології Wі -Fі і 

WiMAX однаково добре підходять для вирішення, за умови низького рівня 

перешкод або їх відсутності. А для впровадження бездротових систем безпеки 

або відеоспостереження доцільніше скористатися технологією Wi – Fi .  

 

Відмінності WiMax від Wi-Fi: 

Швидкість передачі даних по Wi-Fi – до 54 Мбіт / с, WiMAX – до 75 Мбіт / с. 

Радіус покриття Wi-Fi – 300 метрів максимум, WiMAX – 80 км. 

Робота ведеться на різних частотах: 2,4 ГГц в найбільш поширеному стандарті 

Wi-Fi і частотний діапазон 1,5-11 ГГц у WiMAX. 

WiMAX дозволяє стабільно передавати дані, незважаючи на радіоперешкоди, 

фізичні перешкоди чи погані погодні умови, які в той же час сильно 

позначаються на роботі Wi-Fi. 

Wi-Fi в даний час набагато ширше поширений і має більш різноманітний 

асортимент обладнання за цінами більш доступним, ніж WiMAX. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ УЖЕ ЗДЕСЬ 

 

30 лет назад на экраны вышел фильм “Терминатор”, рассказывающий о 

противостоянии умных машин и людей . Фильм широко обсуждался как среди подростков, 

так и среди ученых. Я помню, как будучи ребенком, я искренне верил, что когда-то мы 

обязательно увидим “умных” машин. Развитие современной науки говорят о том, что до 

создания полноценного искусственного интеллекта остаются считанные десятилетия.  

 

6 июня 2014 года мир науки взорвала новость, пришедшая из британского 

Университета Рединга: компьютер практически прошел знаменитый тест 

Тьюринга. Я намеренно использую слово «практически», так как даже среди 

ученых с мировыми именами на этот счет нет единого мнения. Суть теста 

заключается в следующем (вариация, использованная специалистами 

Университета Рединга): люди переписываются с компьютером в обычном чате, 

задают ему различные вопросы, а как только решают, что перед ними 

компьютер, а не другой человек, сообщают об этом организаторам эксперимента. 

Тест Тьюринга считается пройденным, если более 30% жюри в течение 

пятиминутной сессии верили, что разговаривают с другим человеком. 

Программа «Женя Густман», притворяющаяся тринадцатилетним подростком из 

Одессы и созданная учеными Владимиром Веселовым и Евгением Демченко в 
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Санкт-Петербурге, достигла показателя в 33%. Впервые в истории проведения 

теста. 

Естественно, в научном мире нашлись скептики. Профессор Стивен 

Харнад считает, что убедить 11 членов жюри из 30 во время общения в чате, что 

ты человек — это и вовсе нельзя назвать тестом Тьюринга. По его мнению, 

«Женя Густман» — это не более чем умный чат-бот. Да, очень умный, но все же 

чат-бот. Впрочем, есть факт, с которым в научном мире не спорит никто: до этого 

ни одна программа не достигала столь выдающегося результата. И даже если 

тест Тьюринга остался не пройденным, это не значит, что он еще долго сможет 

«держаться» — с таким развитием искусственного интеллекта как части 

научного процесса это вопрос одного-двух десятилетий. 

В этом не сомневается один из выдающихся ученых – Стивен Хокинг. 

Правда, он считает, что битва за искусственный интеллект может стать 

последней в истории человечества. 2 декабря 2014 года в интервью BBC 

английский физик-теоретик заявил: 

«Создание полноценного искусственного интеллекта может стать 

началом конца человеческой расы. Он [искусственный интеллект] будет 

существовать сам по себе и начнет изменяться со все  возрастающей скоростью. 

Люди, которые лимитированы в этом плане медленной биологической эволюцией, 

не смогут конкурировать и будут заменены». 

Опасения Хокинга разделяет и Илон Маск, инженер-миллиардер и владелец 

таких компаний, как SpaceX и Tesla Motors:  

 «Я думаю, мы должны быть очень аккуратны с искусственным 

интеллектом. Если бы мне нужно было предположить, что является наибольшей 

угрозой для выживания человека, я бы назвал именно это. Я все больше и больше 

склоняюсь к мысли, что здесь должен присутствовать какой-то надзор, 

возможно на национальном и интернациональном уровне. Просто для того, чтобы 

убедиться, что мы не занимаемся чем-то очень глупым». 

Возникает логичный вопрос: почему в прошлом году тема искусственного 

интеллекта привлекла внимание столь выдающихся ученых? Ведь не «Женя 

Густман» же их испугал, в самом деле! Скорее, здесь сработала психология. 

Результаты исследований в области искусственного интеллекта в прошлом году 

вышли за рамки научной фантастики и появились вначале в специализированных 
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журналах, а затем и массовых — Time, New Scientist и других. А после победы 

«Жени Густмана» некоторые газеты вышли с кричащими заголовками а-ля «Тест 

Тьюринга пал» — то есть исследования искусственного интеллекта покинули 

лаборатории и стали предметом общественного обсуждения. 

К примеру, много шума наделала одна из самых интересных разработок в 

этой теме — система искусственного интеллекта ConceptNet4, чье «сознание» 

вплотную приблизилось к сознанию четырехлетного ребенка. Правда, Роберт 

Слоан, ученый из Иллинойсского университета в Чикаго, курирующий 

исследование, честно признается: до создания полноценного искусственного 

интеллекта даже четырехлетнего ребенка — еще долгий путь. Другое дело, что 

ConceptNet4 все-таки прошел тест на определение IQ для этой возрастной 

группы. Он практически идеально справился с лексическими и логическими 

задачками, но предсказуемо споткнулся на заданиях, требующих абстрактного 

мышления.  

В этом исследовании интересно другое. Специалисты, глядя на 

полученные результаты, в один голос твердят: «Если бы мы увидели их, то 

подумали — это результаты ребенка, имеющего определенные трудности, 

возможно — отклонения в развитии». Но они были бы абсолютно убеждены, что 

это результаты реального человека, а не машины. При этом важно отметить, что 

раньше ученые легко отделяли результаты тестов, полученные от машины и от 

человека даже с самыми серьезными отклонениями в развитии. Ведь у машины 

просто не может быть интеллекта, поэтому если задача «не щелкалась» ею по 

определенному алгоритму, то она не предлагала даже безумный и ошибочный 

вариант ее решения. Сейчас эта грань смывается, исчезает.  

ConceptNet4 — это попытка создать искусственный интеллект с нуля. То 

есть вдохнуть творческое в механическое. Когда же ConceptNet4 действительно 

сможет «конкурировать» с четырехлетним ребенком — через пять-десять-сто 

лет? Ответа на этот вопрос, естественно, у ученых нет. Так как ConceptNet4 — 

это фундаментальное исследование, работающее по принципу «мы верим в 

идею, хотим ее воплотить в жизнь или получить точные научные данные, что это 

невозможно». Но параллельно с фундаментальными исследованиями проводятся 

и прикладные.  
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За последние отвечает научное направление deep learning (глубокое 

обучение), являющееся составной частью науки об искусственном интеллекте. 

Международные корпорации, такие как Google и Microsoft, вкладывают сотни 

миллионов долларов в соотвествующие исследования. Все они носят прикладной 

характер. К примеру, качественное распознавание объектов по фотографиям. 

Когда компьютер видит фотографию кота и бабочки и может словесно (!) 

описать то, что видит. Вот — кот, а вот — бабочка, а это — трава. Безусловно, 

это является коммерческой разработкой. Но почему же тогда это также называют 

искусственным интеллектом? 

Дело в том, что если представить себе ситуацию, в которой создание ConceptNet4 

закончено, нам необходимо дать этому «четырехлетнему пацану» хотя бы глаза, 

уши и рот, чтобы он мог контактировать с миром не только посредством 

текстовых записей. В этот момент, по мнению ученых, и произойдет сращивание 

фундаментальных и прикладных исследований, которые в итоге и приведут к 

появлению полноценного «механического человека». И эта та точка, достижения 

которой опасается и Маск, и Хокинг. Ведь, возможно, «четырехлетний 

ConceptNet4» будет вовсе не той компьютерной милашкой, о рождении которой 

мы мечтали и втайне опасались, смотря «Терминатор». 
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ЗАСТОСУВАННЯ СМАРТ-АНТЕН В СИСТЕМАХ РУХОМОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 

 

В даній роботі запропоновано перспективи та удосконалення смарт-антен в системах 

рухомого зв’язку із необхідністю більш ефективного використання виділеного частотного 

спектру. 

Ключові слова: смарт-антена, активної фазової антенної решітки, діаграма 

спрямованості, радіоспектр, антена. 

Основним напрямом удосконалення сучасних засобів радіозв’язку 

управління є перехід до програмованих радіо засобів із застосуванням вузько 

направлених антен, які дозволяють гнучко управляти конфігурацією мережі 

радіо доступу мобільних абонентів і режимами її роботи. Застосування вузько 

направлених антенних систем в свою чергу вимагає оцінки параметрів систем 

автоматичного керування у відповідності до існуючих вимог [1]. 
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Аналіз існуючих методів підвищення ефективності функціонування систем 

автоматичного керування активних фазових антенних решіток показав, що 

найбільш простими і прозорими є безпосередні методи, серед яких: частотний 

метод, коефіцієнтів помилок, квадратичних інтегральних оцінок. Але 

використання безпосередніх методів не завжди доцільно для випадків, коли не 

можливо з максимальною точністю визначити в якому саме елементі структурної 

схеми змодельованої системи здійснюється збурююча дія, тобто цей процес має 

випадковий характер.  

Вирішення даного завдання має два шляхи, а саме:  

- використання прямих методів;  

- побудова еквівалентної системи автоматичного керування діаграмою 

направленості активної фазової антенної решітки відповідно збурюючій дії. 

Таким чином завчасно змодельована система дозволить не тільки оцінити, а 

й керувати параметрами активної фазової антенної решітки в умовах часу 

обмеженому обчислювальними операціями та максимально наближеному до 

реальних [2]. 

Враховуючи постійне зростання попиту на системи рухомого зв'язку, на 

сьогоднішній день виникає необхідність більш ефективного використання 

виділеного частотного спектру. Для вирішення даної проблеми пропонується 

застосування інтелектуальних (смарт) антенних систем, які здатні забезпечити 

більш ефективне використання радіоспектра та канали надійної 

високошвидкісної передачі даних. Впровадження таких антен в різні системи 

зв'язку (наземні, супутникові) дозволить досягти нового якісного і кількісного 

рівня в швидкості передачі цифрових даних, боротьби з пасивними і активними 

перешкодами, що в умовах все більш складною ефірної обстановки є досить 

актуальним. Впровадження сучасної технології смарт-антен бездротового зв'язку 

дозволить реалізувати високоефективні мережі з максимальною пропускною 

здатністю, поліпшети якості послуги та розширити зони покриття. Смарт-антени 

здатні підвищити пропускну здатність (дуже важливий фактор в міських умовах 

і щільно заселених районах) за рахунок динамічної відбудови від перешкоди. 

Для забезпечення умов дистанційного зв’язку в багатьох випадках є необхідним 

застосування антен з дуже високою спрямованістю (з дуже високим 

коефіцієнтом посилення). Зазвичай це реалізується за рахунок збільшення 

електричного розміру антени або за рахунок використання пристроїв, що 

складається з безлічі випромінюючих елементів і називається антенною 

решіткою [3,4]. 

Загальне електромагнітне поле решітки визначається векторами полів, що 

випромінюються окремими елементами, які сумуються відповідним чином за 

фазою і амплітудою. Антенні решітки можуть бути одно-, дво- і тривимірними. 

Аналіз і синтез характеристик випромінювання решіток може бути здійснений за 

допомогою їх головних геометричних параметрів. Існує як мінімум п'ять 
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ступенів свободи, за допомогою яких може формуватися загальна діаграма 

спрямованості антеною решітки, що складається з однакових елементів: 

1. Загальна геометрична конфігурація решітки; 

2. Відносна величина зсуву між елементами; 

3. Амплітудне збудження окремих елементів; 

4. Фазовий збудження окремих елементів; 

5. Різні ДН окремих елементів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ БАГАТОПОЗИЦІЙНОЇ 

РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ІЗ СИНТЕЗУВАННЯМ АПАРТУРИ 

В даній роботі запропоновано удосконалення структури багатопозиційної радіолокаційної 

системи із синтезуванням апертури за рахунок включення до неї додаткових вимірювачів 

параметрів вторинного електромагнітного. 

Ключові слова: багатопозиційна радіолокаційна система, географічні інформаційні 

системи, цифрові карти місцевості, радіолокаційне зображення. 

 

Вирішення низки завдань в області радіозв'язку вимагає наявності 

достовірної та точної інформації про топографію та підстелаючу поверхню 

місцевості. Зокрема, данні про підстелаючу поверхню необхідні для розрахунку 

втрат на трасах розповсюдження сигналів при частотно-теріторіальному 

плануванні систем рухомого та фіксованого радіозв'язку. В останні часи набули 
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широкого практичного застосування географічні інформаційні системи (ГІС). 

Так застосування цифрових карт місцевості дозволяє враховувати стан рефракції 

атмосфери в географічному районі розгортання системи рухомого радіозв'язку, 

що є без сумніву перевагою ГІС-технологій в порівнянні з існуючими на сьогодні 

статистичними методами врахування впливу морфології місцевості на якість 

зв'язку. 

Для покращення якісних характеристик зображень радіолокаційних об'єктів 

пропонується удосконалення структурної побудови багатопозиційної 

радіолокаційної системи із синтезуванням апертури (БП РЛС СА). В роботі 

розглядалися БП РЛС, які мають істотні переваги над існуючими системами 

моніторингу, наприклад відео системами, вони здатні функціонування в будь-

який час, в складних метеорологічних умовах, при наявності гідрометеорів. 

З теорії синтезування апертур відомо, що мінімальну ділянку розділення 

здатний реалізувати напівактивний режим моніторингу елементів місцевості, за 

умов: Ï ÐÄ Ï ÐÌV V ; Ï ÐÄ Ï ÐÌ  ; а відстань від об'єкту моніторингу до 

«підсвітлювача» набагато більша відстані від об'єкту до приймальної позиції 

перед початком СА ( í ïR R ). 

Пропонується удосконалення структури БП РЛС СА за рахунок включення 

до неї додаткових вимірювачів параметрів вторинного електромагнітного поля, 

які здійснюють рух за заданими траєкторіями, що призводить відповідно до 

збільшення кількості приймальних позицій в напівактивному режимі 

моніторингу. 

Застосування БП РЛС із запропонованою структурою дозволить реалізувати: 

напівактивний режим моніторингу за місцевістю зі значним покращенням 

якісних характеристик зображень її елементів на визначених інтервалах часу 

синтезування; цифрову передачу радіолокаційної інформації, що забезпечує 

високу точність її передачі й відображення, практично недосяжної при сучасній 

технології в аналогових системах; високу завадостійкість радіолокаційного 

каналів передачі інформації, можливість багаторазової ретрансляції та 

перезапису інформації; малу питому витрату смуги частот та зручність 

використання часового розподілу каналів.  

Дана структура БП РЛС має ряд істотних переваг у порівнянні з 

однопозиційними РЛС [3]: 

1) висока точність картографування поверхні, можливість більш тривалого 

спостереження за окремими ділянками поверхні (окремими об'єктами); 

2) більш висока радіометрична роздільна здатність радіозображень у 

порівнянні з аналогічними однопозиційними системами;  

3) можливість картографування з мінімальним розміром зон затінення за 

рахунок оптимізації просторової конфігурації системи спостереження й 

алгоритмів спільної обробки;  

4) більш висока надійність і вірогідність інтерпретації радіолокаційних 

даних за рахунок обробки інформації, отриманої на різних кутах, поляризаціях, 

частотах;  
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5) висока деталізованість і точність побудови цифрових карт рельєфу 

поверхні з можливістю визначення зон затінення;  

6) можливість побудови тривимірних радіолокаційних зображень 

природних і штучних об'єктів за рахунок обробки даних, отриманих з різних 

ракурсів;  

7) більш ефективне виявлення і супровід об'єктів, що рухаються із широким 

діапазоном швидкостей у різних напрямках, за рахунок спостереження під 

різними кутами, з різних відстаней; 

8) висока завадозахищеність стосовно природних і штучних шумових 

процесів дозволяє здійснювати дистанційне зондування при несприятливих 

умов;  

9) висока живучість - система здатна ефективно вирішувати задачі 

моніторингу навіть при виході з ладу ряду її елементів. 
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ПРОЕКТ ПІДВОДНОГО ЗВ'ЯЗКУ AMEBA ВІД DARPA 

У даний час радіозв’язок під водою або з підземними об’єктами практично 

неможливий. Справа у тому, що радіохвилі більшої частини діапазону не здатні 

проникати глибоко під землю або солону воду. І земля, яка містить у собі 

металеві частинки, і солона вода є провідними матеріалами, а значить у них 

потрапляють радіохвилі схильні до скін-ефекту - чим глибше електромагнітне 

випромінювання проникає у провідник, тим меншою стає його амплітуда. 

З цієї причини аквалангісти і водолази під водою використовують для 

зв’язку спеціальні гідроакустичні прийомо-передавачі, які передають 

повідомлення у вигляді модульованих звукових сигналів на відстань не більше 

тисячі метрів за умови прямої видимості. Якість і дальність передачі в таких 

пристроях визначаються багатьма факторами, включаючи температурну 

mailto:tzapa@ukr.net
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неоднорідність води, щільність і течію. Через це всі водолази обов’язково 

дублюють повідомлення жестами. 

Зважаючи на описані вище обставини, агентство перспективних 

оборонних розробок Пентагону (DARPA) розпочало створення нових 

компактних систем зв’язку, які дозволять водолазам обмінюватися інформацією 

один з одним і підводними човнами, а людям, що знаходяться у шахтах під 

землею - тримати зв’язок з поверхнею. Відповідно до прес-релізу DARPA, новий 

радіозв’язок дозволить обмінюватися як текстовими, так і голосовими 

повідомленнями, причому обмін інформацією під водою буде відбуватися 

набагато швидше, ніж це можливо сьогодні. 

Новий проект компактних систем зв’язку отримав назву AMEBA (A 

Mechanically Based Antenna, антена на механічній основі). Нові системи зв’язку 

працюватимуть у двох діапазонах - ультранизьких частот (300 Гц - 3 кГц) і дуже 

низьких частот (3-30 кГц).  

Електромагнітні хвилі в цих діапазонах здатні проникати крізь воду, грунт, 

камінь, метал і бетонні конструкції. Розробники вважають, що нові системи 

зв’язку дозволять водолазам і шахтарям підтримувати надійний обмін 

інформацією один з одним і з земною поверхнею. 

«Якщо наш проект буде реалізовано, то аквалангісти зможуть зможуть 

використовувати канали зв’зку з ультранизькими частотами для 

низькошвидкісної комунікації. Наприклад, для обміну текстовими 

повідомленнями один з одним або з найближчими підводними човнами, 

кораблями, безпілотниками і наземними станціями», – зазначив керівник 

проекту AMEBA Трой Олссон у прес-релізі. 

Ультранизькі і дуже низькі частоти застосовувалися для передачі даних і 

раніше, але в невеликих масштабах. Спроби створити розширену систему 

підводного і підземного зв’язку вимагали занадто великих витрат і створювали 

купу складнощів. DARPA планує розробити новий тип легких і портативних 

передавачів, які можна буде носити з собою. 

Для передачі сигналів планується використовувати спеціальні механічні 

антени. Їх розробка вже ведеться. Передбачається, що в таких антенах будуть 

використовуватися магніти або спеціальні діелектрики - електрети. Під час 

передачі ці елементи з необхідною частотою будуть рухатися одна відносно 

іншої, що призводитиме до виникнення електромагнітної індукції і змінного 

електромагнітного поля. Інші подробиці проекту поки невідомі. Масштабні 

дослідні роботи за проектом розпочнуться у 2017 році. 
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НОВІ СТАНДАРТИ WI-FI МЕРЕЖІ 

Лише в кінці 2016 року на ринку почали з'являтися перші бездротові 

маршрутизатори з підтримкою стандарту 802.11ad (WiGig), а організація IEEE 

вже прийняла чорновий варіант специфікації 802.11ay. Вона не виступатиме 

окремим стандартом, а стане розширенням для 802.11ad. 

Щоб повною мірою оцінити нововведення 802.11ay, давайте коротко 

згадаємо історію розвитку, починаючи з 802.11ac. У порівнянні зі своїм 

пращуром (802.11n), стандарт 802.11ac запропонував більшу ширину каналу на 

частоті 5 ГГц (80 / 160 МГц проти 40 МГц), більшу кількість просторових потоків 

(8 проти 4), модуляцію вищого порядку (256-QAM проти 64-QAM) і підтримку 

технології MU-MIMO. В результаті зараз можна знайти на ринку моделі класу 

AC5400 з пропускною спроможністю стандарту 802.11ac до 2167 Мбіт/с. 

А ним послідував 802.11ad з підтримкою частотного каналу 60 ГГц, який 

не потребує ліцензування. Ширина цього каналу сягає 2,16 ГГц. Перші пристрої 

цієї категорії відносяться до класу AD7200 з пропускною спроможністю 

стандарту 802.11ad на рівні 4600 Мбіт/с. У свою чергу 802.11ay пропонує 

використовувати чотири таких канали на частоті 60 ГГц, тобто сумарна їх 

ширина сягне 8,64 ГГц (4 х 2,16 ГГц). Також реалізується підтримка 4 

просторових потоків завдяки технології MU-MIMO, кожен з яких має пропускну 

спроможність 44 Гбіт/с. Тобто загальна пропускна спроможність сягає 176 

Гбіт/с. Додайте до цього й розширену відстань передачі даних 300 – 500 метрів. 

Очікується, що фінальна версія специфікації 802.11ay буде прийнята до 

кінця поточного року. В майбутньому вона може використовуватися, наприклад, 

для бездротового підключення моніторів і телевізорів з високою роздільною 

здатністю. 
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ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ. КІБЕР-ТЕРОРИМЗМ. 

 

Багато фахівців вказують на загострення в останні роки проблеми 

забезпечення безпеки функціонування телекомунікаційних систем. При цьому 

підкреслюється, що новою тенденцією забезпечення безпеки стає не захист 

власне телекомунікаційних систем, але захист інформації, що циркулює в цих 

системах. Власне кажучи, основна функція телекомунікаційних систем укладена 

в передачі інформації, тому природно, що безпека телекомунікаційних систем 

означає захист інформації в цих системах. 

Слід зазначити, що одним з перших на це звернув увагу суспільства 

Олександр Дюма в романі «Граф Монте-Крісто» ще в середині дев'ятнадцятого 

століття. Мова в романі йшла про «оптичний телеграф», винайдений Клодом 

Шаппа в 1793 році. Семафорна пристрій Шапп складалося з трьох рухомих 

брусів, взаємне розташування яких визначало елементи переданих повідомлень. 

Розміщення на відстані в 3 милі, вони утворювали лінії зв'язку для передачі 

різних повідомлень. Дюма яскраво показав, як підміна декількох символів при 

передачі повідомлення    привела до жахливої катастрофи на біржі. 

Уже в наш час Ден Браун, автор супербестселера десятиліття «Коду да 

Вінчі», в своєму першому романі «Цифрова фортеця» показав, в тому числі, до 

яких катастрофічних наслідків ведуть руйнування системи захисту інформації. 

Легенда свідчить, що ідея «Цифровий фортеці» прийшла в голову Брауну в 1996 

році після того, як одного зі студентів Амхерст-коледжу, де Браун викладав 

англійську мову, заарештували. У приватному е-мейлі, перехоплений 

спецслужбами, учень розповідав одному з друзів про свою ненависть до Білла 

Клінтона і пропонував його застрелити. Тут ще недоречно Брауну надійшов 

поштою вірус - «троянський кінь», що мало дуже сумні наслідки для його 

комп'ютера ... 

Останнім часом поняття кібер-тероризма перетнуло межі фантастичних 

романів і широко обговорюється в засобах масової інформації. Загроза 

тероризму в Інтернеті виявилася більшою, ніж очікувалося, масштабів, а функції 

кiбер-тероризмy неймовірно розширилися через тотальне поширення Інтернету. 

Кібер-тероризм є серйозною соціально-небезпечною загрозою для людства, у 
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порівнянні, навіть, з ядерною, бактеріологічною і хімічною зброєю, причому 

ступінь цієї загрози через свою новизну, не до кінця ще усвідомлений і вивчений. 

Досвід, що є у світової спільноти у цій сфері, зі всією очевидністю свідчить про 

безперечну уразливість будь-якої держави, тим більше, що кібер-тероризм не має 

державних кордонів; кібер-терорист здатний в рівній мірі загрожувати 

інформаційним системам, розташованим практично в будь-якій точці земної 

кулі. 

При цьому, на відміну від інших форм комп'ютерних злочинів, вказані дії 

переслідують наступні цілі: чинення тиску на органи влади, змушування їх до 

прийняття вигідних для терористів рішень; дестабілізація суспільно-політичної 

обстановки шляхом залякування населення або посягання на особисту безпеку 

державного або громадського діяча; ускладнення міжнародних відносин, як 

наслідок використовування ними транспортних засобів, ліній зв'язку і банків 

даних. 

Та все ж єдиного визначення, закріпленого на законодавчому рівні, поки не 

існує. Складнощі у визначенні поняття «кібер-тероризм» пов'язані також і з тим, 

що деколи дуже складно виокремити кібер-тероризм від акцій інформаційної 

війни і інформаційної зброї, від злочинів у сфері комп'ютерної інформації. 

Додаткові проблеми можуть виникнути при спробі виявити специфіку даної 

форми тероризму. Так, наприклад, психологічний і економічний аспекти кiбер-

тероризма тісно переплетені, і неможливо однозначно визначити, який з них має 

більше значення. Ця невизначеність говорить про певну новизну досліджуваного 

явища. 

Відповідно, кібер-тероризм оголошує цілий ряд серйозних викликів 

громадськості. По-перше, через їх внутрішній характер комп'ютерні атаки 

практично неможливо прогнозувати або прослідкувати у реальному часі. Тому, 

атака може початися у будь-який час, в країні або за кордоном, і стояти за нею 

можуть прагнучи гострих відчуттів молодики, вороже налаштовані країни, 

шпигуни, терористи та інші злочинці. Саме тому, вже зараз необхідні значні 

ресурси, щоб з високим ступенем ймовірності визначити, хто повинен нести за 

це відповідальність. По-друге, із-за складності та суперечливості законодавства, 

що діє у всьому світі, збір доказів за таких обставин, коли могли бути 

використані Інтернет або інші електронні засоби, а також переслідування згідно 

із законом, пошук, затримання і видача окремих осіб представляються 

проблематичними. Дані проблеми актуалізують необхідність осмислення, що 

існують і виробленню нових міжнародно-правових механізмів боротьби з кiбер-

тероризмом. 
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У зв'язку з цим Генеральна Асамблея ООН прийняла в грудні 1998 року 

резолюцію по кiберзлочинності, що стосується, кiбер-тероризму і кiбервiйни. 

Резолюція 53/70 закликає держави-члени інформувати Генерального секретаря 

ООН про свої погляди і оцінки щодо проблем інформаційної безпеки, визначення 

основних понять, пов'язаних з інформаційною безпекою і розвитком 

міжнародних принципів, що поліпшують глобальний інформаційний простір і 

телекомунікації і що допомагають боротися з інформаційним тероризмом і 

злочинністю. 

Таким чином, можна констатувати, що загроза кiбер-тероризмy в даний час 

є доволі складною і актуальною проблемою, причому вона буде ускладнюватись 

по мірі розвитку і розповсюдження інформаційних технологій. 

Діяльність з протидії кiбер-тероризму в Україні повинна носити системний 

і комплексний характер. Необхідно будувати цю роботу на базі чіткої взаємодії 

всіх правоохоронних органів, впровадження ефективних методів розкриття і 

профілактики такого виду злочинів, а також вдосконалення правових норм. 

Оскільки сучасний комп'ютерний тероризм є істотною загрозою, необхідно 

закріпити на законодавчому рівні обов'язок державних і приватних структур по 

вживанню технічних заходів, що забезпечують захист комп'ютерних мереж, як 

одного з найуразливіших елементів сучасного технологічно залежного 

суспільства. 

Окремої уваги у плані формування загальної моделі протидії кiбер-

тероризму заслуговують питання, що примикають до програмно-технічних 

сервісів, пов'язані з вiдпрацюванням системи у організації аудиту нових 

технічних засобів і програмного забезпечення. Нагальна потреба в аудиті і 

сертифікації апаратних засобів пояснюється можливістю їх використання в 

національно значущих комп'ютерних системах. Після дослідження даної 

проблеми ми дійшли висновку про необхiднiсть внесення змін до Кримінального 

кодексу України - доповнення його відповідною статтею про кiбер-тероризм і 

пропонуємо викласти її в такій редакції: 

Ст. №... Кібер-тероризм  

1. Кібер-тероризм, тобто здійснення комп'ютерних атак або інших 

подібних дій, що створюють загрозу загибелі людей, спричинення значної 

майнової шкоди або настання інших суспільно небезпечних наслідків, якщо ці 

дії здійснені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення або 

впливу на ухвалення рішень органами влади, а також загроза здійснення 

вказаних дій в тих же цілях - 
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караються позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років. 

2. Ті ж діяння, здійснені: 

а) групою осіб за попередньою змовою; 

б) повторно, - 

караються позбавленням волі на термін від восьми до п'ятнадцяти років. 

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою даної статті, якщо 

вони вчинені організованою групою або спричинили смерть людини або інші 

тяжкі наслідки, або пов'язані з посяганням на об'єкти використання атомної 

енергії або з використанням ядерних матеріалів, радіоактивних речовин або 

джерел радіоактивного випромінювання, - 

караються позбавленням волі на термін від десяти до п'ятнадцяти років, 

або довiчним ув′язненням. 

4. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, що брала участь у 

підготовці акту кiбер-тероризмy, окрім організатора (керівника), якa 

добровільнo, завчасно попередилa правоохоронні органи і сприяла припиненню 

існування або діяльності кiбер-терорестичної групи, організації або розкриттю 

злочину, чи іншим способом сприяла запобіганню здійснення акту кiбер-

тероризму, за умови якщо в діях цієї особи не міститься іншою складу злочину 
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ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ДАНИХ 

Створення бази даних слід починати з її проектування (розробки). У 

результаті проектування має бути визначена структура бази, тобто склад 

таблиць, їхня структура та логічні зв'язки. Структура реляційної таблиці 

визначається складом стовпців, їхньою послідовністю, типом даних кожного 

стовпця та їхнім розміром, а також ключем таблиці. Процес проектування можна 

здійснювати двома підходами. За першого підходу спочатку визначають основні 

задачі, для розв'язання яких створюється база, та потреби цих задач у даних. За 

другого підходу визначають предметну область (сферу), здійснюють аналіз її 

даних і встановлюють типові об'єкти предметної області. Найбільш 

раціональним підходом проектування бази даних є поєднання обох підходів. 

http://www.crime-research.ru/
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Зазвичай з базами даних працюють дві категорії користувачів. Перша 

категорія - проектувальники. Процес проектування бази даних поділяється на 

етапи, кожний з яких передбачає виконання певних дій. Перший етап-розробка 

інформаційно-логічної моделі даних предметної області, який базується на описі 

предметної області, отриманому в результаті її обстеження. На цьому етапі 

спочатку визначають склад і структуру даних предметної області, які мають 

міститись у базі даних та забезпечувати виконання запитів, задач і застосувань 

користувача. Ці дані мають форму реквізитів, що містяться в різних документах 

- джерелах завантаження бази даних. Аналіз виявлених даних дозволить 

визначити функціональні залежності реквізитів, які використовують для 

виділення інформаційних об'єктів, що відповідають вимогам нормалізації даних. 

Подальше визначення структурних зв'язків між об'єктами дозволяє побудувати 

інформаційно-логічну модель. 

Другий етап - визначення логічної структури бази даних. Для реляційної 

бази даних цей етап є значною мірою формальним, оскільки інформаційно-

логічна модель відображається в структуру реляційної бази даних адекватно. 

Наступний етап - конструювання таблиць бази даних, який здійснюється 

засобами СУБД, та узгодження їх із замовником. Структура таблиць бази даних 

задається за допомогою засобів опису (конструювання) таблиць у СУБД із 

цілковитою відповідністю інформаційним об'єктам. Крім таблиць, 

проектувальники розробляють й інші об'єкти бази даних, які призначені, з одного 

боку, для автоматизації работи з базою, а з іншого - для обмеження 

функціональних можливостей работи з базою (безпека бази даних). Після 

формування структури таблиць база даних може наповнюватись даними з 

документів-джерел. Проектувальники, як правило, не наповнюють базу 

конкретними даними (оскільки замовник може вважати дані конфіденційними і 

не надавати стороннім особам). Винятком є експериментальне наповнення 

модельними даними на етапі відлагодження об'єктів бази. 

Друга категорія - користувачі, які працюють із базами даних. Вони 

отримують вхідну базу даних від проектувальників, наповнюють її та 

обслуговують. Користувачі не мають засобів доступу до управління структурою 

бази, вони мають доступ тільки до даних, при цьому тільки до тих, робота з 

якими передбачена на їхньому конкретному робочому місці. 

Проектування бази даних починається з вивчення технічного завдання на 

проектування бази даних, яке повинен надати замовник. Отже, бажано, щоб 

замовник володів відповідною термінологією і знав, принаймні в загальних 

рисах, технічні можливості основних СУБД. На жаль, на практиці ці побажання 

виконуються не завжди. Тому зазвичай розробники використовують такі 
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підходи: демонструють замовникові роботу аналогічної бази даних, після чого 

узгоджують специфікацію відмінностей; якщо аналога немає, з'ясовують коло 

задач і вимог замовника, після чого допомагають йому підготувати технічне 

завдання. Під час підготовки технічного завдання складають: перелік вхідних 

даних, з якими працює замовник; перелік вихідних даних, потрібних замовникові 

для управління структурою свого підприємства; перелік вихідних даних, які не є 

необхідними для замовника, але які він повинен надати іншим організаціям (у 

вищестоящі структури, в органи статистики, інші адміністративні і контрольні 

організації). 

Визначивши основну частину даних, які замовник використовує, 

розпочинають розробку структури бази, тобто структури її основних таблиць. 

1. Робота починається з визначення генерального переліку полів, який 

може нараховувати десятки і сотні позицій. 

2. Відповідно до типу даних, що розміщуються в кожному полі, 

визначають тип кожного поля. 

3. Розподіляють поля генерального списку по базових таблицях. На 

першомуетапі розподіл здійснюють за функціональною ознакою. Мета - 

забезпечити одноразове введення даних в одну таблицю по можливості в рамках 

одного підрозділу, або (ще краще) - на одному робочому місці. На другому етапі 

розподілу полів здійснюють нормалізацію даних з метою вилучення повторів 

даних у таблицях бази даних. 

4. Для кожної таблиці визначають ключове поле. Ключовим вибирають 

поле, дані в якому повторюватись не можуть. Наприклад, для таблиці даних про 

студентів таким полем може бути індивідуальний шифр студента. Для таблиць, 

у яких міститься розклад занять, такого поля можна і не знайти, але його можна 

створити штучно комбінуванням полів "Час заняття" і "Номер аудиторії". Ця 

комбінація унікальна, оскільки в певній аудиторії в певний час назагал не 

проводять двох різних занять. Якщо ж у таблиці взагалі немає полів, які можна 

було 6 використовувати як ключові, завжди можна ввести додаткове поле типу 

лічильник - воно за визначенням не може містити дані, що повторюються. 

5. На наступному етапі визначають зв'язки між таблицями (схему даних). 

Зв'язки між таблицями організуються на основі спільного поля, причому в одній 

із таблиць воно обов'язково має бути ключовим. Тобто на стороні "один" має 

бути ключове поле, яке не повторюється, значення на стороні "багато" можуть 

повторюватися.  

6. "Паперовий" етап роботи над технічними пропозиціями закінчується 

розробкою схеми даних. Цю схему слід узгодити із замовником, після чого 

розпочати безпосереднє створення бази даних. Слід пам'ятати, що в ході 
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розробки проекту замовникові неодмінно будуть надходити нові ідеї. 

Можливість гнучкого використання його побажань суттєво залежить від 

кваліфікації розробника бази даних. Якщо схема даних складена правильно, 

підключити до бази нові таблиці неважко. Якщо структура бази нераціональна, 

розробник може наштовхнутись на суттєві труднощі і дійти суперечності із 

замовником. Суперечка виконавця із замовником завжди свідчить про 

недостатню кваліфікацію виконавця. На цьому етапі завершується попереднє 

проектування бази даних, і на наступному етапі починається її безпосередня 

розробка (впровадження). 
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ВІДНОВЛЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНО-

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА УМОВ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 

На сьогоднішній день практично весь захист інформації спрямований на 

попередження надзвичайних ситуацій (НС) які можуть пошкодити або повністю 

зупинити діяльність підприємства або держави. Забуваючи про відновлювальні 

роботи на випадок здійснення і нанесення шкоди підприємству. 

Відновлювальні роботи є одними з найважливіших, адже від швидкості 

відновлення діяльності підприємства або його підрозділів залежить кількість 

збитків які понесе підприємство за час простою. 

План проведення відновлювальних робіт і забезпечення неперервного 

функціонування, повинен описувати дії щодо улагодження інцидента, дії щодо 

резервування, дії щодо відновлення.  

Він містить:  

- опис типових надзвичайних ситуацій, які потенційно найбільш можливі 

в АС внаслідок наявності вразливих місць, або які реально мали місце під час 

роботи; 
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- опис процедур реагування на надзвичайні ситуації, які слід вжити 

відразу після виникнення інциденту, що може призвести до порушення політики 

безпеки;  

- опис процедур тимчасового переводу АС або окремих її компонентів на 

аварійний режим роботи;  

- опис процедур поновлення нормальної виробничої діяльності АС або 

окремих її компонентів; 

- порядок тестування плану, тобто проведення тренувань персоналу в 

умовах імітації надзвичайних ситуацій. [1, с.22] 

Послідовність відновлення процесів діяльності буде залежати від НС та 

вимог зацікавлених сторін. 

Основними критеріями відновлення є: 

 MTPD - maximum tolerable period of disruption (максимально допустима 

тривалість порушення нормального ходу діяльності) 

 RTO - Recovery Time Objective (час відновлення) 

На (рис 1.) показані три основні стадії інциденту і взаємозв’язок між 

управлінням інцидентом і безперервною діяльністю. 

 
Рис 1. Тимчасова шкала інциденту 

Також потрібно розробити: інструкції, процедури для персоналу; взаємодії 

персоналу з іншими відділеннями (в інших містах, країнах якщо цього потребує 

ситуація); альтернативні центри (оренда приміщень під велику кількість людей, 

робота дома (віддалений доступ)); дублювання зв’язку, забезпечення 

електроживленням, персональний зв’язок (мобільний, рація), канали інтернет-
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доступу (мінімум два), організація резервних копій з віддаленим зберіганням, 

забезпечення транспортом, методи оповіщення (повідомлення персоналу про 

НС). 

План відновлення проста і зрозуміла послідовність дій для менеджерів, що 

бажають в короткі терміни та з незначними втратами відновити функціонування 

об’єкта. 

 

Література: 

1. Типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі [Текст] : 

НД ТЗІ 1.4-001. – 2000. – Чин. 2000.12.04. – К. : ДСТСЗІ СБ України, 2000. – 32 с. 

 

Гончаренко Наталія  

Держаний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

ПАРОЛЬНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ  

Одержати сотні перемог у бою — це не межа мистецтва. Підкорити супротивника без бою 

— ось це вінець мистецтва. 

Сунь Цзи 

Практично з моменту створення перших багатокористувацьких 

операційних систем для обмеження доступу використовуються паролі. 

При всьому різноманітті  існуючих механізмів ідентифікації/ 

аутентифікації парольний захист системи є одними з основних і найбільш 

поширених в СЗІ методів користувача аутентифікації.  

В даному випадку для аутентифікації користувача, є певний секретний 

пароль, відомий тільки легальному користувачеві. Сукупність ідентифікатора і 

пароля користувача – основні складові його облікового запису. База даних 

користувачів парольного системи містить облікові записи всіх користувачів КС. 

Принцип дії системи паролів полягає в наступному: операційна система 

порівнює введений та завчасно заданий для даного користувача пароль, і у 

випадку їх збігу справжність користувача є доведеною. 

Ідентифікацію та аутентифікацію можна вважати основою програмно-

технічних засобів безпеки. Вони є першою лінією захисту всієї системи 

інформаційної безпеки організації. 
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Основними перевагами системи парольної аутентифікації є простота та 

звичність. У той же час система парольного захисту найбільш часто піддається 

атакам з боку зловмисників. При правильному використанні паролі можуть 

забезпечити прийнятний для багатьох організацій рівень безпеки. Але за 

сукупністю характеристик систему парольної аутентифікації потрібно визнати 

найбільш слабким засобом перевірки справжності. В основу надійності паролів 

як ідентифікаторів покладено здатність користувача пам'ятати та зберігати їх у 

таємниці. Але введення паролю можна підгледіти або вгадати його, наприклад за 

допомогою словника. Якщо файл паролів зашифрований, але є доступним для 

читання, його можна перекачати до себе на комп'ютер і спробувати підібрати 

пароль за допомогою спеціального програмного забезпечення. 

Отже, для того щоб пароль виявився дійсно надійним, він повинен 

відповідати певним вимогам: 

 бути певної довжини; 

 містити в собі як прописні, так і малі літери; 

 містити в собі одну й більше цифр; 

 містити в собі один нецифровий і один неалфавітний символ. 

Ефективність пароля тим вище, ніж різноманітніше символи ASCII таблиці 

використаються в ньому.  

Можна виділити наступні основні способи підвищення стійкості системи 

захисту на етапі аутентификації: 

 підвищення ступеня не тривіальності пароля; 

 збільшення довжини послідовності символів пароля; 

 збільшення часу затримки між дозволеними спробами повторного 

уведення неправильно уведеного пароля; 

 підвищення обмежень на мінімальний і максимальний час дійсності 

пароля (чим частіше міняється пароль, тим більша забезпечується безпека); 

 перевірка і заборона пароля за словником; 

 відбраковування по журналу історії паролів. 

Для виключення необхідності запам'ятовування користувачами довгих і 

нетривіальних паролів у системі захисту може бути передбачена можливість 

запису паролів у зашифрованому виді на інформаційні носії, наприклад дискети, 

магнітні карти, носії даних у мікросхемах і т.д., а також зчитування паролів із 

цих інформаційних носіїв. Така можливість дозволяє підвищити безпеку за 

рахунок значного збільшення довжини паролів, записуваних на носії інформації. 

Однак при цьому адміністрації служби безпеки варто прикласти максимум 
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зусиль для роз'яснення користувачам про необхідність ретельної схоронності 

носіїв інформації з їхніми паролями. 

Найбільш принциповим недоліком системи парольної аутентифікації, який 

неможливо компенсувати покращенням адміністрування або навчанням 

користувачів, є уразливість паролів відносно електронного перехоплення. 

Практично єдиним засобом вирішення цієї проблеми вважається використання 

криптографії для шифрування паролів перед передачею лініями зв'язку. 

Література: 

1. Сучасний захист інформації №1, 2017 34 

УДК 004.056 Ю.В. Борсуковський, В.Л. Бурячок 

2. Герасименко В.А. Захист інформації в автоматизованих системах обробки даних. - М.: 

Енергоіздат, 1994.  

 

Хоменко Тетяна 

Держаний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

 

МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

Створення систем інформаційної безпеки (СІБ) в ІС та ІТ грунтується на 

наступних принципах:  

Системний підхід до побудови системи захисту, що означає оптимальне 

поєднання взаємопов'язаних організаційних, програмних,. апаратних, фізичних 

та інших властивостей, підтверджених практикою створення вітчизняних і 

зарубіжних систем захисту і застосовуються на всіх етапах технологічного циклу 

обробки інформації.  

Принцип безперервного розвитку системи. Цей принцип, який є одним із 

основоположних для комп'ютерних інформаційних систем, ще більш актуальним 

для СІБ. Способи реалізації загроз інформації в ІТ безперервно 

вдосконалюються, а тому забезпечення безпеки ІС не може бути одноразовим 

актом. Це безперервний процес, що полягає в обгрунтуванні і реалізації найбільш 

раціональних методів, способів та шляхів вдосконалення СІБ, цбезперервному 

контролі, виявленні її вузьких і слабких місць, потенційних каналів витоку 

інформації і нових способів несанкціонованого доступу, забезпечення надійності 

системи захисту, тобто неможливість зниження рівня надійності при виникненні 
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в системі збоїв, відмов, навмисних дій зломщика або ненавмисних помилок 

користувачів і обслуговуючого персоналу. 

Методи захисту інформації поділяються на: 

Шифрування - змінення початкового вигляду повідомлення шляхом 

заміни або (і) перестановки символів; використовується для запобігання 

сприйняття інформації сторонніми особам, основується на спеціальних 

криптографічних алгоритмах (див. наступний пункт).  

Цифровий (електронний) підпис - спеціальна послідовності символів, що 

ідентифікує користувача і заноситься у створене ним повідомлення, основується 

на RSA-шифруванні. 

Процес підпису документа полягає в наступному: 

1. Будується спеціальна функція (аналог контрольної суми) - хеш-функція, 

вона ідентифікує вміст документа (створюється "дайджест" документа). 

Сам документ при цьому не шифрується і залишається доступним будь-

якому користувачу.  

2. На другому кроці автор документу шифрує вміст хеш-функції своїм 

персональним закритим ключем. Зашифрована хеш-функція 

розміщується в документ.  

При верифікації електронного підпису одержувач повідомлення будує 

власний варіант хеш-функції підписаного документа. Після чого розшифровує 

хеш-функцію, що міститься в повідомленні. Дві отримані хеш-функції 

порівнюються. Їхній збіг гарантує одночасно дійсність вмісту документу і його 

авторство.  

Контроль доступу використовується для ідентифікації користувача, 

здійснюється найчастіше по паролю. Крім пароля для ідентифікації можуть бути 

використані біометрія, незмінні характеристики устаткування (наприклад, MAC-

адреси) чи спеціальні ідентифікаційні комплекси (Tacacs, Radіus), технічне 

приладдя, що ідентифікує користувача за певними особистими речами (магнітна 

картка, “тач мемори”). Останнім часом для ідентифікації активно 

використовуються системи сертифікатів і спеціальних серверів для їхньої 

перевірки - CA (Certіfіcatіon Authorіtіes), наприклад Verіsіgn чи Entrust, можуть 

обслуговувати сертифікати й ідентифікувати їхніх власників по протоколах 

HTTP і LDAP (X.509).  

Забезпечення цілісності даних реалізується за рахунок приєднання до 

кожного пакета контрольних сум, нумерації блоків. Для забезпечення виявлення 
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підміни, блоки можуть клеймуватися мітками часу. Самі популярні алгоритми 

перевірки цілісності даних на сьогодні - MD5 і SHA1.  

Підстановка трафіка - механізм заповнення тексту, використовується для 

служби засекречування даних. Об`єкти мережі (спеціальне обладнання) 

генерують фіктивні блоки і передають їх по каналах (додатковий трафік).  

Управління маршрутизацією - визначається маршрут передачі 

повідомлення таким чином, щоб виключити використання каналів, де можлива 

крадіжка, для секретної інформації.  

Арбітраж чи освідчення - використовується для того, щоб користувач і 

отримувач інформації не могли відмовитися від факту передачі повідомлення. 

Для цього в системі створюється спеціальна служба, через яку проходять і 

реєструються всі повідомлення. Звичайно реєстрація повідомлень виконується 

автоматично, а їх аналіз здійснює окремий спеціаліст (арбітр). Подібна служба 

може дозволити виявити джерело несанкціонованого доступу до системи. 

Можна зібрати статистику про роботу системи.. 

Для служби автентифікації можна використати шифрування, цифровий 

електронний підпис та контроль доступу. Для служби засекречування - 

шифрування та підстановку трафіка. Для служби захисту від відмов - цифровий 

електронний підпис та арбітраж. 

Література: 

1. Титоренко Г.А. Інформаційні технології управління. М., Юніті: 2002; 

2. НД ТЗІ 1.1-003-99 Термінологія в області захисту інформації в комп’ютерних системах 

від несанк- ціонованого доступу. ДСТСЗІ СБ України.; 

Коровайченко Юрій Юрійович 

Держаний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

ЕЛЕКТРОННИЙ USB КЛЮЧ (USB TOKEN) 

USB-токен це персональний апаратний пристрій для захищеного зберігання 

електронних ключів.  

Основне призначення пристрою – це захищене зберігання електронного 

ключа при якому він не потрапить нікуди з пристрою. Він не може бути 

витягнутий, наприклад, в оперативну пам'ять комп'ютера. Можливі варіанти, 

коли це відбувається, але в зашифрованому вигляді. Існує опція експортування 
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ключа і у відкритому вигляді, але навіть це набагато безпечніше, ніж його 

зберігання на флешці.  

У чому головна різниця між флеш накопичувачем і токеном?  

Токен передбачає знання PIN-коду для експорту, а флешка – ні. До того ж, 

навіть якщо зберегти ключ на знімному носії та зашифрувати його, зломщик 

зможе робити незліченну кількість спроб дешифрування. Токен авторизації після 

зазначеної кількості невдалих спроб введення коду (3,5,10 або більше)  

блокується.  

З цього випливає висновок, що навіть при найпростіших налаштуваннях 

безпеки краще зберігати ключі на токені. Зберігання ключа – головне, для чого 

призначені токени.  

Також токен має такі функції:  

 Самостійні шифрування і розшифрування даних.  

 Генерація ключа шифрування.  

 Формування та перевірка ЕЦП.  

 Хешування даних.  

Принцип дії USB Token: дані надходять до токену, за допомогою ключа 

перетворюються і відправляються назад.  

У токені є власний процесор, оперативна, а також довготривала пам'ять.  

Дані, як правило, шифруються на криптографічному ключі, який, у свою 

чергу, шифрується на пароль. І безпека такої схеми повністю залежить тільки від 

пароля. 

Є два варіанти використання електронного ключа з USB token: 

 ключ знаходиться на токені, і дані шифруються/дешифруються на 

самому пристрої. 

 ключ тимчасово витягується в оперативну пам'ять, і дані шифруються 

на комп'ютері. 

У першому випадку вийняти ключ з пристрою неможливо. У другому 

можливо, але важко. 

Перевага USB Token це зручність використання та захищеність ключової 

інформації. 

Найбільша уразливість токену це його втрата. Але при наявності 

двофакторної автентифікації зловмисник не зможе скористатися ним за 

призначенням.  

Висновок: 

Використання пристроїв USB Token забезпечує високу надійність 

збереження та ефективне використання ключової інформації. 
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нерухоме майно та захисту прав власності»; 

 

Косенко Владислав 

Держаний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

ІРОНІЯ В СВІТІ ІНФОРМАЦІІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

В еру інформаційних технологій, все частіше та частіше виникає питання: як 

зберігати та захищати інформацію, тому з кожним днем, все досконаліші 

технології пробиваються у цей світ. Вони роблять життя звичайних користувачів 

та людей, що безпосередньо працюють з інфо-комунікаційними системами.  

В наш час багато хто піклується про власну безпеку та зберігання своїх даних. 

В хід ідуть такі засоби як шифрування флеш пам’яті, жорстких дисків; доступ до 

папок тільки з паролем та шифрування загрузки ОС. Саме на останнє я і хочу 

звернути увагу. 

12.05.2017 Вийшла у світ нова версія вірусу “wanna decryptor 2.0”. Вже за 

перший день він наніс значні збитки великим компаніям та державним установам 

в усьому світі. Тільки за перший день в Україні було «заражено» близько 56 

тисяч комп’ютерів. Основна дія вірусу була спрямована на шифрування даних 

пристрою користувача, що робило інформацію недоступною. При запуску ПК, 

користувач бачив вікно, що інформувало про зараження системи, та 

ознайомлювало його з цим вірусом. Від пагубного впливу даної загрози 

врятувати користувача могли гроші, які необхідно було надіслати на “BitCoin”-

рахунок протягом відведеного часу. Якщо ж дана дія не відбудеться, то 

інформація залишиться недоступною назавжди.  

«Це дивно, оскільки віруси-вимагачі неймовірно популярні на Windows і 

мобільні платформи. Це одна з найпоширеніших схем кібершахрайства ... Але 

той факт, що вірус поширювався через легальний додаток, доводить, що ми 

знову побачимо таку ж ситуацію », - зазначив Райан Ольсон з Palo Alto Networks. 
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Варто зауважити, що від хвилі хакерської атаки, користувача може вберегти 

тимчасовій перехід на “Linux”, чи закриття 445 та 139 портів, що є основним 

джерелом проникнення вірусу. 

 

Література: 

1. https://ain.ua/2016/03/07/poyavilsya-pervyj-v-mire-virus-vymogatel-pod-mac 

2. https://forum.kasperskyclub.ru/index.php?showtopic=55543&page=65 

3. http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-besedy/46681-ataka-virusa-wanna-decryptor-2-0-

pryamo-seychas.html 

4. https://xakep.ru/2017/05/12/wcry-ransomware-apocalypse/ 

 

Кушнір Дмитро 

Держаний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

 

СКРИТТЯ СЛІДІВ ПРИСУТНОСТІ В СИСТЕМІ 

 

Вся,яка зберігається в вашому комп'ютері, домашньому або робочому, 

інформація - це відображення вашої діяльності в віртуальному світі Інтернету. І 

розкриття цієї інформації призводить до порушення конфіденційності. 

Працюючи на комп'ютері, ви неминуче залишаєте за собою сліди в віртуальному 

комп'ютерному світі. Сліди, які, якщо не вжити спеціальних заходів, запросто 

дозволяють ідентифікувати вашу особистість в реальному, фізичному просторі, 

що дуже часто призводить до неприємностей. 

Є два аспекти завдання приховування слідів: 

 по-перше, це локальна безпеку. Слід мати на увазі, що всі дії в 

віртуальному комп'ютерному світі залишають сліди і в вашій системі також, що 

може стати джерелом великих проблем,адже це може стати доказами 

протизаконних дій 

 по-друге, це глобальна безпека. При прогулянках в кіберпросторі хакеру 

слід залишати якомога менше слідів. Слід розуміти, що будь-які ваші дії, 

наслідком в Інтернеті відслідковуються веб-серверами і фіксуються в лог-файли 

як на серверах провайдера Інтернету, так і відвіданих вами серверів. 

Кроки для зачистки перебування системи локально. 

https://forum.kasperskyclub.ru/index.php?showtopic=55543&page=65
http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-besedy/46681-ataka-virusa-wanna-decryptor-2-0-pryamo-seychas.html
http://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-besedy/46681-ataka-virusa-wanna-decryptor-2-0-pryamo-seychas.html
https://xakep.ru/2017/05/12/wcry-ransomware-apocalypse/
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Очистка реєстру. Цей крок потрібно робити в ручну. Справа в тому, що 

автоматизовані утиліти очищення реєстру, наприклад, Norton Utilities, 

забезпечують видалення тільки непотрібних записів, що залишилися після 

установки чи видалення програм, створення і видалення ярликів і так далі. 

Вибірково очищати реєстр від конфіденційних даних вони не вміють, і все це 

слід робити руками, в кращому випадку за допомогою саморобних сценаріїв. Так 

що кращий вихід - це закриття доступу до реєстру для всіх, крім адміністратора, 

що можна зробити засобами редактора реєстру regedt32. Далі слід розглянути 

питання про використання криптографічних засобів для захисту хакерської 

системи від небажаного перегляду. 

Очистка log-файлів програм авто запуску,якщо вони є. За допомогою 

логвайперу Руткіт – це комп’ютерна програма, яка повністю приховує свою 

присутність і роботу на комп’ютері. Руткіт зазвичай встановлюється в якості 

шкідливого програмного забезпечення і його дуже складно виявити. Іноді його 

можна виявити за такими ознаками, як завантаження процесора невідомими 

процесами або наявність нез’ясовного мережевого трафіку. У сучасному світі з 

високопродуктивними комп’ютерами і широкосмуговим інтернет з’єднанням 

ідентифікувати наявність руткіта подібним чином практично неможливо. Як 

правило, їх використовують для приховування програм клавіатурних шпигунів, 

програм поширюють спам або для надання доступу до комп’ютера 

зловмисникові з інтернету. Цей термін з’явився з назви облікового запису з 

правами адміністратора в операційній системі Unix, хоча сьогодні руткіти 

зустрічаються у всіх операційних системах, включаючи Linux , Mac OS X і 

Microsoft Windows. (log wiper). 

Відключення аудиту. Для цього використовують утиліту auditpol.exe з 

комплекту інструментів W2RK. З її допомогою можна відключати (і включати) 

аудит як локального, так і віддаленого комп'ютера. 

Кроки для зачистки перебування системи в Інтернеті: 

Можна підмінити IP-адреса хакерського комп'ютера, використавши 

анонімайзер або проксі-сервер Браузер Тор, який приховує ваш IP-адрес. 

Приховування слідів на Unix системах. 

Взагалі кажучи, «руткіти» - це широко поширений метод хакинга систем 

UNIX. Набори програм, також званих «відмичками», після установки в ядро 

системи модифікується функції таких цікавих процедур, як вхідні реєстрація 

користувачів, після чого починають перехоплення вводяться паролів. 

Повноцінні «руткіти» включають в себе функції кейлоггера, , засоби для 

очищення журналів реєстрації та передачі зібраних даних по мережі, що 

дозволяє хакеру здійснювати повномасштабний хакинг системи. 
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Руткіт – це комп’ютерна програма, яка повністю приховує свою 

присутність і роботу на комп’ютері. Руткіт зазвичай встановлюється в якості 

шкідливого програмного забезпечення і його дуже складно виявити. Іноді його 

можна виявити за такими ознаками, як завантаження процесора невідомими 

процесами або наявність нез’ясовного мережевого трафіку. У сучасному світі з 

високопродуктивними комп’ютерами і широкосмуговим інтернет з’єднанням 

ідентифікувати наявність руткіта подібним чином практично неможливо. Як 

правило, їх використовують для приховування програм клавіатурних шпигунів, 

програм поширюють спам або для надання доступу до комп’ютера 

зловмисникові з інтернету. Цей термін з’явився з назви облікового запису з 

правами адміністратора в операційній системі Unix, хоча сьогодні руткіти 

зустрічаються у всіх операційних системах, включаючи Linux , Mac OS X і 

Microsoft Windows. 

Сталість існування: 

• Постійний руткіт активується при кожному запуску системи. Для цього йому 

необхідно зберігати свій код всередині комп'ютера, а також потрібен спосіб для 

автоматичного самозапуску. 

• З іншого боку, непостійний руткіт не здатний автоматично перезапускатися 

після перезавантаження системи. 

Спосіб виконання руткіта: 

• Режим користувача: даний вид руткіта перехоплює системні запити і 

фільтрує інформацію, що повертається API (Application Programming Interface). 

Найбільш відомий руткіт, що належить до даному побачимо, це Hacker Defender. 

• Режим ядра (ядро операційної системи): такі руткіти модіціруют структуру 

даних ядра, а також перехоплюють власний API ядра. Це найбільш надійний і 

дієвий спосіб перехоплення системи. 

Наразі найшкідливішою утилітою для операційних систем компанії Apple 

є джейлбрейк з програмою Cydia. Можливо вона може значно покращити та 

прикрасити роботу вашого пристрою різними ефектами, але точно не покращить 

захист. Саме за допомогою цієї програми можна дуже легко отримати доступ до 

будь-якого зламаного гаджету. Щоб отримати доступ до вашої особистої 

інформації на пристрої з джейлбрейком, хакери використовують так звані 

бєкдори в неофіційних додатках. Таким чином зловмисники отримають дані про 

ваші облікові записи у Apple ID, доступ до контактів, електронної пошти та іншої 

інформації, залишаючись не поміченими. Бєкдори приймають форму 

встановленої програми або ж проникають через сам джейлбрейк (руткіт). Також 

їх ще називають люками. 
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Література: 

1.http://alex-shtilev.narod.ru/diplom/glava7.html. 

2. https://www.windxp.com.ru/rotdel.htm.        

3.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%82. 

 

 

Місевіч Катерина 
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БЕЗОПАСТОСТЬ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Контроль и управление облаками — является проблемой безопасности. Гарантий, что 

все ресурсы облака посчитаны и в нем нет неконтролируемых виртуальных машин, не 

запущено лишних процессов и не нарушена взаимная конфигурация элементов облака нет. 

Это высокоуровневый тип угроз, т.к. он связан с управляемостью облаком, как единой 

информационной системой и для него общую защиту нужно строить индивидуально. Для 

этого необходимо использовать модель управления рисками для облачных инфраструктур. В 

основе обеспечения физической безопасности лежит строгий контроль физического доступа 

к серверам и сетевой инфраструктуре. В отличии от физической безопасности, сетевая 

безопасность в первую очередь представляет собой построение надежной модели угроз, 

включающей в себя защиту от вторжений и межсетевой экран. Использование межсетевого 

экрана подразумевает работу фильтра, с целью разграничить внутренние сети ЦОД на 

подсети с разным уровнем доверия.  

Среди первоочередных задач по выработке подходов к обеспечению 

информационной безопасности облаков необходимо отнести следующие: 

 исследование вопросов наличия уязвимостей виртуальных сред; 

 построение классификации уязвимостей виртуальных сред; 

 разработку типовой модели угроз для виртуальных сред; 

 разработку типовых решений по реализации виртуальных сред, 

обеспечивающих защищенность обрабатываемых информационных ресурсов. 

В целом при внедрении технологий виртуализации стоит выделить два 

ключевых вопроса в контексте информационной безопасности. Первый – это 

обеспечение безопасности конфиденциальной информации с учетом угроз, 
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специфичных для среды виртуализации; второй, не менее существенный, связан 

с выполнением требований регуляторов в части защиты информации. В 

результате возникает непростая дилемма – как обеспечить безопасность 

конфиденциальной информации и соблюсти требования законодательства, но 

при этом не свести на нет все преимущества от использования технологий 

виртуализации? В этой связи необходимо применять специализированные 

средства защиты информации с функциями контролирования выполнения 

политик информационной безопасности для защиты от утечек через 

специфические каналы среды виртуализации. 

Наиболее эффективные способы защиты в области безопасности 

облаков 

Сохранность данных. Шифрование 

Шифрование – один из самых эффективных способов защиты данных. 

Провайдер, предоставляющий доступ к данным должен шифровать информацию 

клиента, хранящуюся в ЦОД, а также в случаи отсутствия необходимости, 

безвозвратно удалять.  

Защита данных при передаче 

Зашифрованные данные при передаче должны быть доступны только 

после аутентификации. Данные не получится прочитать или сделать изменения, 

даже в случаи доступа через ненадежные узлы. Такие технологии достаточно 

известны, алгоритмы и надежные протоколы AES, TLS, IPsec давно 

используются провайдерами. 

 Аутентификация 

Аутентификации — защита паролем. Для обеспечения более высокой 

надежности, часто прибегают к таким средствам, как токены и сертификаты. Для 

прозрачного взаимодействия провайдера с системой индетификациии при 

авторизации, также рекомендуется использовать LDAP (Lightweight Directory 

Access Protocol) и SAML (Security Assertion Markup Language).  

Изоляция пользователей 

Использование индивидуальной виртуальной машины и виртуальную сеть. 

Виртуальные сети должны быть развернуты с применением таких технологий. 

Часто провайдеры изолируют данные пользователей друг от друга за счет 

изменения данных кода в единой программной среде. Данный подход имеет 

риски, связанные с опасностью найти дыру в нестандартном коде, 

позволяющему получить доступ к данным. В случае возможной ошибки в коде 

пользователь может получить данные другого.  
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Принято считать, что частные облака являются наиболее безопасными, 

поскольку они позволяют внедрить собственные средства шифрования и защиты 

ещё на этапе их создания, а также из-за того, что данные остаются в 

существующей инфраструктуре компании. Однако, если данные не защищены 

должным образом в облаке они могут быть потеряны или повреждены 

независимо от того частное это облако или публичное.  

Ключевые особенности частных облаков в структуре обеспечения 

информационной безопасности:  

• ответственность клиента за инфраструктуру;  

• возможность детальной настройки управления безопасности;  

• хорошая видимость внутридневных операций;  

• лёгкий доступ к системным логам и политикам;  

• приложения и данные остаются внутри сетевого экрана.  

Организации могут повысить уровень безопасности при использовании 

гибридного подхода к облачным вычислениям, который сочетает в себе 

публичные и частные облака. Часть данных, которые классифицируются 

организацией как наиболее критические остаются в частном облаке, тогда как 

все остальные данные хранятся в публичном облаке.  

Существует множество преимуществ использования облачных сервисов. 

Экономия средств от использования масштабируемых и разделяемых ресурсов, 

доступность в любое время с многочисленных мобильных устройств, высокая 

доступность больших хранилищ для резервного копирования, простота 

использования. Однако облака, как частные, так и публичные, вводят 

дополнительный слой абстракции между первоначальным владельцем данных и 

теми, кто в реальности управляет этими данными.  

Литература:  

1. Руководство для подготовки к экзамену CISSP, Шон Харрис;  

2. Обеспечение информационной безопасности облачных вычислений, Исаев Е.А. 
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КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 

Використання криптографічного захисту інформації під час побудови 

політики безпеки банківської оn-line-системи значно посилює безпеку роботи 

системи, але за умови, що ця система захисту створена належним чином та має 

безпечну систему розподілу криптографічних ключів. Криптографічні методи 

захисту інформації - це методи захисту даних із використанням шифрування. 

Головна мета шифрування (кодування) інформації - її захист від 

несанкціонованого читання.  

Вбудовані механізми криптографічного захисту входять до складу 

системи, їх створюють одночасно з розробленням банківської on-line-системи. 

Такі механізми можуть бути окремими компонентами системи або бути 

розподіленими між іншими компонентами системи.  

Додаткові механізми криптозахисту - це додаткові програмні або апаратні 

засоби, які не входять до складу системи. Така реалізація механізмів 

криптозахисту має значну гнучкість і можливість швидкої заміни. Для більшої 

ефективності доцільно використовувати комбінацію додаткових і вбудованих 

механізмів криптографічного захисту.    

В основу шифрування покладено два елементи: криптографічний алгоритм 

і ключ.  

Криптографічний алгоритм - це математична функція, яка комбінує 

відповідний текст або іншу зрозумілу інформацію з ланцюжком чисел (ключем) 

з метою отримання незв язаного (шифрованого) тексту.  

Усі криптографічні алгоритми можна поділити на дві групи: загальні і 

спеціальні.  

Спеціальні криптоалгоритми мають таємний алгоритм шифрування, а 

загальні криптоалгоритми характерні повністю відкритим алгоритмом, і їх 

криптостійкість визначається ключами шифрування. Спеціальні алгоритми 

найчастіше використовують в апаратних засобах криптозахисту.  

Загальні криптографічні алгоритми часто стають стандартами 

шифрування, якщо їхня висока криптостійкість доведена. Ці алгоритми 

оприлюднюють для обговорення, при цьому навіть визначається премію за 

успішну спробу його "злому".  
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Криптостійкість загальних алгоритмів визначається ключем шифрування, 

який генерується методом випадкових чисел і не може бути повторений 

протягом певного часу.  

Криптостійкість таких алгоритмів буде вищою відповідно до збільшення 

довжини ключа.  

Є дві великі групи загальних криптоа лгоритмі в: симетричні і асиметричні.  

До симетричних криптографічних алгоритмів належать такі алгоритми, 

для яких шифрування і розшифрування виконується однаковим ключем, тобто і 

відправник, і отримувач повідомлення мають користуватися тим самим ключем. 

Такі алгоритми мають досить велику швидкість обробки як для апаратної, так і 

для програмної реалізації. Основним їх недоліком є труднощі, пов'язані з 

дотриманням безпечного розподілу ключів між абонентами системи.  

Для асиметричних криптоалгоритмів шифрування і розшифрування 

виконують за допомогою різних ключів, тобто, маючи один із ключів, не можна 

визначити парний для нього ключ. Такі алгоритми часто потребують значно 

довшого часу для обчислення, але не створюють труднощів під час розподілу 

ключів, оскільки відкритий розподіл одного з ключів не зменшує криптостій-

кості алгоритму і не дає можливості відновлення парного йому ключа. 

Усі криптографічні алгоритми можна використовувати з різними цілями, 

зокрема:  

• для шифрування інформації, тобто приховування змісту повідомлень і даних;  

• для забезпечення захисту даних і повідомлень від модифікації.  

З найпоширеніших методів шифрування можна виділити американський 

алгоритм шифрування DES (Data Encryption Standart, розроблений фахівцями 

фірми IBM і затверджений урядом США 1977 року) із довжиною ключа, що може 

змінюватися, та алгоритм ГОСТ 28147-89, який був розроблений та набув 

широкого застосування в колишньому СРСР і має ключ постійної довжини. Ці 

алгоритми належать до симетричних алгоритмів шифрування.  

Алгоритм Потрійний DES був запропонований як альтернатива DES і 

призначений для триразового шифрування даних трьома різними закритими 

ключами для підвищення ступеня захисту.  

RC2, RC4, RC5 - шифри зі змінною довжиною ключа для дуже швидкого 

шифрування великих обсягів інформації. Здатні підвищувати ступінь захисту 

через вибір довшого ключа.  

IDEA (International Data Encryption Algoritm) призначений для швидкої 

роботи в програмній реалізації.  
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Для приховування інформації можна використовувати деякі асиметричні 

алгоритми, наприклад, алгоритм RSA. Алгоритм підтримує змінну довжину 

ключа та змінний розмір блоку тексту, що шифрується.  

Отже, використання шиврування  є дуже важливим, бо це дасть змогу для 

безпечної передачі таємної, службової та конфеденційної інформації 
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КРИПТОГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ. 

КЛАСИФІКАЦІЯ. 

Криптографічні системи захисту інформації в сучасному світі відіграють 

одну з найважливіших ролей щодо збереження інформації. Так, як інформація 

сьогодні є найважливішим ресурсом у будь-яких відносинах, її захист повинен 

бути максимально стійким та структурованим. Як і інформація, засоби її захисту 

є чітко сформованою системою, яку необхідно розуміти задля максимальної 

надійності та стійкості.  

Залежно від способу реалізації розрізняють такі типи засобів КЗІ: 

- апаратні засоби, алгоритм функціонування (у тому числі криптографічні 

функції) яких реалізовано в оптичних, механічних, електронних або інших 

спеціалізованих пристроях та не може бути змінено без зміни цих пристроїв; 

- апаратно-програмні засоби, алгоритм функціонування (або окремі функції, 

у тому числі криптографічні) яких реалізовано у їх спеціально для цього 

використаних апаратних компонентах (програмованих логічних інтегральних 

схемах, контролерах) і заміна алгоритму функціонування (або окремих функцій, 

у тому числі криптографічних) яких можлива виробником цих засобів без зміни 

апаратних компонентів; 

- програмні засоби, алгоритм функціонування (у тому числі криптографічні 

функції) яких реалізовано програмним забезпеченням, що працює під 

управлінням операційної системи обчислювальних або комунікаційних 

пристроїв загального призначення і може бути змінено розробником цього 

програмного забезпечення, при цьому для роботи засобу непотрібні додаткові 

спеціально застосовані апаратні компоненти. 

Зміна алгоритму функціонування (у тому числі криптографічних 

перетворень) є розробкою нового засобу КЗІ або модернізацією існуючого та 
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повинна здійснюватися відповідно до порядку розробки засобів КЗІ, визначеного 

розділом II цього Положення. Користувач засобів КЗІ не повинен мати 

можливості зміни алгоритму функціонування (у тому числі криптографічних 

функцій) засобу КЗІ. 

Залежно від виконання встановлюються такі види засобів КЗІ: 

- вид А - засоби, які на конструктивному, алгоритмічному та програмному 

рівнях є єдиними виробами, що функціонують (експлуатуються) відокремлено 

від будь-яких інших технічних засобів; 

- вид Б - засоби, які на конструктивному, алгоритмічному та програмному 

рівнях є єдиними виробами та призначені для використання у складі комплексів 

оброблення та передавання інформації. 

Засоби виду Б поділяються на: 

- підвид Б1 - вироби, які встановлюються в розрив телекомунікаційного 

каналу та/або розділяють потоки захищеної інформації та інформації, що 

підлягає захисту, а також вироби, що забезпечують відокремлення оброблення 

захищеної інформації та інформації, що підлягає захисту, в обчислювальній 

системі; 

- підвид Б2 - апаратні, апаратно-програмні або програмні вироби, які 

підключаються до інших засобів та виконують функції криптографічних 

перетворень у взаємодії з ними або під їх управлінням; 

- вид В - криптографічні модулі, які не використовуються (не 

експлуатуються) окремо, а застосовуються як складові частини при побудові 

засобів КЗІ видів А та Б. 

Залежно від призначення встановлюються такі категорії засобів КЗІ: 

- засоби шифрування інформації (далі - засоби категорії «Ш»); 

- засоби, призначені для виготовлення ключових даних або ключових 

документів (незалежно від виду носія ключової інформації) та управління 

ключовими даними, що використовуються в засобах КЗІ (далі - засоби категорії 

«К»); 

- засоби захисту від нав'язування неправдивої інформації або захисту від 

несанкціонованої модифікації, що реалізовують алгоритми криптографічного 

перетворення інформації (далі - криптоалгоритми), у тому числі засоби 

імітозахисту та електронного цифрового підпису (далі - засоби категорії «П»); 

- засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу (у тому числі 

засоби розмежування доступу до ресурсів електронно-обчислювальної техніки), 

у яких реалізовані криптоалгоритми (далі - засоби категорії «Р»); 

- засоби (засоби, об’єднані в комплекси), спеціально призначені для 

розроблення, дослідження, виробництва та випробувань засобів КЗІ, у тому числі 
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програмування та/або запису в їх апаратні компоненти (програмовані логічні 

інтегральні схеми, контролери), перевірки та контролю правильності реалізації в 

засобах КЗІ криптографічних функцій (далі - засоби категорії «З»). 

З урахуванням установленого рівня можливостей порушника 

обирається необхідний клас засобів КЗІ: 

- клас А1 - відповідає вимогам забезпечення стійкості криптоперетворення в 

умовах, коли можливості порушника обмежені лише сучасним станом науки і 

техніки (захист від порушника третього рівня); 

- клас Б1 - відповідає вимогам забезпечення стійкості криптоперетворення в 

умовах недокументованих можливостей у прикладному програмному 

забезпеченні (захист від порушника другого рівня); 

- клас Б2 - відповідає вимогам забезпечення стійкості криптоперетворення в 

умовах здійснення порушником навмисного зовнішнього впливу (захист від 

порушника другого рівня); 

- клас В1 - відповідає вимогам забезпечення стійкості криптоперетворення в 

умовах несанкціонованих дій з боку легального користувача системи (захист від 

порушника першого рівня); 

- клас В2 - відповідає вимогам забезпечення стійкості криптоперетворення в 

умовах помилкових дій обслуговувального персоналу та відмов технічних 

засобів (захист від порушника першого та нульового рівнів); 

- клас В3 - відповідає вимогам забезпечення стійкості криптоперетворення за 

рахунок стійкості криптоалгоритму та правильної його реалізації в засобі КЗІ 

(захист від порушника нульового рівня). 

Класи засобів КЗІ наведено в порядку зменшення вимог таким чином, що 

рівень, наведений вище, передбачає виконання вимог усіх наведених нижче 

класів. 

Всебічне використання інформації змушує нас оберігати її від осіб, що не 

повинні мати доступ до неї. Іноді це грає величезну роль та від цього може 

залежати життя людини, групи людей або навіть цілої країни. Криптографічний 

захист інформації - це те, що необхідно розвивати, адже це стосується інформації 

-  найвпливовішого ресурса сьогодення. 

 

Література:  

1.Закон України “Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації 

України”. 

2. Закон України “Про інформацію”. 

3. Закон України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” 
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ЕКОНОМНІСТЬ ПРОТИ ІМЕНІ 

У світі інформації є лідери, що своїм авторитетом не дають вийти в світ 

менш іменитим, проте не менш амбіційним проектам. Хоча  “боротьбу” LinuxOS 

з WindowsOS неможна назвати суперечкою великого і малого, але статистика 

говорить сама за себе. Згідно з даними за 2016 рік близько 95% пристроїв 

працюють на основі операційної системи компанії Microsoft. 

Статистика показує, що більшість користується добре знайомими 

операційними системами сімейства Windows, до того ж, як клієнтськими так і 

серверними версіями, та лише невеликий відсоток людей віддає перевагу Linux. 

Варто зазначити, що версій  останнього більше 600 і кожна має свою 

особливість. 

До переваг даної групи ОС можна віднести: 

 вони безкоштовні, та загальнодоступні; 

 не є енергозатратними (вимоги до апратної частини нижчі, ніж у Windows); 

 повна влада у руках користувача  (ні один процес не пройде без нього). 

 індивідуальність (користувач використовує і доповнює ОС тільки тим, що 

йому необхідно) 

Якщо дивитися на цю ситуацію з боку підприємця, то Linux є досить 

вигідною операційною системою, адже за кожну версію Windows та необхідні 

програми потрібно платити;  натомість з Linux ми отримуємо простоту та 

стабільність безкоштовно, а програми та додатки або зовсім безкоштовні, або ж 

за символічну плату - “За сервіс та підтримку додатку”. Ще однією перевагою 

цієї ОС є безпека. Оскільки більшість вірусів пишуться під Windows, то Linux 

можна вважати більш захищеним. 

Отже, якщо ви не любитель комп’ютерних ігор, вам не потрібні 

вузькопрофільні програми, що не мають аналогів на Linux, то ви цілком можете 

спробувати цю ОС. 

Сучасні дистрибутиви, наприклад Ubuntu, дуже прості в установці та 

використанні, проте якщо щось не задовольнить вас, ви з легкістю зможете 

повернутись до звичного всім Windows.  

 

Література: 
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СКОРОЧЕНІ ПОСИЛАННЯ. МОЖЛИВІ РИЗИКИ І ЗАХИСТ 

 

Скорочення посилань є досить зручним інструментом. Особливо, коли потрібно 

відобразити адресу величезної довжини, при цьому, вона має виглядати акуратно і 

професійно. Інший приклад застосування таких посилань – вставка адреси в повідомлення, де 

є обмеження на кількість символів. Наприклад, в соціальних мережах. Скорочені посилання є 

зручними у використанні, проте, чи є вони настільки ж безпечними? 

Трохи історії 

Разом із розвитком Twitter найбільших обертів скорочення посилань 

почало набувати з 2009 року. Тоді передовими ресурсами, що пропонували 

вкоротити ваші посилання були (а деякі з них залишаються першими і зараз) такі 

сервіси: Bit.ly, TinyURL, Ow.ly, а в кінці 2010 року до них приєднався і Goo.gl. 

На перший погляд бізнес-модель таких ресурсів здається простою. Користувачі 

можуть безкоштовно скорочувати свої посилання, натомість сервіс збирає багато 

цінних даних про людей, які його використовують. Сервіси також продають 

корпоративні URL-адреси,  скорочуючи домени, побудовані на їх послугах. 

Як щодо безпеки? 

З іншого боку, ці ресурси широко використовуються зловмисниками, 

оскільки по скороченому посиланню неможливо розпізнати куди воно веде. 

Зазвичай скорочені посилання мають подібний вигляд. Розглянемо на прикладі 

сервісу Bit.ly: посилання на сайт Державного університету телекомунікацій 

(www.dut.edu.ua) матиме вигляд bit.ly/2npdx7X, а посилання на логотип цього ж 

університету (www.dut.edu.ua/img/logo.jpg) виглядатиме так: bit.ly/2qhecsL. 

Можемо побачити, що незалежно від того, куди веде посилання, після 

скорочення воно матиме уніфікований вигляд: зазначення домену bit.ly/ і сім 

символів, а саме цифр та латинських літер верхнього і нижнього регістрів, що 

http://ittexnoall.com/index.php/osnovy-kompyutera/59-shcho-krashche-linux-abo-windows.html
http://ittexnoall.com/index.php/osnovy-kompyutera/59-shcho-krashche-linux-abo-windows.html
https://linux.org.ua/index.php?topic=105.0
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складають унікальну комбінацію. Тепер ми не можемо побачити розширення 

файлу і не здогадуємось, куди веде посилання. Саме цим можуть скористатися 

зловмисники для поширення шкідливого сайту або коду. Вони можуть дати 

коротке посилання, запевнивши, що воно веде на смішний кліп або на якісь 

надзвичайні новини, і ніхто не зрозуміє по URL, що насправді посилання веде до 

шкідливого файлу або сайту. 

Захисти себе! 

Отже, в мережі ми можемо зіткнутися із скороченим посиланням і ми не 

знаємо, як перевірити, чи веде це посилання на надійний сайт. Чи існує який-

небудь спосіб перевірити посилання, не переходячи по ньому та впевнитись, що 

злого наміру тут немає? На щастя, існує декілька сервісів, що допоможуть 

перевірити, що саме приховується за скороченим посиланням. 

CheckShortURL (checkshorturl.com) – це чудовий інструмент, що охоплює 

більшість сервісів скорочення URL. Введіть коротку адресу і CheckShortURL 

проведе аналіз і повідомить вам, куди веде посилання. Сервіс дає змогу зробити 

попередній перегляд сайту, щоб упевнитись в його надійності. На випадок, якщо 

у вас виникнуть сумніви з приводу безпеки сайту, то на CheckShortURL можна 

автоматично провести пошук сайту в різних сервісах по оцінці безпеки, таких як 

Web of Trust. 

GetLinkInfo (getlinkinfo.com) підходить для тих випадків, коли ви хочете 

дізнатись, що саме відбувається в процесі переадресації. При натисненні на 

коротке посилання користувачі перенаправляються по завчасно визначеній 

адресі. Перевірка GetLinkInfo дозволяє прослідкувати, через які етапи проходить 

переадресація для того, щоб ви були впевнені, що потрапите на безпечний сайт 

при натисненні на посилання. Для оцінки безпеки GetLinkInfo також 

використовує технології безпечного перегляду Google. 

Окрім того, деякі сервіси, що надають послугу із скорочення посилань, 

пропонують метод перевірки згенерованих на їх сайті коротких адрес, щоб 

користувачам не доводилось йти на ризик. Наприклад, якщо до посилання 

bit.ly/2npdx7X додати в кінці “+”, то ми потрапимо на сторінку попереднього 

перегляду, яка повідомить нам, на який сайт воно веде та навіть кількість 

переходів по цьому скороченому посиланню. 

Довіряй, але перевіряй 

Короткі посилання дуже часто використовуються для поширення 

шкідливих програм, а це означає, що при переході по незнайомим посиланням 
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від незнайомих осіб треба бути особливо пильними. Саме тому необхідно 

користуватись відповідними сервісами, щоб перевірити посилання на 

безпечність. 

Література: 

1. ІТ-ресурс «Computerworld UK». URL: http://computerworlduk.com/ 

2. ІТ-ресурс «Хабрахабр». URL: http://habrahabr.ru/ 
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СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМУ ЇЇ 

ЕФЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ 

 

Вступ. Сьогодні здійснюється поетапний перехід нашого суспільства від 

індустріального до інформаційного. Це стало можливим завдяки розвитку 

технологій, які дають змогу зберігати та обробляти великі масиви інформації, 

передавати її на великі відстані, здійснювати обмін інформацією між різними 

операторами.  

Перехід до ринку і, відповідно, постійна конкуренція між виробниками 

товарів та послуг, при- вели до необхідності забезпечення конфіденційності 

взаємовідносин між різними людьми та організаціями.  

Перед Україною постала задача щодо входження до європейського та 

світового інформаційного простору для розширення взаємних зв’язків з різними 

державами. Тому питання захисту та загроз інформації, яка передається, 

приймається та зберігається, є надзвичайно актуальними. 

 Термін “інформація” об’єднує відображення в людській свідомості 

предметів та явищ довкілля, яке незалежно від форми подання (текст, 

зображення, звук) використовують для отримання теоретичних знань та 

прийняття практичних рішень.  

З урахуванням рівня втілення інформаційних технологій сучасності та 

розглядаючи інформацію як об’єкт діяльності, треба відзначити, що залежно від 

її важливості та значення для користування нею витрачають відповідні ресурси. 

Але важливість та значення інформації для тих чи інших суб’єктів 

інформаційних відносин в умовах прихованого комерційного, відомчого та 

державного інтересу визначити складно. Тому зрозуміло, що задоволення 

http://computerworlduk.com/
http://habrahabr.ru/
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інформаційних потреб перебуває в пропорційній залежності від умов та методів 

(засобів) практичної діяльності відповідних суб’єктів, а високий рівень 

автоматизації, до якого прагне людство, ставить його в залежність від рівня 

безпеки інформаційних технологій, які воно використовує. В зв’язку з цим 

інформаційні ресурси потребують розмежування доступу. Виникає також 

потреба класифікувати її за формою подання.  

Викладення основного матеріалу. Будь-яку інформацію розглядають у 

вигляді потоків, які діють на органи сприйняття оператора формами зображення, 

звуку та тексту, що призводить до породження потоків відповідних форм. 

 Визначення 1. Інформаційний потік – це обсяг (множина) інформаційних 

даних, що транс- люється через умовний вузол обробки автоматизованої системи 

(АС) за одиницю часу.  

Сучасні інформаційні технології сублімують у собі якості усіх форм, різні 

поточні форми можуть трансформуватися між собою.  

Умовно всі трансформації даних в АС визначено як трансформації 

інформаційних потоків, модифікація яких ставить питання порушення цілісності 

та достовірності даних (властивості інформації, яка полягає в тому, що 

інформація не може бути модифікована неавторизованим користувачем і/або 

процесом). Інформаційні потоки поділяють на елементарні структурні одиниці – 

файли чи повідомлення. 

 Визначення 2. Файл – це іменована область пам’яті комп’ютера, яка містить 

компоненти одного типу (символи від початку до кінця файла).  

Наукова проблема цілісності даних, яка сформульована у межах цієї статті – 

це цілісність окремого файла наданого формату. 

 Розглядання інформаційних трансформацій на предмет реалізації 

поставлених вимог диктує необхідність локалізації її основних процесів.  

Стосовно інформації (об’єкта) юридичні особи, організації (відомства, 

установи) є її джерелом, споживачем або порушником прав доступу 

(несанкціонованим користувачем). 

 Оскільки ми орієнтуємось на захист відомчих (комерційних, державних) 

інтересів, треба зауважити, що на всіх етапах трансформації даних (відомостей) 

витрачається деякий проміжок часу, тобто об’єкт має певний життєвий цикл .  

Життєвий цикл інформації залежить від оцінки її цінності, а також відповідно 

від спроможності санкціонованих користувачів забезпечити її надійний захист, 

і, отже, не допустити “знецінення” інформації. Він передбачає, що інформація 

здобувається, обробляється (аналізується), зберігається, охороняється, 

використовується, транслюється, розкрадається та знищується. Тому розглянемо 

етапи життєвого циклу інформації з позиції цільової ознаки системи контролю 
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цілісності та достовірності інформації (СКЦДІ) детальніше, щоб відокремити 

вразливі ланки трансформації, які потребують захисту. Підкреслимо, що 

модифікація даних охоплює всі етапи життєвого циклу. Під терміном 

“модифікація” будемо розуміти будь-яку зміну попереднього змісту даних 

стосовно етапу її створення  

Життєвий цикл інформації 

Процеси створення та знищення інформації, тобто відображення або 

стирання на деякому матеріальному носії, папері або електронної копії 

накопичених даних з урахуванням визначених завдань до розроблення 

документів здійснюються авторизованими користувачами (у разі знищення це не 

має значення). Після створення документа (масиву) здійснюється його оцінка на 

предмет відповідності абстрактним і конкретним вимогам для подальшого 

спрямування та використання у визначених (дозволених) межах. Зберігання 

вимагає розроблення порядку та правил підготовки до зберігання інформації на 

паперових носіях та в електронному вигляді на машинних носіях (жорстких, 

гнучких дисках) з наступною технологією (обмеженням) доступу. Вибірка 

інформації та подальша оцінка вибору зумовлена конкретністю поставленої 

задачі. Критичність щодо даних настає з моменту вибірки та подальшого їхнього 

опрацювання. 

 Обробка та використання інформації суб’єктами розподіленої системи, які 

зумовлюють практичне використання інформації при прийнятті рішень та 

реалізації тих чи інших життєвих процесів, дає змогу виділити найвразливішу 

ланку захищеної системи – етап її передавання, де є можливість 

несанкціонованих дій (перегляду, модифікації, знищення) з боку 

неавторизованих користувачів.  

Засоби контролю цілісності та достовірності інформації функціонують на 

різних структурних рівнях її обробки. Це низький, середній та високий: низький 

(структурний рівень), середній (семантичний рівень подання інформації) та 

високий (логічний рівень контексту інформації) рівні. Розглядання високого 

рівня оцінки виходить за межі статті, засоби середнього рівня аналізуються у цій 

роботі.  

На низькому (структурному) рівні обробки інформації ПЕОМ функціонують 

методи, які відповідають СКЦДІ.  

Отже, вирішення проблеми цілісності та достовірності інформації зумовлює 

розгляд елементів його сигнатурного аналізу та побудови функцій хешування 

даних, які формулюються з урахуванням з систематизації переліку загроз 

інформації та класифікації характеристик файла, які критичні до модифікування.  
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Обробка інформації пов’язана з формою подання на подразники остаточної 

інформації (текст, зображення, звук). Крім перелічених потоків, існують ще деякі 

службові дані, що характеризують програмне середовище та відображають його 

функціональність (відповідність призначенню). Тобто інформаційний потік 

залежно від сприйняття поданий в формі текстового, звукового (аудіо), 

графічного потоку, потоку відеозображень та службового потоку, який 

циркулює на рівніфункціонування вузлів обробки інформації, АС та забезпечує 

існування перерахованих потоків в сучасних засобах мультимедіа.  

На низькому рівні інформаційні потоки – це послідовності байтів 

стандартного оформлення (формати даних). Модифікація файлів розуміє 

модифікацію потоку, оскільки перший є структурною одиницею потоку.  

Визначення 3. Загроза інформаційної безпеки АС – це можливість реалізації 

впливу на інформацію, що призводить до створення, знищення, копіювання, 

блокування доступу до інформації, а також можливість впливу на компоненти 

АС, що призводить до втрати знищення або збою функціонування носія 

інформації, засобів взаємодії з носієм або засобів його управління.  

Необхідність класифікації загроз інформаційної безпеки зумовлена тим, що 

архітектура сучасних засобів автоматизованої обробки, організаційна, 

структурна та функціональна побудова інформаційно-обчислювальних систем 

(мереж), технології та умови обробки такі, що інформація потрапляє під вплив 

надмірно великої кількості чинників, за якими і потрібно формалізувати задачу 

описання загроз та ефективної протидії їм. Перелік загроз інформаційної безпеки 

будемо розглядати за цільовою ознакою класифікації та описання складових 

інформаційних потоків, критичних до модифікування. Аналіз цих загроз повинен 

бути здійснений на основі їхнього кваліфікації за низкою ознак. Кожна з ознак 

відображає одну із узагальнених вимог до системи захисту (конфіденційність, 

цілісність, достовірність): 

1 несанкціоноване копіювання носіїв інформації;  

2 необережні дії, що призводять до розголошення конфіденційної інформації 

або роблять її загальнодоступною;  

3 ігнорування організаційних обмежень (встановлених правил) під час 

визначення рангу системи.  

Для системи визначимо перелік класів загроз (якості моделі): 

1 за природою виникнення;  

2 за ступенем навмисності;  

3 за безпосереднім джерелом загроз;  

4 за станом джерела загроз; 

5 за мірою залежності від активності АС; 
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6 за мірою впливу на АС;  

7 за етапами доступу користувачів або програм до ресурсів АС;  

8 за способом доступу до ресурсів АС; 

 – за поточним місцем розміщення інформації, що зберігається і обробляється 

в АС. 

Відповідно для АС будемо розглядати чотири види загроз:  

1 загроза порушення конфіденційності полягає в тому, що інформація стає 

відомою тим, хто не володіє повноваженнями доступу до неї;  

2 загроза порушення цілісності включає в себе поняття будь-якої навмисної 

зміни інформації, що зберігається в обмежувальних системах або при її 

передаванні між системами;  

3 загроза відмови служб виникає щоразу, коли внаслідок навмисних дій 

блокується доступ до деяких ресурсів;  

4 загроза розкриття параметрів АС.  

Розглядаючи питання захисту АС, доцільно використовувати чотирирівневу 

градацію доступу до інформації, що зберігається, обробляється та залишається в 

АС:  

1 рівень носіїв інформації;  

2 рівень засобів взаємодії з носіями;  

3 рівень подання інформації;  

4 рівень змісту інформації.  

Крім того, потрібно сформулювати додаткові вимоги щодо аналізу загроз 

інформації:  

1 перелік загроз повинен бути максимально повним та деталізованим. Для 

кожної із загроз необхідно визначити, на порушення яких властивостей 

інформації або АС вона спрямована  (конфіденційності, цілісності, доступності, 

а також відмови служб АС);  

2 можливі методи реалізації загроз.  

З урахуванням технології обробки інформації та побудови моделі загроз 

інформації необхідно розробляти модель порушника, яка повинна бути 

адекватна реальному порушнику для певної АС.  

Визначення 4. Модель порушника – абстрактне формалізоване або 

неформалізоване описання дій порушника, який відображає його практичні та 

теоретичні можливості, апріорні знання, час та місце дій тощо.  

Стосовно АС порушники можуть бути зовнішніми або внутрішніми. Модель 

порушника повинна визначати:  

1 можливу мету порушника та її градацію за ступенем небезпеки для АС;  

2 категорії осіб, із яких може бути порушник;  



   121 

 

3 передбачення про кваліфікацію порушника;  

4 передбачення про характер його дій.  

Метою порушника може бути одержання необхідної інформації та 

можливість вносити зміни в інформаційні потоки згідно зі своїми намірами та 

завдання збитків через знищення матеріальних та інформаційних цінностей.  

Будь-яка якісна система протидії апріорно передбачає високий досвід 

(володіння високим рівнем знань в галузі обчислювальної техніки, 

програмування, проектування та експлуатації АС, володіння інформацією про 

функції та механізм дії засобів захисту) та кваліфікацію порушника (можливість 

використання недоліків проектування КСЗІ за допомогою методів та засобів 

активного впливу на АС, які змінюють конфігурацію системи).  

Також передбачається, що за місцем дій порушники можуть одержати доступ 

до засобів адміністрування АС та засобів управління КСЗІ.  

Перелік загроз, оцінка їхньої реалізації, а також модель порушника є основою 

для аналізу ризику реалізації загроз та формулювання моделі реєстрації даних. 

 Дія моделі реєстрації даних поширюється на рівень автентифікації файлів.  

Перша умова функціонування моделі – автономність СКЦДІ (незалежність 

від дій системного адміністрування). Умова друга – обов’язковість (застосування 

алгоритмів СКЦДІ до кожного елемента потоку).Умова третя – компактність 

засобів СКЦДІ (застосування мінімальних обчислювальних ресурсів). Умова 

четверта – реагування (комплекс організаційних заходів щодо порушення 

цілісності об’єкта). 

 Враховуючи, що файл є одиницею обміну між різними системами обробки і 

він виступає як індикатор СКЦДІ, розглядаємо характеристики файла як 

одиниці, до якої можливе застосування моделі реєстрації та підтвердження їхньої 

цілісності.  

Створення механізму ефективного захисту інформації з обмеженим 

доступом передбачає, насамперед, уявлення, що в основі існує стандартна 

система, яка складається з об’єкта нападу та суб’єкта, який намагається 

використати інформацію всупереч встановленим нормам поводження з нею. 

 Проаналізувавши життєвий цикл інформації, визначимо питання щодо його 

аналізу:  

1.Як транспортувати інформацію?  

2.Який вид аналізу застосувати для визначення стану інформації після її 

транспортування 

Якщо позначка дослідження – вибір виду аналізу, то об’єктом аналізу, 

зважаючи на це, стає структурування інформації на електронному носії.  
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Сформулюємо тезисно відповіді на два питання, які були поставлені раніше. 

Інформаційний потік, що контролюється, переважно передаватиметься у 

відкритому вигляді (для безпосереднього подальшого опрацювання) з 

подальшою обов’язковою обробкою СКЦДІ.  

За наявності такого функціонуючого механізму, у разі нападу на передану 

інформацію своєчасне виявлення цього факту надасть додаткові можливості 

щодо запобігання подальшому розвитку негативних подій.  

Алгоритм цілісності та достовірності інформації будується на принципах 

хешування відрізків потоку даних.  

Визначення 5. Одностороння хеш-функція, H(N) обробляє довільне 

повідомлення довжини N і повертає хеш фіксованої довжини h:  

h=H(N), 

де h – довжини n.  

Багато функцій можуть взяти вхід доцільної довжини і повернути вихід 

фіксованої довжини, але односторонні хеш-функції мають три додаткові 

характеристики, що робить їх односторонніми: 

– за N легко обчислити h;  

– за h важко обчислити N так, що H(N)=h;  

– за N' важко знайти інше повідомлення N' таке, що H(N)=H(N').  

Довжина хеша може бути змінена користувачем. Запропонований метод 

припускає генерацію довшого хеша, ніж функція його виходу:  

1.Згенерувати хеш-повідомлення, використовуючи односторонню хеш-

функцію.  

2. Додати хеш-повідомлення.  

3. Згенерувати хеш конкатенації повідомлення і хеша.  

4. Створити більший хеш, що будується з хеша (крок 1) і конкатенації (крок3).  

5. Повторити (кроки 1–4) до досягнення необхідної довжини хеша.  

Висновки. На основі цього дослідження можна зробити такі висновки. 

Розгляд особливостей існування інформації в електронному вигляді дає змогу 

виділити такі риси інформаційної моделі реєстрації даних.  

Трансляція інформації в мережах телекомунікацій відбувається у вигляді 

інформаційних потоків, класифікація яких залежить від сприйняття їх 

оператором (текстові, графічні, звукові, відео та службові потоки: кодування, 

архівації, стиснення) та характеризується внутрішньою структурою формату 

потоку. Елементарною структурною одиницею потоку є файл, який будується з 

однотипних даних.  
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Інформація в сучасних АС часто піддається несанкціонованій модифікації. 

Найвразливішим із основних етапів життєвого циклу інформації є етап її 

поширення між кореспондентами мережі. 

Розглядаючи питання захисту АС, доцільно використовувати чотирирівневу 

градацію доступу до інформації, що зберігається, обробляється та захищається в 

АС: рівень носієв інформації, рівень засобів взаємодії з носіями, рівень подання 

інформації та рівень змісту інформації.  

Стосовно інформації необхідно виділити методи реалізації загроз на кожному 

рівні. Характеристика потенційних порушників припускає їхній високий досвід 

та кваліфікацію, а також передбачається, що за місцем здійснення дій порушники 

можуть одержати доступ до засобів адміністрування АС та засобів управління 

КСЗІ.  

Дія моделі реєстрації даних поширюється на рівень автентифікації файлів. 

Виділені критичні параметри файла, що схильні до модифікації. Це зовнішні та 

внутрішні якості файла.  

Умови функціонування моделі реєстрації: автономність СКЦДІ (незалежність 

від дій системного адміністрування), обов’язковість засобів СКЦДІ 

(застосування мінімальних обчис- лювальних ресурсів) та реагування (комплекс 

організаційних заходів щодо порушення цілісності об’єкта). Файли 

транспортують по мережі у відкритому вигляді, секретність даних підтримується 

організаційними заходами.  
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Дереча Наталія 

Держаний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА  В СФЕРІ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ 

Державна  експертиза в сфері технічного захисту проводиться з метою 

дослідження, перевірки, аналізу та оцінки об'єктів експертизи щодо їх 

відповідності вимогам нормативних документів із технічного захисту інформації 

та можливості їх використання для забезпечення технічного захисту інформації. 

Суб'єктами експертизи є:  

• юридичні та фізичні особи - власники інформаційних, 

телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, технічних і 

програмних засобів, які реалізують функції ТЗІ, - замовники експертизи.  

• Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та  

захисту інформації України;  

• підрозділи Державної служби спеціального зв'язку та захисту  

інформації України, підприємства, установи та організації, які проводять 

експертизу;  

• державні органи, які проводять експертизу в сфері свого  

управління;  

• фізичні особи - виконавці експертних робіт з ТЗІ.  

Об'єктами експертизи є:  

• комплексні системи захисту інформації ,  які  є  

невід'ємною  складовою частиною інформаційної,  телекомунікаційної або 

інформаційно-телекомунікаційної системи ;  

• технічні  та  програмні  засоби,  які  реалізують функції ТЗІ. 

Експертиза КСЗІ є процедурою підтвердження відповідності КСЗІ 

вимогам  нормативних  документів  із  ТЗІ   і проводиться  шляхом  експертних  

випробувань або шляхом  аналізу декларації про відповідність КСЗІ вимогам  

нормативних  документів із ТЗІ. 

Експертиза   може   бути   первинною,   додатковою та контрольною.  

Первинна експертиза є основним видом експертизи і  передбачає 

виконання  організатором  усіх  потрібних  заходів,  визначених  у розділі 3 цього 

Положення,  для підготовки  та  прийняття  рішення щодо об'єкта експертизи. 

Додаткова    експертиза    проводиться    стосовно   об'єктів експертизи,  щодо 

яких відкрилися нові наукові та науково-технічні обставини  або  в зв'язку з 
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закінченням терміну дії документів, що засвідчують результати експертизи. 

Контрольна експертиза  проводиться  іншим   організатором   з ініціативи  

замовника за наявністю у нього обґрунтованих претензій до висновку первинної 

чи додаткової експертизи  або  з  ініціативи адміністрації  для  перевірки  

висновку  первинної  чи  додаткової експертизи. 

Для організації та проведення експертизи Адміністрація:  

• розробляє необхідні  нормативно-правові  акти  та  нормативні 

документи,  що  забезпечують   проведення   експертизи,   інформує організаторів 

та Експертів щодо введення їх у дію;  

• формує реєстри Організаторів та Експертів;  

• реєструє заяви на проведення експертизи,  надає Замовникам та   

Організаторам  консультації  стосовно   порядку   та   організації проведення   

експертизи,  оформлення  документів  за  результатами проведення експертизи;  

• приймає рішення  щодо  можливості й доцільності проведення та 

організації експертизи, зокрема контрольної;  

• у разі   експертизи   засобу   ТЗІ   приймає   рішення   щодо необхідності 

розроблення порядку відбору  зразків  для  проведення випробувань;  

• реєструє,  видає, зупиняє дію або скасовує експертні висновки щодо  

можливості  використання  засобів  ТЗІ та  атестати;   

• реєструє  декларації,  зупиняє  дію  або  скасовує реєстрацію декларацій;  

• здійснює контроль  за  проведенням  Організатором  експертних 

випробувань   та   за   дотриманням   вимог  експлуатації  об'єкта експертизи, які 

впливають на захищеність інформації. 

Література: 

1. Положення  про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації від 

16.05.2007 

2. Зміни до Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту 

інформації від 10.10.2012 

 

Вербиненко Віталій 

Держаний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

 

ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

Розвиток штучних нейронних мереж тісно пов'язаний з 

біологією.  Штучний нейрон – це спрощена модель біологічного нейрона. 

Математично він представляє собою деяку нелінійну функцію (функцію 
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активації) від одного аргументу, що є лінійною комбінацією вхідних сигналів. 

Зв’язки між нейронами, за аналогією зі зв’язками між природними нейронами, 

називаються синапсами. 

Важливою властивістю нейронних мереж, що свідчить про їх великий 

потенціал і широкі прикладні можливості є  паралельна обробка інформації 

одночасно великою кількістю нейронів. Завдяки цьому досягається значне 

пришвидшення обробки інформації. Іншою не менш важливою особливістю 

нейронних мереж є здатність до навчання та узагальнення інформації. Таким 

чином досягається деяка схожість з роботою головного мозку людини. 

Властивість навчання проявляється у здатності нейронної мережі 

змінювати свою поведінку в залежності від стану навколишнього середовища. 

Завдяки саме цій властивості нейронні мережі привертають до себе значну увагу. 

Існує велике розмаїття алгоритмів навчання нейронних мереж, кожен з яких має 

свої сильні та слабкі сторони, але сьогодні ще не сформовано єдиної думки про 

те, чому можна навчити нейронну мережу і як таке навчання має проводитись. 

Нейронні мережі мають практичне застосування у проектуванні і 

оптимізації мереж зв'язку. З їх допомогою успішно вирішується важливе 

завдання в сфері телекомунікацій – знаходження оптимального шляху трафіку 

між вузлами. Окрім управління маршрутизацією потоків, нейронні мережі 

використовуються для отримання ефективних рішень в сфері  проектування 

нових телекомунікаційних мереж, а також для швидкого кодування та 

декодування даних, стиснення відеоінформації тощо. 

Інтелектуальні системи на основі штучних нейронних мереж дозволяють з 

успіхом вирішувати проблеми розпізнавання образів, виконання прогнозів, 

оптимізації, асоціативної пам'яті і керування. Традиційні підходи до рішення цих 

проблем не завжди надавали необхідної гнучкості і перед технологією 

нейромереж відкрито багато перспектив. 

Наприклад, компанія «Google» розробила перекладач на базі нейронної 

мережі.  Вперше технологія нейронного машинного перекладу була 

представлена у вересні 2016 року і підтримувалася тільки на парі англійська-

китайська. Зараз в список доступних для нейромереж мов входять російська, 

хінді, в’єтнамська, англійська, французька, німецька, іспанська, португальська, 

китайська, японська, корейська та турецька. Інженери запевняють, що вже 

найближчим часом, кількість підтримуваних мов буде знову збільшено. Таке 

нововведення пов’язане з тим, що нейронний переклад набагато кращий, ніж 

попередня технологія, оскільки перекладу підлягають цілі речення за раз, а не 

частини речень. Це дозволяє створювати переклади, які зазвичай більш точні і 
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звучать ближче до того, як насправді говорять люди, тобто сповна передають 

зміст речень. 

В цілому, нейромережі мають цілу низку явних переваг, у порівнянні з 

традиційними обчислювальними методами: 

1. Процес створення нейронної мережі більше відноситься до процесу 

навчання, ніж до програмування. 

2. Нейрокомп'ютери особливо ефективні там, де потрібна подоба людської 

інтуїції, зокрема до таких завдань належать прийняття рішень в процесі оцінки 

фінансового стану деякого економічного об'єкта. 

3. Гнучкість структури нейронних мереж дозволяє різними способами 

комбінувати прості складові нейрокомп'ютерів - нейрони і зв'язки між ними. За 

рахунок цього один нейрокомп'ютер можна застосовувати для вирішення різних 

завдань, часто не пов'язаних між собою. 

4. Нейронні мережі дозволяють створити ефективне програмне 

забезпечення для високопаралельних комп'ютерів. Створюючи математичне 

забезпечення на базі нейронних мереж, можна для широкого класу задач 

вирішити проблему ефективності одночасного вирішення паралельних завдань. 

Крім того, паралельна обробка інформації забезпечує високу швидкість 

вирішення завдань. 

5. Вирішення задач в умовах невизначеності - здатність навчання 

нейронної мережі дозволяє вирішувати завдання з невідомими 

закономірностями і залежностями між вхідними та вихідними даними, що 

дозволяє працювати з неповними даними.  

6. Стійкість до шумів у вхідних параметрах - нейронна мережа може 

самостійно визначати неінформативні для аналізу параметри і робити їх відсів, в 

зв'язку з чим зникає необхідність додаткового аналізу інформаційного вкладу 

вхідних даних. 

7. Адаптація до змін навколишнього середовища - нейронні мережі можуть 

бути перенавчені в нових умовах навколишнього середовища, що описуються 

незначними коливаннями параметрів цього середовища. Тобто можна виробляти 

перенавчання нейронних мереж на основі незначних коливань параметрів 

середовища. 

Штучні нейронні мережі є важливим розширенням поняття обчислення. 

Вони обіцяють створення автоматів, що виконують функції, які були раніше 

винятковою прерогативою людини. Машини можуть виконувати нудні, 

монотонні і небезпечні завдання, і з розвитком технології виникнуть абсолютно 

нові застосування. Сьогоднішній вибух інтересу залучив до нейронних мереж 

тисячі дослідників. Резонно чекати швидкого зростання нашого розуміння 
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штучних нейронних мереж, що веде до більш довершених мережевих парадигм 

і множини прикладних можливостей. 

Зосередження на вивченні нейромереж та їх можливостей може стати 

чудовою передумовою для нових відкриттів та розширенням границь 

застосувань цієї перспективної і передової технології. Чимало українських 

вчених вже займається дослідженням нейронних мереж, і достатня увага до даної 

технології і виділення грантів на її дослідження може стати тим ривком, що 

виведе інформаційні технології в Україні на передову науково-технічного 

прогресу.  

 

Література: 

1. Садовой А. В., Сотник С. Л. Алгоритмы обучения нейронных сетей будущего. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.alicetele.com/~sergei/articles/algo/algo.htm; 

2. Хайкин Саймон. Нейронные сети: Полный курс: Пер. з англ. / С. Хайкин. — М.: 

Вильямс, 2008; 

3. Нейронные сети в системах автоматизации / В.И. Архангельский, И.Н. Богаенко, Г.Г. 

Грабовский и др. – Киев: Техника; 

4. Лазарев В.М., Свиридов А.П. Нейросети и нейрокомпьютеры. – М.: Изд-во МГТУ 

РЭА, 2011. 

 

 

Сокол Антон 

Держаний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

КСЗІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ 

  Необхідність побудови КСЗІ: 

Відповідно до чинного законодавства України і вимог окремих 

нормативних документів Закону України "Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах" та Закону України "Про захист 

персональних даних" обов'язковому захисту інформації підлягає: інформація, що 

є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимоги по захисту 

якої встановлені законом, в т.ч. персональні дані громадян. 

Комплексна система захисту інформації – сукупність організаційних і 

інженерно-технічних заходів, які спрямовані на забезпечення захисту інформації 

від розголошення, витоку і несанкціонованого доступу. Організаційні заходи є 

обов'язковою складовою побудови будь-якої КСЗІ. Інженерно-технічні заходи 

здійснюються в міру необхідності. 

http://www.alicetele.com/~sergei/articles/algo/algo.htm
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Організаційні заходи 

Організаційні заходи включають в себе створення концепції інформаційної 

безпеки, а також: 

- складання посадових інструкцій для користувачів та обслуговуючого 

персоналу; 

- створення правил адміністрування компонент інформаційної системи, обліку, 

зберігання, розмноження, знищення носіїв інформації, ідентифікації 

користувачів; 

- розробка планів дій у разі виявлення спроб несанкціонованого доступу до 

інформаційних ресурсів системи, виходу з ладу засобів захисту, виникнення 

надзвичайної ситуації; 

- навчання правилам інформаційної безпеки користувачів. 

У разі необхідності, в рамках проведення організаційних заходів може 

бути створена служба інформаційної безпеки, проведена реорганізація системи 

діловодства та зберігання документів. 

Інженерно-технічні заходи 

Інженерно-технічні заходи – сукупність спеціальних технічних засобів та 

їх використання для захисту інформації. Вибір інженерно-технічних заходів 

залежить від рівня захищеності інформації, який необхідно забезпечити. 

Інженерно-технічні заходи, що проводяться для захисту інформаційної 

інфраструктури організації, можуть включати використання захищених 

підключень, міжмережевих екранів, розмежування потоків інформації між 

сегментами мережі, використання засобів шифрування і захисту від 

несанкціонованого доступу. 

У разі необхідності, в рамках проведення інженерно-технічних заходів, 

може здійснюватися установка в приміщеннях систем охоронно-пожежної 

сигналізації, систем контролю і управління доступом. 

Окремі приміщення можуть бути обладнані засобами захисту від витоку 

акустичної (мовної) інформації. 

Суб'єкти КСЗІ 

У процес створення КСЗІ залучаються такі сторони: 

- організація, для якої здійснюється побудова КСЗІ (Замовник); 

- організація, що здійснює заходи з побудови КСЗІ (Виконавець); 

- Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України (Адміністрація Держспецзв'язку) (Контролюючий орган); 

- організація, що здійснює державну експертизу КСЗІ (Організатор експертизи); 

- організація, що в разі необхідності залучається Замовником або Виконавцем 

для виконання деяких робіт зі створення КСЗІ (Підрядник). 
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Об'єкти захисту КСЗІ 

Об'єктом захисту КСЗІ є інформація, в будь-якому її вигляді і формі 

подання. Матеріальними носіями інформації є сигнали. По своїй фізичній 

природі інформаційні сигнали можна розділити на такі види: електричні, 

електромагнітні, акустичні, а також їх комбінації. 

Сигнали можуть бути представлені у формі електромагнітних, механічних 

та інших видах коливань, причому інформація, яка підлягає захисту, міститься в 

їх змінних параметрах. 

Залежно від природи, інформаційні сигнали поширюються в певних 

фізичних середовищах. Середовища можуть бути газовими, рідинними і 

твердими. Наприклад, повітряний простір, конструкції будівель, з'єднувальні 

лінії і струмопровідні елементи, заземлення та інші. 

Залежно від виду та форми подання інформаційних сигналів, які 

циркулюють в інформаційно-телекомунікаційній системі (ІТС), у тому числі і в 

автоматизованих системах (АС), при побудові КСЗІ можуть використовуватися 

різні засоби захисту. 

 

Ячник Владислав Олегович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

 

АКТУАЛЬНІ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ ІБ 

 
В статті розглянуті внутрішні та зовнішні загрози інформаційної безпеки. Проведений аналіз 

їх утворення, класифікації, запропоновано заходи щодо мінімізації загроз. 

 

Історично склалося, що той, хто володіє секретною інформацією, - володіє 

практично всім світом. 

Комп'ютери практично замінили людський мозок, оскільки всі особливо 

важливі дані зберігаються безпосередньо в файлах. Деякі документи, як і раніше 

припадають пилом в сейфах, проте їх кількість різко скорочується. Саме тому 

комп'ютери стають ласим шматочком для конкуруючих організацій і просто 

зловмисників, які промишляють на крадіжці інформації. Щоб роздобути дані, 

людина готова піти практично на будь-який крок. Навіщо щось створювати і 

розробляти, якщо можна взяти у когось вже готове? Логіка залізна. 

В інформаційній мережі є відповіді на всі питання. Комп'ютер все знає і 

вміє. Тільки за останній час істотно зросла кількість направлених хакерських 
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нападів, а також почастішали випадки застосування замовного шпигунського 

ПЗ. Шпигунство переходить на промисловий рівень, а це значить, що незабаром 

світ накриє хвиля кіберзлочинності. Не потрібно більше заявлятися в банк в 

масках серед білого дня з автоматами наперевагу. Декілька натиснень клавіш - і 

гроші вже перекочували на особисті рахунки грабіжників, на яких і планують 

залишитися. Створюючи та вдосконалюючи троянські програми, вірусні 

програми, системи спрощеного проникнення хакери прагнуть поліпшити якість 

своєї продукції. Кількість зломів скоротиться, проте відстежити їх уже не вийде. 

Захист не помітить небезпеку і пропустить до цінних даних. На сьогоднішній 

день потенційні інформаційні загрози можна класифікувати на дві групи: 

• внутрішні, 

• зовнішні. 

До внутрішніх загроз відносять дії чи бездіяльність (навмисні чи не 

навмисні) співробітників, що протидіють інтересам діяльності підприємства, 

наслідком яких може бути нанесення економічних збитків компанії, втрата 

інформаційних ресурсів, підрив ділового іміджу компанії, виникнення проблем 

у відносинах з реальними чи потенційними партнерами тощо.  

Враховуючи, що значна частина внутрішніх загроз реалізується за участі 

або сприяння персоналу, можна вважати, що основним джерелом таких загроз є 

працівники даної організації.  

Виходячи з цього внутрішні загрози можуть утворюватися внаслідок:  

• Непрофесійних дій працівників;  

• Низького стану виховної та профілактичної роботи в організації;  

• Недосконалої системи заробітної плати та стимулювання праці персоналу;  

• Порушень правил кадрової роботи, невідповідності кадрової політики 

умовам роботи в організації;  

• Психологічних та комунікаційних особливостей працівників;  

• Відсутності нормативної бази організації, яка б установлювала режими їх 

діяльності та правила поведінки персоналу;  

• Низького стану трудової та виробничої дисципліни, слабкої вимогливості 

керівного складу;  

Існує декілька підходів класифікації внутрішніх порушників. На мій погляд, 

одною з найкращих класифікацій можна назвати екосистему внутрішніх 

порушників компанії InfoWatch (таблиця 1). Фахівці компанії фокусують увагу 

виключно на захисті даних від витоку, модифікації та знищення, і тому їх 

погляди відрізняються великою глибиною аналізу. 
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Таблиця 1 

Екосистема внутрішніх порушників 

Тип Навмисність Користь Постановка 

задачі 

Дії при 

неможливості 

Халатний Ні Ні Ні Повідомлення 

Маніпульований Ні Ні Ні Повідомлення 

Скривджений Так Ні Сам Відмова 

Нелояльний Так Ні Сам Імітація 

Підробляючий Так Так Сам/Ззовні Відмова/Імітація/

Злом 

Впроваджений Так Так Ззовні Злом 

 

Щодо нейтралізації та мінімізації внутрішніх загроз потрібно вжити 

наступні заходи:  

• Організаційні заходи з захисту інформації(комплекс адміністративних та 

обмежувальних заходів);  

• Контрольно-правові заходи (контроль за виконанням персоналом вимог 

відповідних інструкцій, розпоряджень, наказів, нормативних документів);  

• Профілактичні заходи (спрямовані на формування у персоналу мотивів 

поведінки, які спонукають їх до безумовного виконання у повному обсязі вимог 

режиму, правил проведення робіт та ін., а також на формування відповідного 

морально-етичного стану в колективі);  

• Інженерно-технічічні заходи;  

• Робота з кадрами (підбір персоналу, інструктажі, навчання персоналу з 

питань забезпечення захисту інформації, виховання пильності співробітників, 

підвищення їхньої кваліфікації);  

• Психологічні заходи (встановлення відео спостереження, оприлюднення 

інцидентів із спробою винесення забороненої інформації за межі організації). 

Внутрішні загрози безпеки є постійними і не залежать від ролі, місця, 

значення організації або наявності зовнішніх загроз. Тому керівництву 

організації слід вкрай серйозно підходити до проблеми захисту інформації від 

внутрішніх загроз, адже для цього існують всі необхідні засоби як технічні так і 

організаційні. 

 

Зовнішні загрози найбільш представлені чотирма поширеними 

представниками: руткіти, програми для крадіжки фінансових рахунків, 
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кібернетичний шантаж і потенційно безпечні програми, які прийнято називати 

riskware. Почну з опису руткітів. 

Руткіти  

Деякі задаються питанням, а що це взагалі за слово таке? Руткітом 

називається програмний код, який вводиться для приховування будь-чиєї 

активної діяльності на сервері. Наприклад, щоб обійти антивірусні програми 

вірусам потрібно проникнути на сервер непоміченими. Яким чином? Спочатку 

встановлюється спеціальний руткіт, який і буде приховувати всю активність 

вірусної програми. Антивірус пропустить установку руткіта. Якщо на 

підприємстві або в організації є СКУД або система відеоспостереження - їх 

можна вважати потенційними мішенями для атаки руткітів. Ніхто не зможе дати 

гарантію, що на екранах монітора відображається абсолютно не те, що 

відбувається в даний момент. Віруси вільно розгулюють по серверу, оскільки 

виявити їх в такому випадку стає вкрай складно.  

Кібернетичний шантаж  

Здавалося б, шантажувати можна тільки реальних людей при реальних 

зустрічах або телефонних дзвінках. Але ні, поява кібершантажу повністю 

заперечує цю точку зору. І для цього є кілька вагомих причин. Виявити людину 

і відстежити його в мережі практично нереально. Забезпечується відмінна 

анонімність, отже, по мережі можна говорити про що завгодно. Налякати 

установкою на сервер прихованої програми, яка знищить дочиста всі важливі 

документи і спокійно отримати гроші електронним платежем від переляканої 

жертви. 

Кібернетичне злодійство  

До даного пункту сміливо можна адресувати спроби поцупити гроші, що 

зберігаються на електронних рахунках. Злочинці можуть шляхом обману 

заволодіти секретною інформацією, яку використовують для відмивання грошей. 

Або можливий випадок установки програмного забезпечення, призначеного для 

зчитування фінансової інформації. ПЗ поміщається в програмний або ігровий 

диск і вільно поширюється. Користувач не знатиме, що на даний момент він 

передає секретні дані щодо своїх рахунків іншим користувачам. 

Потенційно безпечні програми  

Потенційно безпечні програми або riskware обволікають дві протиборчі 

сторони. Одні стверджують, що потенційно безпечні програми 

використовуються для спрощення злому системи, інші ж просто впевнені, що 

ніякої небезпеки програми не несуть. Спостерігається палиця з двома кінцями. 

Звичайно, хакери можуть використовувати потенційно безпечне ПЗ для 

подальшої розсилки вірусів або троянських програм. Кількість подібного пакету 
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програм збільшується в геометричній прогресії. Але що найважливіше - 

виробники програмного забезпечення вкрай недоброзичливо ставляться до всіх 

звинувачень. Якщо їх програма позначається як вірус - вони навіть можуть 

подати в суд на розробника антивірусної компанії. 

Забезпечення інформаційної безпеки в сучасних умовах підрозділяється на 

чотири основних напрямки:  

- Антивірусні програми, які виявляють шкідливу діяльність вірусів і кодів  

- Корпоративні файрволи, які повністю контролюють вхідні та вихідні 

потоки інформації по всій мережі  

- Місцеві файрволи, що займаються безпосереднім аналізом рівня трафіку  

- Системи по запобіганню незаконного вторгнення ( HIPS)  

Кожне із зазначених напрямків ефективно працює тільки з одним видом 

загроз. Відповідно, якщо поєднати роботу всіх компонентів в одну систему - 

отримана захист зможе надійно протистояти як зовнішнім, так і внутрішнім 

загрозам інформаційної безпеки.  

Подібна система в рази краща, ніж звичайний захист, встановлений на 

комп'ютери. Антивірусні програми відмінно запобігають атакам відомих вірусів, 

продукти класу HIPS повністю блокують виконання програмою будь-яких дій, 

якщо вона буде занесена в ранг небезпечної.  

Навіть якщо це буде невідомий вірус, і антивірусна програма його 

пропустить, HIPS заблокує виконання подальших операцій. Мережеві файрволи 

займаються контролем рівня вихідного і вхідного потоку даних по всій мережі, 

не вникаючи в особливості кожного сервера. Місцеві файрволи навпаки 

займаються контролем потоку даних на кожному окремо взятому комп'ютері, не 

звертаючи уваги на завантаженість всієї системи в цілому.  

Що ж робити з потенційно безпечними програмами, які звичайний 

антивірус заносить до розряду небезпечних?  

Оскільки даний спір вирішиться не в найближчий час - найбільш 

ефективним засобом боротьби з подібними програмами - установка системи 

HIPS. Антивірус повністю заблокує програму ще на моменті установки, в той час 

як програма класу HIPS почне свою блокуючу діяльність тільки в разі підозрілої 

активності встановленого ПЗ. Даний варіант найбільш оптимальний, оскільки 

розробки чесних виробників подібного ПЗ не будуть закриватися при установці. 

Якщо програма не несе шкідливості - нехай собі працює.  

Що стосується захисту від внутрішніх атак - тут все досить далеко до 

досконалості. Системи захисту інформації розроблялися в першу чергу на оберіг 

від зовнішніх небезпек, оскільки захистити від внутрішніх подібними засобами 
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технічно неможливо. Єдиний метод, здатний зробити це, - установка програмних 

пакетів, призначених для запобігання незаконного вторгнення.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ДАНИХ В СИСТЕМАХ 

ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 
 

Для захисту електронного документообігу варто застосовувати спеціальні засоби управління 

безпекою, оскільки ЕДО з партнерами уразливий стосовно несанкціонованого перехоплення й 

модифікації інформації. Крім того можливо буде потрібно підтвердження передачі або одержання 

даних. Необхідно також подбати про захист підключених до мережі комп'ютерних систем від загроз, 

які виходять від електронного підключення.  

 

Засоби управління безпекою операцій по ЕДО повинні бути погоджені з 

партнерами й постачальниками додаткових мережних послуг. 

         Базовий елемент будь-якої СЕД - документ, усередині системи це може 

бути файл, а може бути запис у базі даних. Говорячи про захищений 

документообіг, часто мають на увазі саме захист документів, захист тієї 

інформації, яку вони несуть в собі. У цьому випадку все зводиться до банального 

(хоча і не простого) завдання захисту даних від несанкціонованого доступу. Це 

означає, що необхідно захистити систему ЕДО її працездатність, забезпечити 

швидке відновлення після ушкоджень, збоїв і навіть після знищення. Тому до 

захисту системи електронного документообігу необхідний комплексний підхід, 

який передбачає захист на всіх рівнях СЕД. Починаючи від захисту фізичних 

носіїв інформації, даних на них, і закінчуючи організаційними заходами. 
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       Таким чином, необхідно захищати, по-перше, апаратні елементи системи. Це 

комп'ютери, сервери, елементи комп'ютерної мережі та мережеве устаткування 

(як активну - маршрутизатори, switch і т.д., так і пасивне - кабелі, розетки і т.д.). 

Необхідно передбачити такі загрози, як поломка обладнання, доступ 

зловмисника до обладнання, відключення живлення і т.д. 

        По-друге, захист необхідна файлів системи. Це файли програмного 

забезпечення та бази даних, рівень між апаратними пристроями системи і 

логічними елементами системи і фізичними складовими. В іншому випадку 

з'являється можливість впливу зловмисником або зовнішніми обставинами на 

файли СЕД, не проникаючи в систему, тобто як би зовні. Наприклад, файли бази 

можуть бути скопійовані зловмисником або пошкоджені в результаті збою 

операційної системи або обладнання. По-третє, саме собою, необхідно захищати 

документи та інформацію, що знаходяться усередині системи. 

       Використовуючи такий підхід, можна побудувати систему, захищену на всіх 

рівнях, і рубежі оборони від погроз на кожному рівні. Можливо, виглядає трохи 

параноїдально, так і вартість подібної захисту може зрівнятися з вартістю самої 

СЕД, тому завжди потрібно шукати розумний баланс між безпекою і вартістю. 

        Підхід до захисту електронного документообігу має бути комплексним. 

Необхідно тверезо оцінювати можливі загрози і ризики СЕД і величину 

можливих втрат від реалізованих загроз. Як вже говорилося, захист СЕД не 

зводиться лише до захисту документів і розмежування доступу до них. 

Залишаються питання захисту апаратних засобів системи, персональних 

комп'ютерів, принтерів та інших пристроїв; захисту мережного середовища, в 

якій функціонує система, захист каналів передачі даних і мережевого 

устаткування, можливе виділення СЕД в особливий сегмент мережі. Комплекс 

організаційних заходів грають роль на кожному рівні захисту, але їм, на жаль, 

часто нехтують. Адже тут і інструктаж, і підготовка звичайного персоналу до 

роботи з конфіденційною інформацією. Погана організація може звести нанівець 

усі технічні заходи, як досконалі вони б не були. 

Література: 

1. wiki.tneu.edu.uа 

2. https://habrahabr.ru 
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СИСТЕМА «REALSECURE» ЯК ОПТИМАЛЬНА СИСТЕМА 

ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВІД АТАК У МЕРЕЖАХ 

        Вибір системи виявлення атак відбувається за даними щодо числа порушень, що 

виявляються, частоти відновлення бази сигнатур, механізму опису власних сигнатур, 

власного захисту, інтеграції і т.п. До них можна додати необхідність централізованого 

управління всіма сенсорами, встановленими в різних місцях корпоративної мережі, у т.ч. і у 

віддалених філіях. У випадку придбання системи виявлення атак, що функціонує і на рівні 

мережі і на рівні вузла, потрібно звернути увагу на можливість єдиного управління цими 

компонентами з однієї консолі. На даний момент такою можливістю володіє тільки система 

RealSecure. 

Система побудована з обліком нової, трьохрівневої архітектури, що 

істотно полегшує функціонування системи RealSecure у великих, територіально-

розподілених мережах. Система RealSecure дозволяє в реальному режимі часу не 

тільки виявляти ворожу діяльність (більш 900 атак), як на окремих вузлах, так і 

на цілих мережних сегментах, але і реагувати на них відповідним чином. При 

цьому, дана система може використовуватися як для захисту зовнішнього 

доступу (наприклад, з мережі Internet), так і для захисту внутрішньої мережі. 

Система RealSecure складається з декількох компонентів. Перший компонент - 

Network Sensor, відповідає за виявлення і реагування на атаки на рівні мережі 

(шляхом аналізу мережного трафіку). Компонент Server Sensor встановлюється 

на контрольований вузол і виявляє будь-яку несанкціоновану діяльність, 

здійснювану на даному вузлі. При цьому, Server Sensor виявляє атаки на всіх 

рівнях - мережному, системному і рівні баз даних, у той час як OS Sensor може 

контролювати тільки журнали реєстрації. І OS Sensor, і Server Sensor можуть 

контролювати будь-який текстовий або бінарний журнал реєстрації (ОС, 

користувальницького додатка, бази даних, Web-сервера і т.д.). Четвертий 

компонент, RealSecure Appliance, це програмно-апаратне рішення, що 

призначене для виявлення мережних атак у високошвидкісних мережах. 

Управління всіма сенсорами здійснюється з консолі управління, що може 

бути представлена у виді трьох різних компонентів: 

 WorkGroup Manager - графічна консоль управління, що функціонує під 

управлінням ОС Windows NT і 2000.  
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 Sensor Manager - консоль, що функціонує під управлінням будь-якої 

Java-сумісної операційної системи, наприклад, Solaris.  

 Manager for OpenView і Manager for Tivoli -, що вбудовуються в системи 

мережного управління HP OpenView і Tivoli TME10 модулі, що здійснюють 

повний спектр дій над сенсорами.  

Компонент Event Collector, що відповідає за взаємодію між консолями і 

сенсорами. Цей компонент збирає від сенсорів дані про всі зафіксовані події і 

надає до них доступ необмеженому числу консолей. Усі зібрані дані 

зберігаються в єдиній базі даних, побудованої на основі MSDE або MS SQL 

Server. Дана архітектура дозволяє будь-якої консолі одержати доступ по зібраних 

даних незалежно від наявності прав доступу на зміну конфігурації сенсорів. Крім 

того, використання Event Collector дозволяє запобігти прямого з'єднання консолі 

з кожним сенсором, що збільшує її продуктивність, а також полегшує 

настроювання захищеності вузла з установленою консоллю і настроювання 

міжмережного екрану, що знаходиться між консоллю і сенсором. 

Можливості реагування на атаки є визначальними для будь-якої системи 

виявлення атак. У системі RealSecure такі варіанти можна розділити на три типи: 

повідомлення, запам'ятовування, і активне реагування. Повідомлення можна 

посилати на одну або кілька консолей управління, по електронній пошті або по 

факсу, телефону і пейджеру. Передбачено генерацію керуючих SNMP-

послідовностей для показу інформації про контрольовані події в системах 

мережного управління (наприклад, HP OpenView, CA Unicenter, Tivoli TME10). 

Ця система буде найзручнішою, так як у випадку здійснення атаки, що 

може привести до виведення з ладу вузлів корпоративної мережі, можливо 

автоматичне завершення з'єднання з вузлом, що атакує, блокування облікового 

запису порушника (якщо він є співробітником організації), або реконфігурація 

міжмережних екранів і маршрутизаторів таким чином, щоб надалі з'єднання з 

вузлом, що атакує, були заборонені, а також у системі RealSecure Server Sensor 

вперше інтегровані функції аналізу захищеності і виявлення атак, також вона має 

функцію попереднього аналізу захищеності і пошуку деяких уразливостей на 

контрольованому вузлі. 

 

Література: 

1.Система виявлення атак RealSecure, http://www.citforum.ru/security/internet/real_scan.shtml 
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ЗАПОБІГАННЯ ВИТОКУ АКУСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ПРИСТРОЇВ ЗАШУМЛЕННЯ  

Сьогодні у Україні активно розвивається промислове шпигунство, в якому використовуються 

самі досконалі засоби збору інформації. Через витік інформації багато фірм зазнають банкрутство, 

або змушені залишати свій сектор ринку конкурентам. Одним із основних витоків інформації є 

акустичне джерело витоку, тому у даному тезису розглянуто запобігання витоку акустичної 

інформації за допомогою пристроїв зашумлення, як одних з ефективних засобів для захисту 

інформації. 

Для захисту акустичної інформації, наприклад мови, використовують 

засоби просторового зашумлення (генератори шуму). У широкому сенсі під 

шумом розуміють перешкоди, які є сумішшю випадкових і короткочасних 

періодичних сигналів. У вузькому значенні під шумом розуміють так званий 

білий шум, що характеризується тим, що його амплітудний спектр розподілений 

за нормальним законом, а спектральна щільність потужності постійна для всіх 

частот. Для захисту переговорів від прослуховування використовують акустичні 

генератори шуму. Вони дозволяють замаскувати корисну інформацію на тлі 

шуму. Перешкоди, типу білого шуму, практично не піддаються повній фільтрації 

і тому є найбільш ефективними для закриття корисної інформаціі. Крім того, 

акустичні генератори білого шуму ефективні ще й тим, що впливають 

безпосередньо на вхідні низькочастотні тракти підслуховуючих пристроїв 

незалежно від їх особливостей схемотехніки і принципів передачі інформації. 

Така система захисту від витоку акустичної інформації складається з генератору 

шуму та комплексу акустичних і вібраційних випромінювачів. 

За принципом побудови генератори акустичного шуму поділяються на три 

основні групи: цифрові, аналогово-цифрові та аналогові. Найпростіші методи 

отримання білого шуму зводяться до використовування електронних елементів, 

що продукують шум (лампи, транзистори, різні діоди) з посиленням напруги 

шуму. Більш досконалими є цифрові генератори шуму, які генерують коливання, 

що є тимчасовим випадковим процесом, близьким по своїх властивостях до 

процесу фізичних шумів. Цифрова послідовність двійкових символів в цифрових 

генераторах  шуму  є  послідовністю  прямокутних імпульсів з 

псевдовипадковими інтервалами між ними. Період повторень всієї послідовності 

значно перевищує найбільший інтервал між імпульсами. 
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Генератори шуму являються досить ефективним засобом захисту 

акустичної інформації, так як вони не являються захисною системою яку можна 

знешкодити, а скоріше системою спотворення інформації, що дозволяє не 

шукати засоби викрадення інформації, а змінити інформацію яку отримають 

зловмисники, а саме пошкоджену інформацію, яку не можливо буде відновити, 

при цьому сам же користувач буде матиме змогу вільно користуватись  і ділитись 

своєю інформацією. 

 

Література: 

1. В.А. Хорошко, А.А. Чекатков «Методы и средства защиты информации» с. 284-  285 

Київ «ЮНІОР» 2003р. 

2. сайт rssecurity.ru  

3. сайт http://www.rias.com.ua 
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СИСТЕМА ЗБОРУ І КОРЕЛЯЦІЇ ПОДІЙ ( SECURITY INFORMATION 

AND EVENT MANAGEMENT) 

Системи захисту інформації постійно розвиваються і адаптуються до нових видів загроз. 

Кількість джерел інформації, з яких надходять дані щодо поточного стану захищеності, зростає з 

кожним днем. Коли інфраструктура занадто складна, неможливо встежити за загальною картиною 

того, що відбувається в ній. Якщо своєчасно не реагувати на виникаючі загрози і не запобігати їх, 

толку не буде навіть від сотні систем виявлення вторгнень. На допомогу приходять системи Security 

Information and Event Management (SIEM). 

         SIEM (Security information and event management) — об'єднання двох 

термінів, що позначають область застосування ПЗ: SIM (information Security 

management) — управління інформаційною безпекою та SEM (Security event 

management) — управління подіями безпеки. Технологія SIEM забезпечує аналіз 

в реальному часі подій (тривог) безпеки, що виходять від мережевих пристроїв і 

додатків. SIEM представлено додатками, приладами або послугами, і 

використовується також для журналювання даних і генерації звітів в цілях 

сумісності з іншими бізнес-даними. 

Акроніми SEM, SIM і SIEM іноді використовуються в контексті 

взаємозамінності. Сегмент систем управління безпекою, що має справу з 

моніторингом в реальному часі, кореляцією подій, оголошеннями і 
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відображенням на кінцевих пристроях зазвичай називають управлінням подіями 

(SEM). Друга область забезпечує довготривале зберігання, аналіз і звітність за 

накопиченими даними відома як управління ІБ (SIM). У міру зростання потреб у 

додаткових можливостях безперервно розширюється і доповнюється 

функціональність даної категорії продуктів. Наприклад, потреба в безпеці 

акустичних даних (vSIEM). 

      Функціональність: 

• Агрегація даних: управління журналами даних; дані збираються з різних 

джерел мережеві пристрої та сервіси, датчики систем безпеки, сервери, бази 

даних, програми; забезпечується консолідація даних з метою пошуку критичних 

подій. 

• Кореляція: пошук спільних атрибутів, зв'язування подій значимі кластери. 

Технологія забезпечує застосування різних технічних прийомів для інтеграції 

даних з різних джерел для перетворення вихідних даних в значущу інформацію. 

Кореляція є типовою функцією підмножини Security Event Management. 

• Оповіщення: автоматизований аналіз корелюють подій і генерація повідомлень 

(сигналів) про поточні проблеми. Оповіщення може виводитися на «приладову 

панель самого додатка, так і бути направлено в інші сторонні канали: e-mail, 

GSM-шлюз ітп. 

• Засоби відображення (інформаційні панелі): відображення діаграм 

допомагають ідентифікувати патерни відмінні від стандартного поведінки. 

• Сумісність (трансформування): застосування додатків для автоматизації збору 

даних, формування звітності для адаптації агрегируемых даних до існуючих 

процесів управління інформаційною безпекою та аудиту. 

• Зберігання даних: застосування довготривалого зберігання даних в 

історичному порядку для кореляції даних за часом та для забезпечення 

трансформування. Довготривале зберігання даних критично для проведення 

комп'ютерно-технічних експертиз, оскільки розслідування мережевого 

інциденту навряд чи буде проводитися в сам момент порушення. 

• Експертний аналіз: можливість пошуку по безлічі журналів на різних вузлах; 

може виконуватися в рамках програмно-технічної експертизи. 

        Система SIEM універсальна за рахунок своєї логіки. Та забезпечує аналіз в 

реальному часі подій(тривог) безпеки які надходять від мережевого обладнання 

та програмного забезпечення. Також слід зазначити що сама система не захищає, 

а аналізує, обробляє дані та попереджує користувача при виникненні небезпеки. 

 

Література: 

Матеріал з Вікіпедії: https://ru.wikipedia.org/wiki/SIEM 
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СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ ЯК ОБ’ЄКТ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

При створенні платіжних систем необхідно приділити якомога більше уваги 

захисту та забезпечення їх безпеки. Зазвичай різниться внутрішня і зовнішня 

безпека. Внутрішня безпека повинна забезпечувати цілісність програм і даних, 

забезпечення нормальної роботи всієї системи. Зовнішня - повинна захищати від 

будь-яких загрозливих збоєм в системі проникнень. В даний час існує два 

підходи до побудови захисту платіжних систем: 

 комплексний підхід— об'єднує різноманітні методи протидії загрозам; 

 фрагментарний підхід-протидія певним загрозам (антивірусні засоби і таке 

інше). 

Комплексний підхід застосовується для захисту великих систем (наприклад, 

міжнародні міжбанківські мережі). У 1985 р Національним центром 

комп'ютерної безпеки Міністерства оборони США була опублікована 

«Помаранчева книга», в якій було наведено звід правил і норм, а також основні 

поняття захищеності інформаційно-обчислювальних систем. Надалі ця книга 

перетворилася на справжнє «керівництво до дії» для фахівців із захисту 

інформації. Поняття які були визначені в ній, надалі стали зразком для її 

наступників, хоча і були видозмінені та вдосконалені. 

 Політика безпеки – сукупність норм, правил і методик, на основі яких 

надалі будується діяльність інформаційної системи в галузі поводження, 

зберігання, розподілу критичної інформації.  

Політика безпеки визначає: 

 цілі, завдання, пріоритети системи безпеки; 

  гарантований мінімальний рівень захисту; 

  обов'язки персоналу щодо забезпечення захистy; 

  санкції за порушення захисту; 

  області дії окремих підсистем. 

Аналіз ризику, що складається з декількох етапів [2, с.47] : 

 опис складу системи (документація, апаратні засоби, дані, персонал і таке 

інше) 
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 визначення по кожному елементу системи вразливих місць; 

 оцінка ймовірності реалізації загроз; 

 оцінка очікуваних розмірів втрат; 

 аналіз методів і засобів захисту; 

 оцінка оптимальності пропонованих заходів. 

Остаточно аналіз ризику виливається в стратегічний план забезпечення 

безпеки, важливим при цьому є розбивка інформації на категорії.  

Найбільш простий метод такого розмежування інформації наступний: 

 конфіденційна інформація - доступ до якої строго обмежений; 

 відкрита інформація - доступ до якої сторонніх не пов'язаний з 

матеріальними та іншими втратами. 

Для комерційної діяльності такої градації цілком достатньо. 

Найбільш поширеними загрозами безпеці є [4, c. 32-33] : 

  несанкціонований доступ; 

  «Злом системи», умисне проникнення (основне навантаження захисту в 

цих випадках несе програма входу); 

  виконання яких-небудь дій одним користувачем банківської системи від 

імені іншого; 

  вірусні програми, вплив на систему спеціально створеними програмами, 

які збивають процес обробки інформації. 

Залежно від існуючих загроз, розрізняють наступні напрямки захисту 

електронних систем: 

  захист від рейдерських атак; 

  захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого використання; 

  захист інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу; 

  захист інформації в каналах зв'язку і вузлах комутації; 

  захист юридичної значимості електронних документів; 

  захист систем від вірусів. 

До класу технічних засобів відносяться: засоби фізичного захисту 

територій, мережі електроживлення, апаратні та апаратно програмні засоби 

управління доступом до персональних комп'ютерів, комбіновані пристрої та 

системи. 

До класу програмних засобів захисту належать: перевірка паролів, програми 

шифрування (криптографічного перетворення), програми цифрового підпису, 

засоби антивірусного захист програми відновлення і резервного зберігання 

інформації. Наприклад, розробники платіжної системи Webmoney Transfer 

зробили підвищені заходи безпеки для всіх повідомлень в системі за допомогою 



   144 

 

їх кодування. Використання спеціального алгоритму захисту інформації 

(схожого на алгоритм RSA, де довжина ключа більше 1024 біт) і використання 

спеціальних ключів при кожному сеансі передачі інформації дозволяє захистити 

інформацію про призначення та суму платежу від чужого цікавості. 

Проблема забезпечення своєї інформаційної безпеки виходить за рамки 

однієї країни. Жоден з користувачів мережі не захищений на всі 100%. 

Створюються нові програми захисту, але рано чи пізно знаходиться «розумник», 

який проходить через всі хитромудрі перепони. Все частіше і частіше засоби 

масової інформації повідомляють про хакерів, які зламували захист у 

віртуальних магазинах і здійснювали покупки по чужих кредитних картках. Йде 

свого роду змагання між «хакерами» і «захисниками», і хто кого здолає, поки 

невідомо. 

 

Література: 

1. Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" 

від 19.04.2014 р.; 

2. Гайкович Ю.В., Першин А.С. «Безопасность электронных банковских систем» Ю.В. 

Гайкович, А.С. Першин — М.: Единая Европа, 1994. – 354 с. 

3. Голдовский И.В. «Безопасность платежей в Интернете» – С-П.: Москва-Харьков-

Минск, 2001. 

4. Деднев М.А., Дыльнов Д.В., Иванов М.А. «Защита информации в банковском деле и 

электронном бизнесе.» М.А. Деднев, Д.В. Дыльнов, М.А.  Иванов – М.: НОУ «ОЦ 

КУДИЦ-ОБРАЗ», 2004. – 512 с. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ КІБЕРЗАХИСТУ У ВІЙСЬКОВІЙ 

СФЕРІ ДЕРЖАВИ 

Тільки збройний конфлікт у нашій державі змусив відчути рівень важливості 

української армії, яка за останні два роки просунулась вперед далі ніж за п’ять попередніх. 

Нарешті представники влади зрозуміли, що сучасна армія потребує сучасних засобів захисту 

від ворожого застосування та засобів впливу на ворога. 

 

Сьогодні кожен військовослужбовець користується всесвітньою мережею 

інтернет, мобільним зв’язком та іншими здобутками розвитку інформаційних 

технологій. Листування через соціальні мережі та електронну пошту та ін. все 
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частіше містять інформацію, яка не може бути розголошена для загалу задля 

безпеки військових підрозділів. Кібербезпека, як один з заходів захисту 

інформації поступово набирає актуальності в секторі безпеки та оборони. У 

Міністерстві оборони України створено підрозділи, напрямком роботи яких є 

кібербезпека. Але проблема потребує більш ретельного дослідження та 

подальшої праці у зазначеному напрямку роботи. Відсутність спеціалістів у 

сфері кіберзахисту у секторі безпеки та оборони виникла перш за все – 

недостатнім фінансуванням українських фахівців даної області, в той час як інші 

держави виділяють належну фінансову підтримку для забезпечення належного 

рівня спроможності захиститись від кібератаки та нанести удар у відповідь. 

Щодо заходів запобігання кіберзлочинів в Україні, в жовтні 2015 році було 

засновано підрозділи кіберполіції, та внесені деякі зміни у закон України «Про 

основи національної безпеки України». 

Найбільш поширенішим видом кібератаки сьогодні є Dos та Ddos – атаки, 

спрямовані на відмову в обслуговуванні, при успішній реалізації яких, 

блокується доступ користувачів інформаційних систем до ресурсів серверів, що 

у свою чергу може призвести до припинення роботи усієї системи та втрати 

інформації. Основними причинами популярності цього виду кібератаки: 

1) легкість у виконанні; 

2) проблематичність відстеження; 

3) малі витрати на виконання. 

Різниця між Dos-атакакою та Ddos- атакою, полягає в тому, що під час 

Ddos- атаки задіяні декілька джерел впливу та сервер, якій підлягає нападу (з 

англ. Ddos: (Distributed) Denial-of-service attack), тобто розподілений напад. 

 

мал.1. Схема Ddos- атаки 

Одним зі шляхів застосування Dos та Ddos – атак, є відправлення великої 

кількості хибних запитів, при чому в даному випадку можуть використовуватись 

персональні комп’ютери осіб, які навіть не підозрюють, що  стали 

співучасниками Ddos – атаки. [1] 

23 грудня 2015 року відбулась досить масштабна кібератака (Ddos – атака)  

та одна з найбільш відомих в нашій країні. Об’єктами атаки стали 

інфраструктурні та енергетичні об’єкти України у Прикарпатті, Київській та 

Черновецькій областях. Як наслідок – 220 000 споживачів електроенергії лишись 

обезструмленими. У результаті розслідування було виявлено, що операція була 

ретельно спланована, мала певну послідовність та готувалась досить тривалий 

час спеціалістами сфери інформаційних технологій. Атака складалась з трьох 

кроків, і перший крок був здійснений за пів року до самої події: 
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крок 1: Розвідка. 13 травня 2014 оператори підприємств отримали 

електронні листи, які привели до зараження технічних засобів. Файл містив 

інформацію про перелік шкідливих паролів, які необхідно обов’язково змінити 

для захисту даних підприємства. В результаті активації на комп’ютери 

автоматично була встановлена троянська програма Backdoor.Fonten.Win32.4., що 

містила в собі модуль, який збирав інформацію про систему та мережу і відсилав 

інформацію на віддалений центр, яким керували зловмисники, що відкрило їм 

доступ до інформації про облікові данні, режими використанняПК, графіки робіт 

та ін; 

крок 2: Активне зараження. З червня 2014 року по жовтень 2015 року 

ворожі хакери почали розсилати заражені файли з назвами, які могли зацікавити 

операторів та працівників підприємств (інформація зі списками працівників, які 

нібито будуть мобілізовані, про зв’язки народних депутатів з сепаратистами на 

сході та ін.). Насправді документи містили в собі небезпечне програмен 

забезпечення, яке надало змогу віддаленого керування роботою підприємства. 23 

грудня близько 15.30 хакери перейшли до активної фази операції: дистанційно 

вимикали струм на підстанціях, видаляли інформацію, що зберігалась на 

жорстких дисках та намагались перевантажити телефонну мережу для 

позбавлення працівників зв’язку (за попередніми даними дзвінки велись з 

території Російської Федерації). Було пошкоджено декілька серверів та робочих 

станцій що викликало проблеми з налагодженням та відновленням роботи 

станцій; 

крок 3: Ставка на дурня. 20 січня 2016 року оператори отримували        

еxcel-документи з важливою інформацією про Укренерго; насправді документ 

містив в собі вірус, який мав активуватись разом з активацією макросів. Вірус 

мав блокувати керуючий сервер – але набутий працівниками досвід попередив 

чергову загрозу.[2] 

Окрім енергетичної галузі атака була спрямована на інші важливі об’єкти: 

телевізійні канали 1+1 и СТБ, аеропорт Бориспіль, Сайт Міністерства освіти став 

жертвою кібератаки, сайт Укрзалізниці, Міністерства фінансів та ряд інших 

державних підприємств. Під загрозою, також, інформаційного ресурсу сектора 

оборони – 13 грудня 2016 року сайт Міністерства оборони був атакований – певні 

матеріали було викрадено та оприлюднено у мережі Інтернет. 

Розвинуті країни вже більш ніж десять років приділяють значну увагу 

проблемі кібербезпеки після багатьох випадків атак зловмисників цифрового 

світу.7 травня 2011 року було Міністерство фінанфсів Фрації стало об’єктом 

ретельно підготовленої кібератаки: за допомогою троянських вірусів хакери 

взяли під контроль 150 робочих станцій . 26 липня 2016 року за допомогою 
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створення фейкового сайту була спроба кібеатаки проти демократичної партії 

США. 

Що ж до сфери використання, людей та організацій, які можуть 

використовувати чи бути жертвами подібних атак – перелік може бути 

нескінченним. Будь-то конкуруючі торгівельні компанії, будь-то підприємства 

чи служби та ін. 

У ситуації, що склалася в нашій країні, державні та приватні підприємства 

які мають стратегічне значення або належать до оборонного сектора мають бути 

захищенні не тільки від фізичних атак, але й інформаційних. Тому необхідно 

приділяти особливу увагу до відбору працівників, які мають доступ до важливої 

інформації, особовий склад повинен бути підготовленим до кіберзагроз шляхом 

інструктажів та навчання та допуску до роботи через здачу заліків, робочі станції 

та сервера підприємств повинні мати необхідне програмне забезпечення для 

належного рівня кібербезпеки. Кібербезпека обов’язково повинна зайняти певну 

кількість годин серед предметів навчання сучасних навчальних закладів (навіть 

не технічних напрямків). Сучасна армія зобов’язана мати підрозділи для 

активного кіберзахисту та застосування кібератаки для впливу на інформаційних 

ресурс ворожих країн. Необхідне постійне відпрацювання питань запобігання 

кібертероризму під час військових навчань за допомогою засобів імітаційного 

моделювання. Інформація в сучасності являє собою зброю і захист одночасно, 

тож навчатись краще на помилках інших, не допускаючі їх у майбутньому нашої 

держави. 

 

Література: 

1. www.digitalattackmap.com; 

2. www.bbc.com/ukrainian/society. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Діяльність суб’єктів господарювання нерозривно пов'язана з отриманням і 

використанням різної інформації, яка забезпечує ефективність функціонування 

та обумовлюється законодавчою підтримкою та правовим захистом. Ігнорування 
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проблем інформаційної безпеки в діяльності суб’єктів господарювання може 

призвести до труднощів або й узагалі унеможливити прийняття найважливіших 

управлінських рішень. Тому регулювання процесів захисту інформації від 

зовнішніх і внутрішніх загроз в умовах сучасного інформаційного простору, її 

правове забезпечення є особливо гострою.  

Інформація є особливим товаром, який має певну цінність для керівників 

підприємств.  Розголошування інформації призводить до загроз економічній 

безпеці різного ступеня тяжкості, що може позбавити їх можливості реалізувати 

її у комерційній або технічній діяльності. Вважається, що у загальному вигляді, 

інформацію суб’єктів господарювання поділяють на три групи:  

- інформація для відкритого використання будь-яким споживачем у будь-

якому підприємстві;  

- інформація обмеженого доступу – лише для органів, які мають відповідні 

законодавчо встановлені права (міліція, податкова міліція, прокуратура);  

- комерційна таємниця – інформація тільки для працівників підприємства.  

Як правило, інформація другої і третьої груп, є конфіденційною (тобто 

зафіксована на матеріальному носії та з реквізитами, що дозволяють її 

ідентифікувати) й має обмеження в розповсюдженні згідно із чинним 

законодавством. 

Усі види інформаційних загроз прийнято розділяти на дві групи:  

1) відмови й порушення працездатності програмних і технічних засобів:  

- порушення, які виникають унаслідок неумисного пошкодження технічних 

засобів (через перепади електроенергії, заводський брак тощо);  

- порушення фізичної та логічної цілісності збережених в оперативній і 

зовнішній пам'яті структур даних через старіння чи попередню втрату 

працездатності їхніх носіїв;  

- порушення, які виникають в роботі оперативних засобів через їх старіння 

чи попереднє зношення;  

- порушення, які виникають через неправильне використання програмного 

забезпечення;  

- порушення, які виникають унаслідок неправильної експлуатації технічних 

засобів;  

- помилки в програмних засобах, не виявлені під час перевірок і 

випробувань;  

- порушення, які виникають унаслідок некоректної поводження з 

комп'ютерними ресурсами;  

2) умисні загрози, попередньо заплановані правопорушниками для 

завдавання шкоди:  
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- загрози, реалізації яких виконуються з постійною участю людини;  

- загрози, реалізації яких після розроблення правопорушником відповідних 

комп'ютерних програм, виконуються цими програмами без участі людини 

(запуск певних вірусів, несанкціоноване "скачування" інформації тощо). 

Захист прав суб'єктів господарювання у сфері формування та користування 

інформаційними ресурсами, розроблення, виробництва та застосування 

інформаційних систем, технологій і засобів їх забезпечення здійснюється з 

метою запобігання правопорушенням, неправомірним діям, відновлення 

порушених прав та відшкодування заподіяної шкоди. Режим захисту інформації 

має передбачати поділ інформаційних ресурсів за такими критеріями: 

 цілісність даних відповідно до комерційної таємниці суб’єктів 

господарювання; 

 конфіденційність документування інформації власником інформаційних 

ресурсів чи уповноваженою особою на основі Закону України "Про захист 

інформації"; 

 достовірність збереження персональних даних на основі Закону України 

"Про захист інформації". 

Власник інформаційних ресурсів або уповноважені ним особи мають право 

здійснювати контроль за виконанням вимог до захисту інформації та забороняти 

чи призупиняти оброблення інформації. Однією з основних вимог до мережі з 

боку мережевих адміністраторів та інших професіоналів, що обслуговують і 

використовують мережі, є вимога гарантії, що цей трафік буде захищений: 

 доступу суб'єктів, що не мають на це прав; 

 перехоплення, перегляду або копіювання; 

 модифікації даних під час шляху в мережі. 

Власник документів інформаційних систем, згідно з чинним 

законодавством, забезпечує умови доступу користувачів до інформації та 

порядок надання їм інформації. Підставою для забезпечення рівня захисту 

інформації є чинне законодавство України.  Для правової регламентації 

захисту інформації необхідно, щоб економічно важливі відомості мали статус 

комерційної таємниці, тобто потрібно належним чином їх оформити:  

- обумовити існування комерційної таємниці в установчих документах;  

- виключити з переліку інформацію, яка є державною таємницею, та ту, що 

не є комерційною таємницею;  

- згрупувати та класифікувати конфіденційну інформацію, яка належить до 

комерційної таємниці;  
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- розробити положення про комерційну таємницю, яке є основним правовим 

захистом інформації;  

- розробити договори-контракти для укладення їх із працівниками щодо 

нерозголошення комерційної таємниці, розробити інструкції та порядок 

ознайомлення працівників із документами щодо захисту інформації;  

- розробити правила внутрішнього розпорядку та посадові інструкції осіб, 

які мають доступ до таємної інформації;  

- розробити інструкцію з дотримання режиму таємності та графік роботи з 

таємними документами тощо. 
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АКТУАЛЬНІ ЗАГРОЗИ ІБ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОТИБОРСТВА 

У роботі розглянуто основні завдання інформаційного протиборства. Визначено загрози ІБ 

підприємства під час інформаційного протиборства, а саме загрози інформаційно-технічного, 

інформаційно-психологічного та економічного характеру. 

Інформаційне протиборство використовують для впливу на інформаційне 

середовище обраного об’єкта і досягнення відповідних цілей, або ж для власного 

захисту від аналогічного впливу і застосовують для цього найрізноманітніші 
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методи та засоби як технічного так і психологічного впливу. Головною метою 

завжди є отримання переваги над супротивником у певній сфері людської 

діяльності. 

Саме ж інформаційне протиборство визначається як форма боротьби сторін, 

що представляє собою використання спеціальних (політичних, економічних, 

дипломатичних, військових та інших) методів, способів і засобів для впливу на 

інформаційне середовище об’єкта зацікавленості і захисту власного в інтересах 

досягнення поставлених цілей. Або у більш вузькому значенні – комплекс 

заходів інформаційного характеру, що мають на меті захоплення й утримання 

стратегічної ініціативи, досягнення інформаційної переваги над супротивником, 

інколи для створення сприятливого пропагандистського підґрунтя [3]. 

Застосовують інформаційне протиборство у найрізноманітніших сферах 

людської діяльності, проте, основні завдання залишаються незмінні: 

- перехоплення та розшифрування інформаційних потоків, що передаються 

по каналам зв'язку, а також побічним випромінюванням, або використання 

спеціальних технічних засобів для перехоплення інформації з метою отримання 

розвідувальної інформації, що неможливо отримати офіційним шляхом; 

- перехоплення та обробка відкритої інформації, що передається 

незахищеними каналами зв'язку, циркулює в інформаційних системах чи 

опублікована у відкритих джерелах та ЗМІ для отримання необхідних даних 

(потрібної інформації); 

- електромагнітний вплив на елементи інформаційних і телекомунікаційних 

систем; 

- психологічний вплив, спрямований на персонал та осіб, що приймають 

рішення; 

- формування і масоване розповсюдження дезінформації через інформаційні 

канали та глобальні мережі; 

- здійснення несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів з 

подальшим їх викривленням, знищенням або викраденням, порушенням 

нормального функціонування таких систем; 

- захист від аналогічних впливів з боку противника [1]. 

Будь-яке інформаційне протиборство має три складові частини: 

1. Стратегічний аналіз – комплексне дослідження всіх необхідних 

відомостей та факторів, шляхів досягнення цілей, побудова плану; 

2. Інформаційний вплив – виконання плану та застосування обраних 

засобів і заходів впливу;  

3. Інформаційна протидія – захист від можливого впливу, розробка та 

застосування спеціальних заходів [4]. 



   152 

 

При інформаційно-технічному протиборстві головні об'єкти впливу і 

захисту – інформаційно-технічні системи:  

- система передачі даних (завдання противника перехопити інформацію, її 

дешифрувати); 

- система захисту інформації (інформація в захищеному вигляді десь 

зберігається, тому завдання протилежної сторони – дістати її і використовувати 

в своїх цілях) [3]. 

Тому основними загрозами ІБ підприємства інформаційно-технічного 

характеру можна виділити: 

- знищення та модифікація даних; 

- програмні віруси та програми шпигуни; 

- пристрої прослуховування та перехоплення інформації; 

- пошкодження апаратури чи устаткування. 

Першочерговими об'єктами застосування засобів програмно-технічного 

впливу з точки зору нанесення максимально можливого збитку можуть 

розглядатися інформаційні елементи систем попередження, пунктів управління 

вищої ланки і обслуговуючих їх обчислювальних центрів і вузлів зв'язку. До 

характерних рис ЗПТВ можна віднести радикальність і псевдовибірковість дії, 

універсальність, скритність, раптовість, економічність, багатоваріантність і 

свобода просторово-часового маневру. Іноді методи інформаційно-технічного 

впливу проводяться в комплексі з методами інформаційно-психологічного 

впливу [2]. 

Інформаційно-психологічний вплив являється цілеспрямованою розробкою 

та поширенням спеціальної актуальної інформації для прямого\непрямого 

впливу на суспільну свідомість, психіку і поведінку людини чи населення, та осіб 

що приймають рішення. Ця інформація може бути будь-якого походження: 

усного, друкованого, письмового, аудіо чи візуального, можливе навіть 

екстрасенсорне чи телепатичне та інше, що розраховане на підсвідомість 

реципієнта впливу [3]. 

Основними загрозами ІБ підприємства інформаційно-психологічного 

характеру можна виділити: 

- ослаблення морального духу; 

- дискредитація та будь-який інший підрив авторитету; 

- шантаж та тиск на погляди певних осіб; 

- дезінформація; 

- інформаційні атаки, кампанії, акції та різні демонстрації; 

- халатність та навмисні негативні дії працівників. 
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При інформаційно-психологічному протиборстві головними об'єктами 

впливу і захисту є: система прийняття рішень, система формування суспільної 

свідомості, система формування громадської думки, психіка окремих осіб і 

населення [4]. Мета таких операцій – примус конкурента відмовитися від намірів 

чи дій, які можуть дати йому переваги на ринку. 

Загрози ж економічній безпеці породжуються тим, що підприємство працює 

на ринку в умовах конкуренції, і всі суб'єкти, з якими воно вступає у ділові 

стосунки, намагаються одержати будь-якою, нерідко навіть протизаконною, 

ціною, більшу економічну вигоду. Крім цієї обставини, є й інші, більш 

небезпечні – бажання протизаконно оволодіти підприємством. Серед основних 

загроз економічній безпеці підприємства, що є дуже актуальними під час 

інформаційного протиборства виділяють: 

- протиправна діяльність конкурентів, приватних осіб; 

- промислове шпигунство; 

- зрив угод; 

- різні шкідливі дії окремих співробітників та раніше звільнених із 

підприємства осіб. 

- навмисну чи ненавмисну дію або бездіяльність співробітників 

підприємства, що суперечать його комерційним інтересам і можуть призвести до 

економічних втрат; 

- витік або втрату інформації, що є комерційною таємницею і/або належить 

до конфіденційної інформації; 

- підрив ділового іміджу підприємства в бізнесовому колі; 

- створення конфліктних ситуацій із конкурентами, діловими партнерами, 

контролюючими і правоохоронними органами; 

- травматизм і загибель персоналу. 

Підсумовуючи слід зазначити, що розвиток технологій та накопиченні 

знання обумовлюють таку велику кількість способів нейтралізації конкурента. 

Ефект інформаційного впливу на конкурента під час інформаційного 

протиборства залежить від методів, що застосовуються, однак, головна мета 

завжди незмінна – отримати перевагу над конкурентним підприємством. Для 

цього не соромлячись використовують  різні методи та способи перехоплення 

закритої інформації, що неможливо отримати  офіційним шляхом, моніторять 

ЗМІ для отримання будь-якої корисної відкритої інформації. Здійснюють 

негативний вплив на комп’ютерні та телекомунікаційні системи, знову ж таки 

для отримання закритої інформації чи пошкодження функціонування 

конкурентного підприємства. Можуть різними методами впливати на 

співробітників, розповсюджувати неправдиву інформацію. Все залежить від того 
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які методи конкуренції застосовує противник: добросовісні чи недобросовісні. У 

разі останнього перевагу отримає не той хто краще працює та піклується про 

споживача, а безсоромний і нахабний злодій. 

Під час ІП конкурента цікавить будь-яка інформація стосовно усіх 

напрямків діяльності підприємства, тому вона потребує відповідного захисту. 

Важливо пам’ятати, що забезпечення інформаційної безпеки підприємства має 

бути безперервним процесом. Окрім того все повинно бути обгрунтовано як з 

економічної, правової та технічної сторони так і відповідати можливостям самої 

організації. Кожен підприємець визначає заходи, механізми та систему побудови 

інформаціфної безпеки відповідно до своїх інтересів та можливих ризиків / 

загроз, проте важливо комплексно використовувати усі наявні засоби захисту 

для їх кращої ефективності. Основними цілями ІБ підприємства під час 

інформаційного протиборства залишається: збереження конфіденційності; 

захист від несанкціонованого доступу; збереження цілісності; мінімізація та 

протидія ризикам / загрозам. На кожному підприємстві встановлюються 

відповідні завдання по досягненню цих цілей, що гарантують стабільне 

функціонування та розвиток підприємства. 

 

Література: 

1. Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: Навчальний 

посібник / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський. - К.: КНТ, 2006. - 280 

с 

2. Основні методи виявлення інформаційного протиборства [Електронний ресурс]: –  

Режим доступу – http://publikatsii.ru/stats/10243-osnovnye-metody-vedeniya-

informacionnogo-protivoborstva.html 

3. Остроухов В.В. Інформаційна безпека Підручник / [Остроухов В.В., Петрик В.М., 

Присяжнюк М.М. та ін. ; за заг. ред. Є.Д.Скулиша]. – К. : КНТ, 2010. – 776 с. 

4. Панарин И. Система информационного противоборства / И. Панарин всеросійська 

щоденна газета «Военно-промышленный курьер». – 2008. - №41(257). [Електронний 

ресурс]: – Режим доступу –  http://vpk-news.ru/articles/3672 
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СИМЕТРИЧНЕ ТА АСИМЕТРИЧНЕ ШИФРУВАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНІ 

СИСТЕМИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

Асиметричні криптосистеми — ефективні системи криптографічного 

захисту даних, які також називають криптосистемами з відкритим ключем. В 

таких системах для зашифровування даних використовують один ключ, а для 

розшифровування — інший (звідси і назва — асиметричні). Перший ключ 

є відкритим і може бути опублікованим для використання усіма користувачами 

системи, які шифрують дані. Розшифровування даних за допомогою відкритого 

ключа неможливе. Для розшифровування даних отримувач зашифрованої 

інформації використовує другий ключ, який є секретним (закритим). Зрозуміло, 

що ключ розшифровування не може бути визначеним з ключа зашифровування. 

Головне досягнення асиметричного шифрування в тому, що воно дозволяє 

людям, що не мають наперед наявної домовленості про безпеку, обмінюватися 

секретними повідомленнями. Необхідність відправникові й одержувачеві 

погоджувати таємний ключ по спеціальному захищеному каналу цілком 

відпала. Прикладами криптосистем з відкритим ключем є Схема Ель-

Гамаля (названа на честь автора, Тахера Ель-Гамаля[en]), RSA (названа на честь 

винахідників: Рона Рівеста, Аді Шаміра і 

ЛеонардаАдлмана), ДіффіФеллмана DSA[en], англ. Digital Signature Algorithm (

винайдений Девідом Кравіцом). 

Криптографія з відкритим ключем 

Проблема керування ключами була вирішена криптографією з відкритим, 

або асиметричним, ключем, концепція якої була запропонована Уітфілдом Діффі 

і Мартіном Хеллманом у 1975 році. Криптографія з відкритим ключем — це 

асиметрична схема, у якій застосовуються пари ключів: відкритий (public key), 

що зашифровує дані, і відповідний йому закритий (private key), що їх 

розшифровує. Ви поширюєте свій відкритий ключ по усьому світу, у той час як 

закритий тримаєте в таємниці. Будь-яка людина з копією вашого відкритого 

ключа може зашифрувати інформацію, що тільки ви зможете прочитати. Хто 

завгодно. Навіть люди, з якими ви ніколи не зустрічалися. 

Хоча ключова пара математично зв'язана, обчислення закритого ключа з 

відкритого в практичному плані нездійсненна. Кожний, у кого є відкритий ключ, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D1%8C-%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D1%8C-%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80_%D0%95%D0%BB%D1%8C-%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80_%D0%95%D0%BB%D1%8C-%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/RSA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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зможе зашифрувати дані, але не зможе їх розшифрувати. Тільки людина, яка 

володіє відповідним закритим ключем може розшифрувати інформацію. 

Поява шифрування з відкритим ключем стала технологічною революцією, 

яка зробила стійку криптографію доступною масам. 

Ідея створення 

Ідея криптографії з відкритим ключем дуже тісно пов'язана з 

ідеєю односторонніх функцій, тобто таких функцій f (x), що за відомим x досить 

просто знайти значення f (x), тоді як визначення x з f (x) складно в сенсі теорії. 

Але сама одностороння функція марна в застосуванні: нею 

можна зашифрувати повідомлення, але розшифрувати не можна. Тому 

криптографія з відкритим ключем використовує односторонні функції з 

лазівкою. Лазівка — це якийсь секрет, який допомагає розшифрувати. Тобто 

існує такий y, що знаючи f (x), можна обчислити x. Приміром, якщо розібрати 

годинник на безліч складових частин, то дуже складно зібрати знову працюючий 

годинник. Але якщо є інструкція по зборці (лазівка), то можна легко вирішити 

цю проблему. 

Шифрування з симетричними ключами — схема шифрування, у якій ключ 

шифрування, та ключ дешифрування збігаються, або один легко обчислюється з 

іншого та навпаки, на відміну від асиметричного, де ключ дешифрування важко 

обчислити. 

Типи симетричних алгоритмів шифрування 

Симетричні алгоритми шифрування можна розділити 

на потокові та блочні алгоритми шифрування. Потокові алгоритми 

шифрування послідовно обробляють текст повідомлення. Блочні алгоритми 

працюють з блоками фіксованого розміру. Як правило, довжина блоку дорівнює 

64 бітам, але, в алгоритмі AES використовуються блоки довжиною 128 біт. 

Симетричні алгоритми шифрування не завжди використовуються 

самостійно. В сучасних криптоситемах, використовуються комбінації 

симетричних та асиметричних алгоритмів, для того, аби отримати переваги обох 

схем. До таких систем належить SSL, PGP та GPG. Асиметричні алгоритми 

використовуються для розповсюдження ключів швидших симетричних 

алгоритмів. 

До деяких відомих, поширених алгоритмів з гарною репутацією 

належать: Twofish, Serpent, AES (Рейндайль), Blowfish, CAST5, RC4, TDES  (3D

ES), та IDEA. 

Швидкість 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8_%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer
https://uk.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy
https://uk.wikipedia.org/wiki/GNU_Privacy_Guard
https://uk.wikipedia.org/wiki/Twofish
https://uk.wikipedia.org/wiki/Serpent_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Blowfish_(cipher)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/RC4
https://uk.wikipedia.org/wiki/International_Data_Encryption_Algorithm
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В основному, симетричні алгоритми шифрування вимагають менше 

обчислень, ніж асиметричні. На практиці, це означає, що якісні асиметричні 

алгоритми в сотні або в тисячі разів повільніші за якісні симетричні алгоритми. 

Недоліком симетричних алгоритмів є необхідність мати секретний ключ з обох 

боків передачі інформації. Так як ключі є предметом можливого перехоплення, 

їх необхідно часто змінювати та передавати по безпечних каналах 

передачі інформації під час розповсюдження. 

Література:  

 Handbook of Applied Cryptography Alfred J. Menezes; Paul C. van Oorschot; Scott A. 

Vanstone (2001) 

 Алгоритмы шифрования для передачи данных в открытых сетях, Сергей Макаренко, 

Андрей Брусникин (2004) 

 Исследование методов оптимизации криптографических операцій, Качко Е. Г., 

Свинарев А. В., Головашич С. А., Лавриненко Д. И. (2006) 

Приходько Владислав Олександрович 
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ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Технічний захист інформації (ТЗІ) є невід'ємною складовою частиною 

системи забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері і 

представлений як діяльність, що спрямована на забезпечення інженерно-

технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступносты інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних, інформаційних, телекомунікаційних, 

автоматизованих системах і на об'єктах інформаційної діяльності.  

Економічно обґрунтовані комплекси і системи захисту інформації 

будуються адекватно загрозам її безпеки, що описуються у відповідних моделях. 

 На конкретних об’єктах інформаційної діяльності (ОІД) створюються 

комплекси ТЗІ - комплекси захисту інформації з обмеженим доступом (ІзОД) від 

витоку по технічних каналах.  

При створенні комплексів ТЗІ досліджуються й аналізуються елементи 

ОІД, що можуть впливати на показники ефективності ТЗІ.  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
http://cacr.uwaterloo.ca/hac/
http://www.bezpeka.com/ru/lib/spec/cript/anot232.html


   158 

 

Суб’єктами створення комплексу захисту можуть бути:  

- установа, яка є замовником створення комплексу захисту (далі - замовник 

або установа-замовник);  

- структурний підрозділ установи, що обґрунтовує необхідність і заявляє 

створення комплексу захисту (далі – заявник);  

- фахівець (фахівці), підрозділ, якому доручено організацію і 

супроводження робіт з ТЗІ в установі;  

- суб'єкти господарської діяльності, що мають відповідні ліцензії на 

провадження діяльності у галузі ТЗІ.  

1. Підготовчі роботи  

Для підготовки пропозицій щодо організації проведення (в межах певної 

споруди) робіт із створення комплексу захисту (робіт з ТЗІ) заявник готує дані 

про необхідність використання в інформаційній діяльності ІзОД та її перелік. 

При цьому повинні бути враховані інформаційні потоки, технологічні та 

виробничі особливості, вимоги документів, що містять затверджені 

(рекомендовані) зведені (розгорнуті) відомості, які за режимом доступу віднесені 

до ІзОД. Також описується інженерно-технічна споруда, де буде створюватися 

комплекс (приналежність, склад, дислокація, архітектурно-будівельні границі і 

т.п.).  

Основою для створення комплексу захисту є рішення керівника установи-

замовника щодо:  

- надання споруді, де планується це створення, статусу ОІД, та 

призначення відповідальної особи для організації, супроводження та координації 

робіт на всіх етапах цього створення;  

- обов'язкового оформлення результатів створення комплексу згідно з 

встановленим порядком;  

- затвердження програми для проведення обстеження ОІД (відповідно до 

п.4.2 ДСТУ 3396.1) та термінів виконання інших робіт з ТЗІ.3 При цьому 

враховуються:  

- пропозиції від заявників щодо організації створення комплексів захисту; 

- відомості про діючі ОІД та створені в установі комплекси захисту;  

- перспективу подальших робіт з ТЗІ в установі;  

- технічні та економічні можливості установи щодо впровадження 

інженерно-технічних заходів з ТЗІ.  

Зміст програми обстеження (перелік і обсяги робіт, терміни їхнього 

виконання, виконавці, співвиконавці обстеження) залежить від технічного стану 

спорудження і від того діюче (існуюче) воно чи заново будується (дані про стан 
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спорудження, що заново будується, готує проектна організація цього 

будівництва).  

2. Основні положення  

Створення комплексів ТЗІ це:  

1. Процес, пов'язаний з вивченням, дослідженням, конструктивними 

змінами і т.п. об'єкта, його елементів, оточення, що можуть бути можливим 

середовищем поширення носіїв ІзОД (складові частини технічних каналів витоку 

інформації).  

2. Збір вихідних даних та оформлення (узгодження й затвердження) 

необхідних документів:  

- протоколів, актів досліджень, вимірів технічних засобів, розпоряджень на 

експлуатацію технічних засобів, призначених для оброблення ІзОД;  

- переліку загроз для безпеки ІзОД (модель загроз);  

- результатів категорування на ОІД;  

- технічних завдань на розробку і впровадження заходів для ТЗІ і т.п.  

3. Прийняття рішень з ТЗІ, їх реалізація й оформлення (узгодження чи 

затвердження) необхідної документації, а саме:  

- техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО), проектно-кошторисної, 

робочої, конструкторської, іншої документації;  

- програми і методики приймальних і атестаційних випробувань; - 

протоколів випробувань;  

- актів приймання й атестації комплексу.  

4. Оформлення документації для введення в експлуатацію ОІД з 

урахуванням вимог з ТЗІ:  

- технічного паспорта на комплекс ТЗІ і паспорта на кожне приміщення 

ОІД; 

 - наказів, розпоряджень (на підставі позитивних результатів атестації), що 

дозволяють обробляти чи озвучувати, працювати з ІзОД (для АС готують окремі 

дозвільні документи).  

На ОІД досліджують складові комплексу, що можуть впливати на 

ефективність захищеності ІзОД і бути середовищем поширення носіїв ІзОД за 

межу контрольованої зони.  

Складовими комплексу захисту на ОІД можуть бути розміщені на ньому 

засоби оброблення ІзОД, засоби ТЗІ, інженерні комунікації, обладнання, системи 

зв’язку, радіофікації, телебачення, сигналізації, автоматизації, керування, 

заземлення, електро-, газо-, водопостачання (холодного, гарячого), опалення, 

вентиляції, кондиціонування повітря, водостоку, каналізації, технологічне 
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обладнання, огороджувальні будівельні конструкції, світлопроникнені отвори 

приміщень, будинків, споруд, салонів транспортних засобів тощо.  

Створення комплексу ТЗІ здійснюється як під час нового будівництва, так 

і при розширенні, реконструкції, капітальному ремонті, пристосуванні 

інженерно-технічної споруди, де передбачається здійснювати діяльність, 

пов'язану з використанням ІзОД (далі – будівництво ОІД), у т.ч. під час 

створення АС.  

При будівництві ОІД повинні бути впроваджені відповідні організаційні та 

інженерно-технічні заходи для таких видів ІзОД:  

- мовної ІзОД, яка озвучується в приміщеннях ОІД, де можливе проведення 

нарад, показів із звуковим супроводженням кіно- і відеофільмів тощо, а також у 

приміщеннях, де встановлені кінцеві пристрої систем спеціального зв’язку, 

засоби обчислювальної техніки тощо;  

- ІзОД, яка обробляється на ОІД технічними засобами (формування, 

збирання, введення, записування, накопичення, підсилення, перетворення, 

відтворення, зчитування, зберігання, копіювання, множення, знищення, 

реєстрація, приймання, отримання, передавання, відображення тощо);  

- виробничої ІзОД, що має місце при виробництві й експлуатації продукції 

спеціального призначення.  

Організаційні та інженерно-технічні заходи, що застосовуються при 

створенні комплексу захисту на ОІД, повинні відповідати вимогам нормативних 

документів з питань ТЗІ та містять:  

- архітектурно-будівельні заходи захисту;  

- інженерно-технічні заходи пасивного захисту інформації (оптичне, 

акустичне, електромагнітне, радіаційне екранування, технічні засоби із захистом, 

спеціальні засоби захисту інформації в телефонних та інших проводових лініях 

тощо);  

- технічні заходи активного захисту інформації (генератори 

віброакустичного, просторового акустичного та електромагнітного зашумлення, 

лінійного електромагнітного зашумлення).  

Як правило, в технічних рішеннях при створенні комплексу захисту на ОІД 

перевага повинна надаватися заходам пасивного захисту інформації.  

Засоби забезпечення ТЗІ загального призначення застосовують у складі 

комплексу на ОІД державних органів за наявності сертифіката відповідності 

системи УкрСЕПРО вимогам нормативних документів з питань ТЗІ чи 

позитивного експертного висновка державної експертизи у сфері ТЗІ. 

Застосування імпортних засобів можливо лише за умови4 відсутності 

вітчизняних аналогів, за наявності відповідних техніко-економічних 
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обґрунтувань і у випадку їх сертифікації чи одержання позитивного експертного 

висновка.  

3. Етапи створення комплексу ТЗІ на ОІД  

Створення комплексу ТЗІ на ОІД включає такі основні етапи:  

1   –    передпроектні роботи;  

2   –    розроблення та впровадження заходів з ТЗІ;  

3   –    атестація комплексів захисту.  

3.1. На етапі виконання передпроектних робіт (1 етап):  

 організовують проведення обстеження ОІД;  

 організовують оформлення моделі загроз для ІзОД;  

 розробляють завдання на виконання робіт зі створення комплексу;  

 готують звіт про виконання передпроектних робіт;  

 розробляють технічні вимоги із захисту ІзОД чи ТЗ на виконання робіт 

зі створення комплексу.  

У ході обстеження необхідно:  

- провести аналіз умов функціонування ОІД, його розташування на 

підприємстві, в організації, дослідити інформаційні потоки і технологічні 

процеси обробки інформації, об'єкти захисту;  

- дослідити засоби забезпечення інформаційної діяльності, комунікації 

яких мають вихід за межі контрольованої зони (КЗ);  

- провести аналіз схем засобів і систем життєзабезпечення ОІД 

(електроживлення, заземлення, пожежна й охоронна сигналізація і т.д.), а також 

інженерних комунікацій і металоконструкцій;  

- визначити наявність і технічний стан засобів забезпечення ТЗІ;  

- виявити наявність транзитних, незадіяних комунікацій, заставних 

пристроїв в архітектурно-будівельних конструкціях, що можуть створювати 

технічні канали витоку інформації;  

- визначити технічні засоби і системи, застосування яких не обґрунтовано 

службовою чи виробничою необхідністю і які підлягають демонтажу;  

- провести аналіз зведень, приведених в організаційних, проектних, інших 

документах, розроблених у частині ТЗІ для існуючих об'єктів.  

Звіт про виконання передпроектних робіт може містити: 

 а) результати обстеження ОІД, оформлення моделі загроз, розробки 

завдань (технічних вимог);  

б) час і умови проведення категорування на ОІД, а саме встановлення 

категорій для кожного приміщення, де озвучується мовна ІзОД, кожного об'єкта 
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обробки ІзОД технічними засобами і для інших об'єктів (порядок проведення 

категорування встановлюється діючими НД з питань ТЗІ);  

в) обґрунтування необхідності:  

- застосування інженерно-технічних заходів захисту (у т.ч. застосування 

засобів обробка ІзОД у захищеному виконанні);  

- залучення до виконання робіт суб'єктів господарської діяльності в галузі 

ТЗІ, проектно-дослідних, будівельно- монтажних організацій;  

-розробка проектно-кошторисної документації в частині ТЗІ;  

г) пропозиції про порядок подальшого виконання робіт зі створення 

комплексу, їхній склад, обсяг, виконавців і т.п.  

Під час підготовки звіту та прийняття рішень повинні бути враховані 

фінансові можливості замовника, особливості, обсяг і характер інформаційної 

(виробничої) діяльності, результати аналізу можливості здійснення загроз, 

співвідношення витрат на захист і наслідків здійснення загроз і т.п.  

Для комплексу ТЗІ, що буде створюватися під час нового будівництва, 

реконструкції інженерно-технічної споруди, повинно бути розроблено:  

- технічне завдання (ТЗ) на виконання робіт зі створення комплексу на ОІД, 

а також, у разі потреби, завдання на проектування заходів захисту відповідно до 

вимог ДБН А.2.2-2;  

- проектно-кошторисну документацію в частині ТЗІ відповідно до вимог 

ДБН. Для особливо важливих ОІД ТЗ і результати атестації комплексу 

узгоджуються з Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем і 

захисту інформації СБ України.  

3.2. На етапі розробки і впровадження заходів щодо ТЗІ (2 етап): 

 Розробляється “План заходів щодо захисту ІзОД на ОІД”.  

У "Плані заходів..." повинно бути зазначено:  

- роботи зі створення комплексу, перелік, зміст, терміни виконання, 

відповідальні, головні виконавці цих робіт;  

- перелік технічної документації, яку необхідно розробити (у т.ч. програма 

і методики іспитів, технічний паспорт на комплекс; 

 - терміни придбання (закупівлі) технічних засобів забезпечення ТЗІ, 

іншого устаткування.  

Відповідно до затвердженого "Планом заходів..." чи з проектними 

рішеннями замовник організовує: 

 - придбання (закупівлю) технічних засобів забезпечення ТЗІ та іншого 

устаткування;  

- впровадження на ОІД заходів з ТЗІ;  
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- здійснення (у разі потреби) відповідних будівельних і монтажних робіт 

та післяопераційного технічного контролю їх виконання.  

3.3. На етапі випробування та атестації комплексів ТЗІ (3 етап):  

Комісія, що створює замовник здійснює приймання комплексу, а 

виконавець відповідно до затвердженої програми і методик іспитів проводить 

атестацію комплексу. При цьому аналізують і враховують вимоги акта 

категорування.  

Приймання комплексу може бути об’єднане з його атестацією. Атестацію 

комплексу здійснюють тільки ті виконавці робіт, що мають відповідну ліцензію 

чи дозвіл на проведення робіт з ТЗІ. Протоколи й акт атестації комплексу також 

враховуються при проведенні державної експертизи КСЗІ в АС.  

Після завершення атестації комплексу оформляється технічний паспорт на 

комплекс ТЗІ і готується наказ (розпорядження) керівника установи щодо 

готовності ОІД до озвучення та (або) оброблення ІзОД технічними засобами 

(крім оброблення ІзОД в АС: дозвіл на обробку ІзОД в АС готується за 

результатами проведення державної експертизи КСЗІ в АС). 

Література: 

1. НД ТЗІ 1.1-005-07 «Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Створення 

комплексу технічного захисту інформації. Основні положення». 

2. НД ТЗІ 3.1-001-07 «Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Створення 

комплексу технічного захисту інформації. Передпроектні роботи». 

3. НД ТЗІ 3.3-001-07 «Захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Створення 

комплексу технічного захисту інформації. Порядок розроблення та впровадження 

заходів із захисту інформації». 

4. НД ТЗІ 2.1-001-2001 «Створення комплексів технічного захисту інформації. Атестація  

комплексів. Основні положення». 

 

 

Адамович Олексій 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м.Київ 

 

DATA ENCRYPTION STANDARD 

 

DES (Data Encryption Standard -стандарт шифрування даних) має довгу 

і багату історію в комп'ютерному світі. NIST (Національний інститут стандартів 

і технології - Національний інститут стандартів і технології) протягом 1960-х 
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року проводили дослідження потреб щодо захисту критичних, але не 

класифікованих даних, і на початку 1970-х ініціював криптографічну програму. 

NIST запросив виробників для оцінки їх криптографічних алгоритмів з метою 

вибору найкращого алгоритму в якості криптографічного стандарту. До того 

моменту у IBM вже був розроблений алгоритм шифрування, призначений для 

захисту фінансових транзакцій. У 1974 році 128-бітний алгоритм IBM, названий 

Lucifer, був представлений і прийнятий. NSA (Агентство національної безпеки - 

National Security Agency) модифікував цей алгоритм для використання 64-

бітових ключів (при цьому вісім біт використовувалося для парності, що в 

підсумку давало ефективну довжину ключа 56 біт) замість початкових 128-

бітних, і назвав його DEA (Data Encryption Algorithm). Виникли суперечки про 

те, з якою метою NSA послабило Lucifer, багато хто схилявся до думки, що це 

було зроблено, щоб NSA могло розшифровувати не призначені для них 

повідомлення, але в кінці кінців модифікований Lucifer став національним 

криптографічним стандартом в 1977 році і стандартом ANSI (Американський 

національний інститут стандартів - American National Standards Institute) в 1978 

році. 

DES був реалізований в більшості комерційних продуктів, що 

використовують криптографію, а також в додатках майже всіх урядових 

агентств. Він був протестований і визнаний одним з найбільш стійких і 

ефективних серед доступних криптографічних алгоритмів. Однак після 

приголомшливої підтримки алгоритму, його користувачів чекав великий конфуз, 

коли NSA в 1986 році повідомило, що з січня 1988 року агентство більше не буде 

схвалювати DES і розроблені на його основі продукти, і що він більше не 

відповідає федеральному стандарту 1027. 

DES - це симетричний блоковий алгоритм шифрування. У нього надходять 

64-бітові блоки відкритого тексту, які перетворюються в 64-бітові блоки 

шифротекста. Оскільки це симетричний алгоритм, в ньому використовується 

один і той же ключ для шифрування і розшифрування даних. Він використовує 

64-бітові ключі: з 56 біт складається реальний ключ, а 8 біт використовуються 

для контролю парності. Алгоритм DES при роботі з даними розділяє 

повідомлення на блоки і працює з ними окремо. Блоки  проходять 16 циклів 

застосування функцій перестановки і підстановки. Порядок і вид застосовуваних 

функцій перестановки і підстановки залежить від значення ключа, переданого 

алгоритму. В результаті виходить 64-бітний блок шифротекста. 

DES і інші симетричні блокові шифри мають кілька різних режимів роботи, 

які можуть використовуватися в різних ситуаціях для досягнення різних 

результатів. Ось наступні п'ять з них: 
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 Електронна кодова книга (ECB - Electronic Code Book) 

 Зчеплення блоків шифротекста (CBC - Cipher Block Chaining) 

 Зворотній зв'язок по шифротексту (CFB - Cipher Feedback) 

 Зворотній зв'язок з виведення (OFB - Вихід зворотного зв'язку) 

 Режим лічильника (CTR - Counter Mode) 

DES в кінці кінців був зламаний за допомогою комп'ютера, названого DES 

Cracker. Але що насправді означає «зламаний»? У більшості випадків злом 

алгоритму означає, що атакуючий може розкрити ключ, використаний в процесі 

шифрування. При взломі алгоритму за допомогою брутфорс-атаки, атакуючий 

просто намагається знайти ключ, який використовувався при зашифрованими.  

Але при правильній реалізації шифрування нам слід використовувати 

сеансовий ключ, який дійсний тільки в рамках однієї сесії. У такому випадку, 

навіть якщо атакуючий розкриє один сеансовий ключ, це може бути марно для 

нього, тому що йому доведеться виконати ту ж роботу, щоб розкрити новий 

сеансовий ключ.  

Якщо ваша інформація має достатню цінність для того, щоб ворог або злодій 

був готовий витратити багато ресурсів, щоб зламати шифр (наприклад, в разі 

фінансових транзакцій або військових секретів), вам не слід більше 

використовувати зламаний алгоритм.  

Для взлому алгоритму може використовуватися брутфорс-атака, або 

застосовуватися аналіз слабкостей самого алгоритму. Ефективність брутфорса-

атаки підвищується, тому що зростає продуктивність сучасних комп'ютерів. 

Алгоритм, що використовує ключі довжиною всього 40 біт, дозволяє в якості 

ключа використовувати близько трильйона різних значень. Якщо застосовується 

ключ довжиною 56 біт, можливих значень ключа стає вже близько 72 

квадрильйонів. Може здатися, що це дуже багато, проте в зв'язку з потужністю 

сучасних комп'ютерів, ключі такого розміру взагалі не забезпечує надійний 

захист. 

Алгоритми будуються на основі сучасного розуміння математики. Коли люди 

істотно просунуться в математиці, рівень захисту сучасних алгоритмів може 

бути зведений до нуля. 

Нині  DES вважається нестійким, оскільки: 

1. Розмір ключа — 56 бітів — замалий, тому існує реальна загроза пошуку 

ключа лобовою атакою (послідовним перебором). 

2. DES нестійкий до лінійного криптоаналізу (тобто лінійна атака дозволяє 

знайти ключ DES швидше, ніж послідовний перебір). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7&action=edit&redlink=1
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В той же час, повний 16-раундовий DES стійкий до диференційного 

криптоаналізу. 

Через високу розповсюдженість DES було запропоновано багато ідей щодо 

підвищення його безпеки, зокрема, замінити S-блоки DES новими, стійкими до 

лінійної атаки. Однак, широке практичне застосування жодна з видозмінених 

версій DES не набула. Винятком є потрійний DES, однак, це не видозміна 

алгоритму, а лише особливий режим шифрування звичайним DES. 

 

Література: 

1.https://uk.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard 

2.“Cryptography,” by Bill Unruh http://axion.physics.ubc.ca/crypt.html  

3. Cryptography Research, Inc. home page www.cryptography.com  
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АНАЛІЗ ВИДІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ 

В роботі розглянуті види ведення інформаційно-психологічного впливу, які можуть бути 

застосовані за умов мирного і воєнного часу 

   І-психологічний вплив відіграє важливу роль у веденні бойових дій і в мирний 

час. Він впливає як на психіку як особового складу військ супротивника, що 

зумовлює зниження його морального духу і боєздатності, так і на населення 

країни-супротивника, що розхитує внутрішньополітичну ситуацію і дозволяє 

отримати перевагу у веденні бойових дій.  

  Інформаційно-психологічний вплив дозволяє не тільки деморалізувати ворожі 

війська, а й отримати прихильність з боку місцевого населення супротивника, а 

це обумовить більшу простоту у веденні диверсійної діяльності, оскільки буде 

існувати так звана “п’ята колона” і полегшить окупацію даного регіону.  

Основними видами інформаційно-психологічного впливу є:  

 Психогенний вплив - це психічний чи фізичний вплив явищ або подій на 

мозок, свідомість людини (спостерігається порушення вищої нервової 

діяльності: з'являється відчуття страху та паніки). Це обумовлено 

ламанням стереотипів під час впливу різко зміненої орієнтації з боку 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_DES
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різних рецепторів. Такий стан може виникати під впливом голографічних 

малюнків. [1] 

 Нейролінгвістичний вплив – вид психологічного впливу, що припускає 

використання спеціальних прийомів, спрямованих на створення 

позитивної мотивації, психологічної корекції внутрішніх джерел 

поведінки і світогляду особистості людини. Основним засобом впливу 

виступають соціально продумані програми вербального (словесного) і 

невербального впливу, що дозволяють змінювати світогляд, цінності і 

уявлення особи чи груп осіб.   [2] 

     Психоаналітичний вплив - це вивчення (аналіз) підсвідомості людини 

і вплив на неї шляхом, що виключає опір на рівні свідомості 

(здійснюється у стані гіпнозу або глибокого сну). Однак сучасні 

технологічні досягнення дозволяють усунути опір з боку свідомості й у 

нормальному стані. 

    Психотронний вплив – вид впливу на інших людей шляхом передачі 

інформації  через безчуттєве (неусвідомлюване) сприйняття. Введено 

також термін “психотропна зброя”, тобто вид зброї масового ураження, 

в основі дії якої лежить вплив на людину електромагнітними полями чи 

акустичними хвилями, які викликають зміну поведінки, зміну розумової 

діяльності, реакцій на події та ситуації, призводить до порушень в роботі 

функціональних систем організму і змін тканин в клітинах. Ці всі зміни 

відбувається з певною метою: формування сприятливих психо-

фізіологічних умов для здійснення управління людиною поза її 

контролем над власним розумом. [3] 

      Психотропний вплив – використання  препаратів, які впливають на 

протікання психічних процесів у центральній нервовій системі людини, 

і таким чином може впливати на її свідомість, настрій тощо. Такі 

препарати застосовуються переважно у психіатричній практиці 

при порушеннях психічних функцій та розладах центральної нервової 

системи хворого.  

Література: 

1. Крысько В. Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт) / 

Под общ. ред. А. Е. Тараса. - Минск: Харвест, 1999. - 448 с. 

2. Петрик В. М., Остроухов В. В., Штоквиш О. А, та ін. Сучасні технології та засоби 

маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних 

операцій: Навчальний посібник. - К.: Росава, 2006. - 208 с 
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СТВОРЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ СУІБ КОМПАНІЇ 

ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ ISO/IEC 27001:2013 

У роботі розглянуто основні напрями оцінки стану СУІБ компанії. Визначено переваги 

сертифікації СУІБ на відповідність ISO/IEC 27001:2013 та надано практичні рекомендації 

щодо визначення бізнес-процесу, який необхідно сертифікувати, підбору команди, підготовці 

документів та власне сертифікації СУІБ. 

Діагностику СУІБ компанії пропонується проводити за трьома ключовими 

напрямками: оцінка програмно-технічної захищеності інформації; оцінка 

інформаційної надійності персоналу; оцінка інформації, що надається особам, 

що приймають рішення, інформаційною службою підприємства [1-2]. 

Для оцінки інформаційної надійності персоналу пропонується 

розраховувати коефіцієнт правової захищеності інформації, коефіцієнт досвіду 

роботи персоналу, що забезпечує інформаційну безпеку підприємства, 

коефіцієнт надійності персоналу, що забезпечує інформаційну безпеку 

підприємства та коефіцієнт підготовленості персоналу до розпізнавання погроз 

[3]. Важливим при цьому є методи експертних оцінок. Методи експертних оцінок 

включають комплекс логічних і математико-статистичних методів і процедур, 

пов’язаних з діяльністю експерта по переробці необхідної для аналізу і 

прийняття рішень інформації. 

Наявність сертифікованої СУІБ і сертифіката ISO / IEC 27001:2013 дозволяє 

організації: 

1) виявити слабкі місця системи менеджменту інформаційної безпеки і 

існуючі загрози інформаційної безпеки діючих бізнес-процесів; 

2) визначити можливі ризики і приймати необхідні управлінські рішення; 

3) забезпечити ефективний захист інформації в критичних ситуаціях; 

4) оптимізувати витрати, пов'язані з підтримкою системи безпеки; 

5) підвищити авторитет організації на вітчизняному ринку і відкрити вихід 

на зарубіжні ринки; 

6) поліпшити відносини з органами нагляду, спростити процедуру 

отримання необхідних дозвільних документів. 
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До моменту затвердження області дії, яку необхідно сертифікувати, є сенс 

скласти список, скажімо – порівняльний лист, всіх існуючих бізнес-процесів в 

компанії і вибрати з нього найбільш критичні процеси з точки зору 

інформаційної безпеки. Це може бути обробка і зберігання даних клієнтів, 

фінансові операції, робота з чутливими даними або щось інше. 

Після обрання бізнес- процесу, який буде сертифікуватися, необхідно 

сформувати команду (робочу групу) в компанії, яка буде працювати над 

створенням, впровадженням та підготовкою до сертифікації СУІБ. 

В якості наочного прикладу, пропоную такий склад команди: 

 1. Директор компанії. 

 2. Директор з питань фінансів та розвитку (заступник директора) 

 3. Секретар, як людина відповідальна за роботу з документами. 

 4. Менеджер з питань інформаційної безпеки. 

 5. Системний адміністратор або інженер з інформаційної безпеки. 

 Кількість людей, що можуть входити в робочу групу зі створення та 

впровадження СУІБ може бути різною. Все залежить від розміру компанії, тих 

процесів, які будуть сертифікуватись і відповідно рішення директора або 

людини, що відповідає за інформаційну безпеку компанії. 

Стандарт ISO/IEC 27001:2013 не містить в собі вичерпного переліку 

документів, так як багато необхідних документів є внутрішніми розпорядчими 

документами компанії: накази, розпорядження, протоколи, акти і т. п. 

З цієї причини завжди варто подумати про такі внутрішні документи: 

1) наказ про рішення створити і впровадити СУІБ; 

2) наказ про призначення відповідальних осіб; 

3) наказ про створення комісії з питань ІБ; 

4) протоколи засідань комісії з питань ІБ і т. п. 

Однак ISO/IEC 27001:2013 містить мінімальний набір документів, 

необхідних для сертифікації: Область дії СУІБ; Політика інформаційної безпеки; 

Методологія оцінки і обробки ризиків; Положення про застосування; План 

усунення ризиків; Звіт про оцінку ризиків; Процедура управління документами; 

Процедура управління записами; Порядок внутрішнього аудиту; Порядок 

усунення несправностей; Визначення ролей і обов’язків; Матеріально-технічні 

ресурси і активи; Допустиме використання активів; Політика управління 

доступом; Процеси управління ІТ; Принципи розробки захищеної системи; 

Політика безпеки постачальника; Процедура управління інцидентами; 

Процедури неперервності бізнесу; Юридичні, регулюючі і договірні вимоги [4]. 

Аудитора варто запрошувати, якщо з моменту побудови і впровадження 

СУІБ пройшло не менше ніж півроку. Для аудиторів це, перш за за все, ознака 
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хорошого тону, та й компанія за цей час встигнете відстежити недоліки в системі, 

внести коригування. 

 Існує два варіанти проведення аудиту: 

 1. Попередній аудит + сертифікаційний. 

 2. Сертифікаційний. 

 У першому варіанті спочатку проводиться попередній аудит, який 

відрізняється від сертифікаційного тим, що в разі виявлення невідповідностей 

стандарту у компанії буде час внести коригування та вийти на сертифікаційний 

аудит більш підготовленими. Між попереднім та сертифікаційним аудитом, 

відповідно до регламенту ISO, має пройти не менше одного місяця [1]. 

Література: 

1. ISO/TC 176/SC 2/N 544R2, ISO 9000 Introduction and Support Package: Guidance on the 

Concept and Use of the Process Approach for management systems, 13 May 2004. 

2. ISO/IEC 38500:2008, Corporate governance of information technology. 

3. Technical Report ISO/IEC TR 18044, Information technology – Security techniques – 

Information security incident management. 

4. ISO/IEC 27001:2013, Information technology – Security techniques – Information security 

management systems – Requirements. 

 

Холод Богдан Вадимович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ  

ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ПРИСТРОЇВ 

Організаційно та функціонально фінансові установи являють собою 

ієрархічну структуру із суворим розподілом зверху вниз на рівні управління 

структурними підрозділами і підпорядкуванням підрозділів більш низького 

рівня вищим. На самому низькому рівні є установи місцевого рівня, що 

підпорядковані установам регіонального або територіального рівня, які, в свою 

чергу, підпорядковані рівню головному або республіканському. Для 

забезпечення своєчасного управління такою структурою та її функціонування 

виникає необхідність передачі інформації на великі відстані. Для передачі 

інформації на великі відстані існують засоби телеобробки [3,6]. 

Телеобробка – це обробка інформації, що надходить в систему обробки 

даних з робочих станцій віддалених користувачів (абонентів) та керування 

передачею даних по каналах зв'язку між ними і комп'ютером. 
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За способом організації телеобробка інформації поділяється на: системну 

у рамках однієї обчислювальної системи та мережеву, коли багато систем 

можуть об'єднуватися навколо однієї головної. 

Система телеобробки інформації – це комплекс технічних та програмних 

засобів, направлений на прийом, передачу та обробку інформації віддалених 

користувачів. 

До технічних засобів телеобробки відносять: 

1) робочі станції користувачів; 

2) мережеві адаптери – засоби узгодження каналу зв'язку з комп'ютером, 

мультиплексори для розгалуження мережі передачі даних; 

3) канали зв'язку: комутовані, виділені, радіо, супутникові тощо; 

4) засоби передачі даних: модеми (модулятор – демодулятор сигналу), засоби 

захисту, підсилення сигналу; 

5) мережеві маршрутизатори, концентратори; 

6) центральний комп'ютер або сервер обробки та збереження інформації 

користувачів. 

До програмних засобів відносяться: 

1) операційні системи (наприклад, WindowsNT, Unix); 

2) мережеві системи (наприклад, NovelNetWaer); 

3) програмне забезпечення для керування адаптерами, контролерами, модемами 

– драйверами; 

4) прикладне програмне забезпечення, що реалізує виконання конкретної 

функції інформаційної системи на робочому місці користувача чи центральному 

комп'ютері. 

В епоху активного розвитку комп'ютерних мереж виникла необхідність 

пошуку нових методів передачі інформації на великі відстані між двома або 

більше користувачами. Внаслідок цього виникло декілька типів мереж передачі 

даних для побудови на їх основі глобальних комп'ютерних мереж. В теперішній 

час можна виділити три типи мереж передачі даних: 

1. Мережа комутації каналі вбудується на встановленні фізичного і нерозривного 

з'єднання на весь сеанс роботи користувачів або їх програмного забезпечення 

(прикладом, може бути автоматична телефонна мережа). 

2. Мережа комутації повідомлень є подальшим розвитком мереж комутації 

каналів. У даному випадку з'єднання встановлюється тільки на час передачі 

повідомлення, яке за цей час передається в повному обсязі. За один сеанс 

з'єднання може бути передано і декілька повідомлень в тому випадку, коли їх 

маршрути збіглися в одній точці мережі (прикладом може бути система 

електронної пошти OCUNIX). 
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3. На основі можливостей двох попередніх типів мереж були запропоновані 

мережі комутації пакетів,які відомі сьогодні під назвою Х.25 (від назви 

протоколу роботи). В основу даного типу мереж покладено метод розподілення 

повідомлення на невеликі частинки, що назвали пакетами, кожний з яких 

передається окремо і незалежно від інших. При цьому кожен пакет може 

передаватися за різними маршрутами. Мережі комутації пакетів мають такі 

переваги: 

– забезпечується висока швидкість передачі повідомлень. 

– наявність альтернативних маршрутів передачі гарантує доставку пошти 

завжди. 

– не потребує потужної техніки для обробки інформації. 

– достатня система контролю та корекції помилок при передачі даних. 

– економія каналів передачі даних. 

– прозорість з точки зору передачі інформації. 

– забезпечення інтерактивної (в реальному часі) взаємодії абонентів і робочих 

станцій. 

– гарантованість доставки повідомлень. 

Транспортний рівень мережі Х.25 вперше виник у США для забезпечення 

обміну інформацією між науково-дослідними інститутами. Фактично вона 

заклала основи для глобальної мережі Internet. Сьогодні стандарт протоколу Х.25 

використовується національною мережею України – УкрПак, Росії – РосПак, 

США – SPRINT (450 тис. користувачів), Німеччина DATEX-R – (50 тис. 

користувачів). 

Ще одним сучасним стандартом електронного обміну повідомленнями в 

світі є протокол Х.400. Стандарт Х.400 – це стандарт електронного обміну 

повідомленнями, що має універсальне значення для організації різних 

прикладних систем: електронної пошти, служб передачі повідомлень EDIFACT, 

служб обміну документами на підприємствах. 

Базовий протокол Х.400 визначає поняття: 

1) агент користувача – програма, що підключає робочу станцію кінцевого 

користувача до телекомунікаційної системи; 

2) агент передачі повідомлень – апаратно-програмний комплекс, що забезпечує 

передачу повідомлень в мережі; 

3) сховище повідомлень – тимчасове сховище (на зразок поштового відділення, 

з якого повідомлення відправляються та куди надходять), тобто тимчасово 

зберігаються, поки не будуть доставлені; 

4) зона приватного управління – частина мережі, що належить до приватного 

сектору власності; 
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5) зона адміністративного – частина територіальної мережі, що належить 

телекомунікаційній компанії. 

З точки зору надійності та безпеки стандарт протоколу Х.400 забезпечує: 

1) цілісність – гарантування відсутності помилок при передачі; 

2) конфіденційність – неможливість несанкціонованого розкриття повідомлення; 

3) підтвердження дійсності – контроль, перевірка відправника повідомлення; 

4) захист – наявність мітки, що інформує, як поводитися з повідомленням; 

5) гарантія доставки – виключення для відправника можливості заперечення 

факту відправлення, а отримувача – факту отримання; 

6) повідомлення про пошту, яка не може бути доставлена – тобто клієнт отримує 

зворотне повідомлення про неможливість доставки повідомлення у випадках 

відсутності адресата тощо. 

 

Пархоменко Олександр Миколайович 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ  

АНАЛІЗ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ 

КОНТРОЛЮ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ НА ОБ’ЄКТІ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У нас час існує велика кількість систем контролю управління доступом (далі- 

СКУД), але у кожної системи є свої недоліки. В наш час будь-яка організація, що 

має в своєму розпорядженні конфіденційну чи секретну інформацію, зобов’язана 

мати систему контролю управління доступом. СКУД зарекомендували себе як 

надійні, гнучкі і функціональні. Аналіз СКУД показав, що кожна система має 

свої показники ефективності та ступінь допуску. В Україні ці системи є не дуже 

продуктивними, так, як ці системи мають велику ціну. СКУД тільки почали 

розвиватися в Україні, як системи, що обмежують доступ на підприємствах, 

установах, організаціях і т. ін. 

Підвищення ефективності цих СКУД дає більшу захищеність підприємства, 

організації, установи і т. ін., але ціна є великою тому не кожна компанія може 

встановити ці системи у себе на об’єкті. Та підвищення ефективності цих систем 

є найважливішим для об’єктів інформаційної діяльності (далі – ОІД), тому що 

контроль на об’єкті здійснюється при доступі в приміщення і застосування двох 

систем є ефективнішим ніж однієї. Хоча на ці СКУД і буде вища ціна, але їх 

ефективність буде вищою за одну систему. Також вони мають різну точність 

розпізнання.  

Процес розпізнавання особи, що здійснює прохід на ОІД один з 

найважливіших процесів захисту від проникнення сторонніх осіб. Тому 

основним завданням розпізнавання особи має бути максимально швидкий збір 
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інформаційних ознак, розбиття їх на вектори ознак і порівняння з векторами 

ознак, що зберігаються в базі даних системи розпізнавання (далі – СР) за 

допомогою алгоритмів розпізнавання. Ефективність роботи СР максимально 

буде залежати від ефективності роботи відповідного алгоритму розпізнавання. 

Ефективність роботи цих систем буде залежати відповідно від вибраного 

алгоритму. 

Алгоритми за якими здійснюється аналіз СР, найбільш відомі – це алгоритми: 

Байесса, Махаланобісової відстані, Кейпона, кореляційний та теплового шуму. 

Та серед них є алгоритм, який найкраще проводить аналіз СР – це алгоритм 

Кейпона. 

Література: 
1. ГОСТ Р 51241-2008 Засоби і системи контролю і управління доступом. Класифікація. 

Загальні технічні вимоги. методи випробувань. 

2. РД 50-682-89. Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Загальні положення. 

3. Наконечний В.С. Побережний А.А. Аналіз ефективності адаптивних алгоритмів 

розпізнавання при різних законах розподілу вектора ознак II-й молодіжний форум 

«Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті», ХДТУРЕ, 1998. 

 

Безвенюк Д.О. 

Державний університет телекомунікацій 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИК ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ 

КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 

На сьогоднішній день найпопулярнішою технікою для дому та офісу є 

персональний комп'ютер. Його можна використовувати і для відпочинку, і для 

роботи. З його допомогою можна переглядати відео, працювати з документами, 

обробляти фото і відеофайли, грати в ігри і використовувати в якості 

розважального центру. Але найголовніший плюс техніки навіть не в цьому. 

Комп’ютер — це насправді система з багатьох складових, які працюють 

разом. Матеріальні частини, до яких можна доторкнутися і які можна побачити, 

загалом називають устаткування.  

Системний блок — це ядро комп’ютерної системи. Зазвичай це прямокутна 

коробка, розташована на столі або під ним. У ній багато електронних 

компонентів, які обробляють інформацію. Найважливіший із цих компонентів — 

центральний процесор (ЦП), або мікропроцесор, що є «мозком» комп’ютера. Ще 

один компонент — це оперативна пам’ять (ОЗП), що тимчасово зберігає 

інформацію, яку використовує центральний процесор, коли комп’ютер 

увімкнуто. Після вимкнення комп’ютера всі дані з оперативної пам’яті 

стираються. 
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        Завдяки комп'ютерним системам людство отримало можливість 

автоматизувати більшість процесів і зробило великий скачок вперед. Тому 

важливість, яку комп'ютери мають в нашому житті, складно недооцінювати.     

        Жоден комп'ютер не гарантований від збоїв. Збої, зупинки роботи, 

перезавантаження й інші приклади нез'ясовного поведінки персонального 

комп'ютера (ПК) увійшли в повсякденність. Досі Windows, так і не позбавлений 

від безлічі потенційних приводів для неприємностей. Старі програми після 

видалення залишають непотрібні файли і елементи в системному реєстрі, файли 

спільного користування втрачаються при перенесенні пошкодженими 

програмами, а підвищена фрагментованість диска знижує продуктивність. 

         Актуальністю діагностики персонального комп'ютера є те, що 

комп'ютери вже досить давно увійшли в наше життя. Вони змінили світ і 

можливості людини. 

Солопова Д.О. 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації 
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ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ НА ЕОМ 

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. 

 При впровадженні нової інформаційної технології в організації необхідно 

оцінити ризик відставання від конкурентів у результаті її неминучого старіння з 

часом, тому що інформаційні продукти, як ніякі інші види матеріальних товарів, 

мають надзвичайно високу швидкість змінюваності новими видами або 

версіями.  

 Централізована обробка інформації на ЕОМ обчислювальних центрів була 

першою історично сформованою технологією. Створювалися великі 

обчислювальні центри колективного користування, оснащені великими ЕОМ . 

Застосування таких ЕОМ дозволяло обробляти великі масиви вхідної інформації 

й одержати на цій основі різні види інформаційної продукції, яка потім 

передавалася користувачам.  

Переваги методології централізованої технології:  

  Можливість звернення користувача до великих масивів інформації у 

вигляді баз даних і до інформаційної продукції широкої номенклатури; 
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  Порівняльна легкість впровадження методологічних рішень по 

розвитку й удосконаленню інформаційної технології завдяки 

централізованому прийняттю 

Недоліки такої методології:  

  Обмежена відповідальність нижчого персоналу, який не сприяє 

оперативному  одержанню інформації користувачем, тим самим, 

перешкоджаючи правильності виробітку управлінських рішень; 

  Обмеження можливостей користувача в процесі одержання і 

використання інформації.  

 Децентралізована обробка інформації пов'язана з появою персональних 

комп'ютерів і розвитком засобів телекомунікацій. Вона дуже істотно потіснила 

попередню технологію, оскільки дає користувачу широкі можливості в роботі з 

інформацією і не обмежує його ініціатив. 

Перевагами є:  

 Зменшення потреби в користуванні центральним комп'ютером і відповідно 

контролі з боку обчислювального центру; 

 Більш повна реалізація творчого потенціалу користувача завдяки 

використанню засобів комп'ютерного зв'язку. 

Недоліки:  

 Складність стандартизації через велику кількість унікальних розробок; 

 Психологічне неприйняття користувачами рекомендованих 

обчислювальним центром стандартів готових програмних продуктів; 

 Описані переваги і недоліки централізованої і децентралізованої 

інформаційної технології призвели до підходу,який назвемо раціональною 

методологією ,у цьому випадку будуть розподілятися обов'язки так: 

 Обчислювальний центр повинен відповідати за вироблення загальної 

стратегії використання інформаційної технології; 

 Персонал, який використовує інформаційну технологію, повинен 

дотримуватися вказівок обчислювального центру, здійснювати розробку 

своїх локальних систем і технологій відповідно до загального плану 

організації. 

 Раціональна методологія використання інформаційної технології 

дозволить досягти більшої гнучкості, підтримувати загальні стандарти, 

здійснити сумісність інформаційних локальних продуктів, знизити дублювання 

діяльності та ін.  

 Сучасні інформаційні технології міцно увійшли в наше життя. Вони 

відкрили нові можливості для роботи і відпочинку, дозволили багато в чому 

полегшити працю людини. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 

«РОЗУМНОЇ ТЕПЛИЦІ» НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЛЕРІВ АRDUINO 

Інтелектуальна (розумна) теплиця - це система автоматизованого 

контролю та керування інженерним обладнанням теплиці. Вона зв’язує всі 

прилади та системи (опалення, освітлення, вентиляція, кондиціонери, 

водопостачання, та ін.), які раніше функціонували незалежно один від одного, в 

єдину систему з централізованим керуванням. 

Важливою властивістю «Розумної теплиці», що вирізняє її від інших 

способів організації виробничого простору є те, що це найбільш прогресивна 

концепція взаємодії людини з обладнанням, коли лише однією командою 

можливо задати бажаний результат, а вже автоматика у відповідності із 

зовнішніми та внутрішніми умовами обирає і відстежує режими роботи всіх 

інженерних систем і електроприладів. У цьому випадку час та зусилля на 

виконання роботи в теплиці зменшується до мінімуму а продуктивність до 

максимуму. У теплиці обладнаній системою «Розумна теплиця» достатньо 

одним натисканням на настінній клавіші (або пульті ДУ, сенсорної панелі і т. д.) 

вибрати один із сценаріїв. Система самостійно налаштує роботу всього 

обладнання у відповідності з часом доби,  становищем в теплиці, погодою, 

зовнішньої освітленістю і т. д. для забезпечення оптимального мікроклімату.  

Якщо у Вас встановлена система «Розумна теплиця», то вона ніколи не 

забуде увімкнути світло або опалення, не допустить надмірного поливання або 

засухи. За допомогою клімат-контролю можливо підтримувати постійний 

оптимальний температурний режим та вологість повітря, що сприятиме кращому 

росту культури. Вона може самостійно відкривати і закривати вікна для 

провітрювання, керувати поливом, вологістю, температурою, освітленням та 

іншими периферфйними пристроями.  

 

Silberstein V.V. 

State University of Telecommunications 

Department of Information Technologies 

Kyiv 

 

THE FUTURE OF BIOINFORMATICS 

Bioinformatics is an interdisciplinary scientific field of life sciences. Bioinformatics research and 

application include the analysis of molecular sequence and genomics data; genome annotation, gene/protein 

prediction, and expression profiling; molecular folding, modeling, and design; building biological networks; 
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development of databases and data management systems; development of software and analysis tools; 

bioinformatics services and workflow; mining of biomedical literature and text; and bioinformatics education 

and training. Astronomical accumulation of genomics, proteomics, and metabolomics data as well as a need 

for their storage, analysis, annotation, organization, systematization, and integration into biological networks 

and database systems were the main driving forces for the emergence and development of bioinformatics. 

Current critical needs for bioinformatics among others highlighted in this chapter, however, are to understand 

basics and specifics of bioinformatics as well as to prepare new generation scientists and specialists with 

integrated, interdisciplinary, and multilingual knowledge who can use modern bioinformatics resources 

powered with sophisticated operating systems, software, and database/networking technologies. In this text, I 

aim to give an overall picture on some future perspectives of the bioinformatics field.  

Bioinformatics research has continuously increased over the past four-decade 

period. Unquoted search of keyword of bioinformatics in the PubMed database [1] has 

found nearly 181,000 scientific publications covering the period of 1958 to March of 

2016. Repeating the search with the quoted keyword found 62,402 scientific 

publications over the four-decade period, demonstrating the starting point of increased 

publication efforts in the end of 1990s with its first raise in 2000/2001, following 

significant peaks in 2003/2004 and after 2013 (Figure 1). 
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FIGURE 1. 

Dynamics of bioinformatics-related publications over the past four decades. (A) 

Unquoted and (B) quoted keyword retrieved scientific publications from PubMed [1]. 

Bioinformatics has become an essential interdisciplinary scientific field to the life 

science helping to “omics” field and technologies and mainly handling and analyzing 

“omes” data. Accumulation of high-throughput biological data due to the technological 

advances in “omics” fields required and prioritized the use of bioinformatics resources, 

and research and application for the analysis of complex and even further enlarging 

“Big Data” volumes, which would be impractical and useless without bioinformatics. 

Therefore, there is a critical need for the preparation of well-qualified, new generation 

scientists with integrated knowledge, multilingual ability, and cross-field experience 

who are capable of using sophisticated operating systems, software and algorithms, and 

database/networking technologies to handle, analyze, and interpret high-throughput 

and increasing volume of complex biological data. 

Community resources and a globally coordinated foundation of bioinformatics 

training and education platforms as well as research conferences, workshops, short 

online training, and web-based educational courses and materials are available to 

accomplish toward this goal. However, there is an urgent need for the development of 

bioinformatics education and training, in particular in developing countries, which 

requires innovative platforms, training techniques, better funding, web and network 

access, and high-performance computing systems. 

In the research side, bioinformatics tools need to be improved for analysis of the 

growing body of high-throughput pangenomics, metagenomics, proteomics, and 

metabolomics data. There are needs for “effective tools” to perform better genome 

assembly and annotation with high accuracy; however, it requires the improvement of 

quality of sequenced genomes without gaps, and sequencing of more genome 
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representatives, sub-genomes, polyploidy species, genomes of single cells, and specific 

tissues that would generate information to work, modify, and correct bioinformatics 

algorithms and programming approaches. 

The use of third generation sequencing approaches and platforms as well as efforts 

on whole genome sequencing of, for example, 1000 or 100,000 human genome 

representatives [2] or transcriptome/exon sequencing of 1000 distinct plant species 

(e.g., 1KP) will ultimately improve and advance the bioinformatics analysis tools. 

These efforts also help to improve orthologous gene identification tools that currently 

need attention [4]. There is a great need for sampling and handling diverse strains in 

pangenomic analysis, integration of prokaryotic genome-organization frameworks 

(GOFs) as well as integration of non-coding RNAs, pseudogenes, and epigenetics 

elements into the bioinformatics annotation and ontology tools and software [4]. There 

is a need to make sequenced genome data more functional and integrated through the 

construction of more organized, user friendly, cell-wide biological networks, and 

metabolic pathways with better visualization effects, graphics outputs [4], and 

knowledge base construction (KB). This, however, requires the development of real-

time imaging systems and high throughput phenotyping (referred to as “phenomics”) 

tools that would help for efficiently determining biologically meaningful associations 

between genomic and phenotypic data, advancing the translational sciences, personal 

genomics, and personalized medicine and/or agriculture [3]. 

Literature: 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ТА АВТОМАТИЧНОЇ 

ОПТИМІЗАЦІЇ RAN В МЕРЕЖІ LTE 

 

Останнім часом безпроводові технології розвиваються надзвичайно 

інтенсивно, ставши одним з основних напрямів розвитку телекомунікаційної 

індустрії.  



   181 

 

На даний момент бурхливо розвивається вже четверте покоління 

мобільного зв’язку 4G (від англ. Fourth generation — четверте покоління). 4G — 

є перспективною технологією зв’язку, яка володіє дуже високою швидкістю 

передачі даних. Найбільш популярною технологією 4 покоління являється LTE. 

LTE – технологія побудови мереж безпроводового зв’язку на базі IP-технологій, 

що відрізняється високими швидкостями передачі даних. Впровадження 

технології LTE дозволяє зменшити капітальні та операційні витрати, знизити 

сукупну вартість володіння мережею, розширити можливості в області 

конвергенції послуг і технологій, підвищити доходи від надання послуг передачі 

даних.  

До основних переваг LTE відносять:  

 Висока пропускна здатність мережі; 

 Велика чутливість; 

 Висока інтерактивність; 

 Більш висока швидкість завантаження даних; 

 Можливість передачі голосу по IP / IMS; 

 Більш висока якість обслуговування; 

 Ширина каналу до 20 МГц; 

 Гнучка мережа доступу; 

 Покращена техніка антен 

LTE - це еволюційний крок у розвитку технологій мобільного зв'язку. 

Архітектура мережі LTE розроблена таким чином, щоб забезпечити підтримку 

пакетного трафіку з «безшовною» мобільністю, мінімальними затримками 

доставки пакетів і високими показниками якості обслуговування.  

Основною метою розробників стандарту LTE було максимально можливе 

спрощення структури мережі і виключення дублюючих функцій мережевих 

протоколів, характерних для системи 3G UMTS. В радіоінтерфейсі мережі LTE 

використовуються наступні методи радіодоступу:  OFDMA та SC-FDMA. 

Для постійного забезпечення високої якості послуг, необхідно постійно 

проводити діагностику і моніторинг різних параметрів систем стільникового 

зв'язку.  

Зрозуміло, що моніторинг та управління - це два абсолютно різні процеси, 

хоча вони і можуть стикуватися на етапі усунення будь-яких дефектів 

функціонування або оптимізації структури мережі. На даний момент часу 

моніторинг видається більш актуальним завданням, оскільки безпосередньо 

пов'язаний з надійністю роботи мережі, і її готовністю виконувати свої функції.  

І, тим не менш, система моніторингу повинна: 

 Знати, як система,яку діагностують, повинна працювати; 

 Вміти виміряти параметри системи; 

 Вміти визначити причини неправильного функціонування. 
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БУЛЕВІ ЗНАЧЕННЯ В МАТЕМАТИЦІ І ПРОГРАМУВАННІ 

     На сьогоднішній день ми все частіше використовуємо різні гаджети та 

застосовуємо їх майже в кожній дії, будь-то обрахунки калькулятором чи навіть 

поїздка на машині. Але ми  зовсім не задумуємося, що за кожним таким рухом і 

злагодженою роботою наших пристроїв і гаджетів стоїть математика та 

програмування. Програмування у сучасному світі дуже просунулося вперед і 

майже кожна людина у світі якусь маленьку і елементарну програму точно може 

написати, та не кожен розуміє наскільки часто застосовується математика і 

скільки багато вклали математики задля простого і зрозумілого програмування 

зараз. 

Гарним прикладом може слугувати булева алгебра(логіка). Названа в честь 

відомого англійського математика 19-го ст. Джорджа Буля. Оскільки сам 

Джордж був із небагатої родини , тож провчився в школі недовго, тому пізніше і 

з’явилися його роботи про математичну логіку, що не була досить схожою на 

вже відому. 

Насправді сама ідея логіки  є не дуже складною. Булева логіка заснована 

на порівнянні та групуванні булевих значень 

Булеві значення-змінна , що має лише 2 важливі стани «істина» та 

«хиба»(“true” “false” або 1 та 0). Це як перемикач світла він може бути або 

ввімкненим , або вимкненим .Для алгебри суджень взагалі підходять такі прості 

вислови як «Сонце- жовте », що є  «істинною»  та «у панди відсутні вуха», що є 

«хибою.» 

Найпоширенішими в булевій  алгебрі є  булеві оператори (можуть обєднати два 

буллевих значення в одне)  заперечення (НЕ) і логічні І та АБО. Так можна 

описати практично всі дії в алгебрі суджень. Трошки детальніше про них.  

 заперечення (не) застосовується тільки до одного елементу (операнду). 

Тому операцію заперечення називають унарною. Для функції заперечення 

характерно: якщо А істинно, то A - помилково. Для більшого розуміння 

простий приклад : «Земля обертається навколо Сонця(істина) ,Сонце 

обертається навколо Землі (хиба) »; 

 І(and) – результатом оператору буде значення істина тільки якщо обидва 

значення , які він приймає = «істині». Логічне І називають операцією 

кон'юнкції. Кон'юнкція аналогічна множенню в арифметиці. Іноді так і 

кажуть - логічне множення. Наприклад ,  

                                                      False and true = false(0*1=0) 

                                                      False and false = false (0*0=0) 
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                                                      True and true = true(1*1=1); 

 АБО(or)- результат оператору буде істинним тільки тоді, коли хоча б одне 

значення є істинним. Цю операцію називають диз'юнкцією. Диз'юнкцію 

можна порівняти з  арифметичним  складанням. Операція логічного 

складання має тільки одне обмеження: 1 + 1 = 1. , оскільки в цифровому 

форматі математична логіка обмежена 0 і 1 (де 1 - істина, 0 -хиба). 

Саме ці правила і використовують у програмуванні можна побачити в такому 

прикладі , який нам потрібно було вирішити на практичній роботі . 

 Завдання: 

Дані два числа х та у. Х – кількість літер у прізвищі студента. У-кількість 

літер ім’я студента.Якщо х>у то сформувати  матрицю вручну та порахувати 

суму парних елементів, якщо ж навпаки , то сформувати матрицю і заповнити 

її випадковими числами. 

 Тож для вирішення такого завдання нам знадобляться знання у сфері 

алгебраїчних обчислень і понять мулевої логіки. Це завдання не є дуже тяжким 

тож почнемо з матриць . 

Матриця — математичний об'єкт, записаний у вигляді прямокутної 

таблиці чисел (чи елементів кільця), він допускає операції 

(додавання, віднімання, множення та множення на скаляр). Зазвичай матриці 

представляються двовимірними (прямокутними) таблицями. Іноді розглядають 

багатовимірні матриці або матриці непрямокутної форми.  

Матрицею розміру  m*n(m-на-n,або mn-матрицею) називається множина 

з mn елементів aij , розміщених у вигляді прямокутної таблиці з m рядків 

і n стовпців, а m іn  — її розмірністю: 

 

де aij  – елемент матриці; i – номер рядка; j – 

номер стовпця. 

 

 Горизонтальні лінії в матриці звуть рядками, вертикальні — стовпцями. 

 Елемент матриці A, що знаходиться на перетині i-го рядка з j-им стовпчиком, 

називають i,j-им елементом або (i,j)-им елементом A. 

Записують це як aij чи a[i,j], або, в нотації мови програмування C, A[i][j] . 

Парними елементами матриці називаються ті елементи , значення яких є 

парними.  

Виконувати будемо на мові програмування с++  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_C
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Отже, використовуючи змінні m  та  е ми перевіряємо умову за допомогою 

мулевої алгебри і виконуємо наступні операції над матрицями ,а саме 

В першій частині коду виводимо сформовану матрицю, яка була заповнена 

випадковими числами за допомогою функції rand ; та знаходимо суму парних 

елементів матриці 

 

 . 

Ось як це буде виглядати після компілювання. 

Введемо х та у, які в моєму випадку порівнюють 8 та 6 

Далі створюємо матрицю. Я обрала квадратичну 4х4. Та вводимо вручну кожен 

елемент матриці. Після цього програма рахує всі парні елементи та виводить на 

екран для наглядності виконаної нею роботи . В кінці-кінців програма виводить 

на екран суму, яка в нашому випадку дорівнює 92. 
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Розглянемо випадок, коли кількість літер у прізвищі студента менша за 

кількість літер у імені .В цьому випадку матриця формується і виводиться 

автоматично. Що ми можемо побачити наглядно нижче. 

 

Отже, можна твердо сказати , що математика потрібна всюди , навіть у 

програмуванні. Оскільки знання з різних розділів математики , в тому чисті 

булева математика використовується не тільки в розробці програмного 

забезпечення, а й в описанні роботи релійних схем в телефонних системах і т.д. 

 

Чухра М.І. 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

м. Київ 

 

ДОПОМОГА СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

БОРОТЬБІ З НАДЗВИЧАЙНИМИ СИТУАЦІЯМИ 

У сучасному суспільстві інформатизація є важливим засобом організації й 

регулювання приватної і суспільної життєдіяльності. Тому роль інформації у 

вирішенні будь-яких проблем є однією з основних. Одною з проблем для 

людини, підприємства, держави є надзвичайна ситуація (НС). 
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Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у підрозділи 

реагування, рятувальних служб мінімізує час на вивчення особливостей НС. 

Інформатизація забезпечує мобільність, оперативність та ефективність дій 

керівництва, знижуючи ймовірність смертності людей, адже прагнення 

керівника до прийняття рішення з меншим ступенем ризику призводить до 

збільшення витрат часу на підготовку та вибір оптимального варіанту. 

Аналіз управління та розробки управлінських рішень свідчить про потребу 

розв’язання управлінських проблем особливо на основі використання засобів 

комп’ютерної техніки. Побудова ІС на базі засобів обчислювальної техніки 

приводить до зміни й удосконалення методів збирання, опрацювання, зберігання 

і використання у процесі прийняття управлінських рішень. 

Своєчасно отримана інформація дозволяє заздалегідь підготуватись і 

організувати заходи щодо збереження людського життя та захисту життєво 

важливих даних для підприємства, держави. Також інформування та оповіщення 

є невід’ємним елементом системи заходів проти НС цю інформацію становлять 

відомості про характер НС, класифікацію, межі поширення, наслідки.  

Сучасні засоби передачі та зв’язку полегшують евакуацію населення та 

інформування про безпечні зони для людей, повідомлення про потребу медичної 

допомоги та вказують на точне місце знаходження потерпілого. Технічні засоби 

дозволяють своєчасне виявлення чинників біологічного, радіаційного та 

хімічного зараження. 

Інформаційні технології є перспективними напрямками розвитку 

суспільства. Основним напрямком котрих є прискорення процесу отримання 

нових знань та навичок. Не варто забувати, інформаційні технології несуть 

негативний характер в тому, що люди не помічають наскільки сильно залежать 

від сучасних технологій і при відмові тих же систем оповіщення і реагування на 

які покладається керівництво можуть постраждати люди. 

 
Література: 

1. Реферат на тему: «Управлінська діяльність підрозділів МНС: впровадження 

інформаційних технологій.»  http://ru.osvita.ua/vnz/reports/management/15228/ 

2.  

Бостанова Е.О. 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій та інформатизації 

Факультет Інформаційних технологій 

м. Київ 

 

OFDM 

OFDM — ортогональное частотное разделение каналов с 

мультиплексированием). 

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/management/15228/
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Это схема модуляции, использующая множество несущих. Канал делится на 

несколько субканалов или subcarrier (русский аналог «поднесущая» кажется мне 

немного смешным, я постараюсь избегать этого слова, употребляя где 

необходимо «вспомогательная несущая») 

В OFDM высокоскоростной поток данных конвертируется в несколько 

параллельных битовых потоков меньшей скорости, каждый из которых 

модулируется своей отдельной несущей. 

  Все это множество несущих передается одновременно. 

Главное преимущество OFDM заключается в том, что продолжительность 

символа во вспомогательной несущей значительно больше в сравнении с 

задержкой распространения, чем в традиционных схемах модуляции. Это делает 

OFDM гораздо устойчивее к межсимвольной интерференции (ISI, intersymbol 

interference). 

  Принцип работы данного метода основан на разбиении потока данных с 

помощью инверсного дискретного преобразования Фурье на более мелкие 

составляющие, которые передаются параллельно, каждый на своей частоте. Это 

позволяет не только добиться высокой скорости передачи данных, но и свести к 

минимуму разного рода помехи, особенно в виде отображенного сигнала 

(сигнал, отбиваемый от препятствий, которые стоят на пути его прямого 

следования). За счет частично перекрывающихся каналов передаваемый код 

получается избыточным, что может использоваться для восстановления 

утерянных частей. 

  Чтобы увидеть, как работает OFDM, необходимо смотреть на приемнике. 

Это действует как банк демодуляторов, переводя каждый носитель вплоть до 

постоянного тока. Результирующий сигнал интегрируется в течение периода 

символа, чтобы восстановить данные из этого носителя. То же демодулятор 

также демодулирует другие носители. В качестве разноса несущих равной 

обратному периода символа означает, что они будут иметь целый ряд циклов в 

периоде символа, и их вклад будет равна нулю - другими словами, не существует 

никакого вмешательства вклада. 

Данные о OFDM 

  Данные, которые должны быть переданы по сигналу OFDM распределены 

по носителям сигнала, причем каждый носитель принимает часть полезной 

нагрузки. Это снижает скорость передачи данных, принимаемых каждым 

носителем. Чем ниже скорость передачи данных, имеет то преимущество, что 

помехи от отражений менее критичен. Это достигается за счет добавления 

времени защитной полосы или защитный интервал в систему. Это гарантирует, 

что данные только пробы, когда сигнал является стабильным и никаких новых 

Задержанные сигналы не прибывают, что приведет к изменению времени и фазы 

сигналаOFDM преимущества 
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  Иммунитет к селективным замиранием: Одно из главных преимуществ 

OFDM является то, что является более устойчивой к частотно-селективным 

замиранием, чем систем с одной несущей, так как она делит общий канал на 

множество узкополосных сигналов, на которые воздействуют по отдельности, 

как равномерное затухание подканалов. 

  Устойчивость к помехам: Помехи, появляющиеся на канале может быть 

ограничена пропускной способностью, и таким образом не будет влиять на все 

подканалы. Это означает, что не теряется все данные. 

  Эффективность использования спектра: Использование близком 

расстоянии друг от друга перекрывающихся поднесущих, существенным 

преимуществом является то, что OFDM, это обеспечивает эффективное 

использование доступного спектра. 

  Эластичные к ISI: Еще одним преимуществом является то, что OFDM 

является очень устойчивыми к межсимвольной интерференции и межкадрового. 

Это связано с низкой скоростью передачи данных по каждому из подканалов. 

  Эластичные эффекты узкополосных: Использование адекватного 

канального кодирования и перемежения можно восстановить символы, 

утраченных в результате частотной селективности канала и узкой полосы 

интерференции. Не все данные будут потеряны. 

  Simpler канал уравнивания: Одна из проблем, с системами CDMA была 

сложность канала выравнивания, которая должна была быть применена по всему 

каналу. Преимуществом OFDM является то, что с помощью нескольких 

подканалов, уравнительный канал становится намного проще 

. 
Література: 

1. Владимир Лебедев Модуляция OFDM в радиосвязи // Радиолюбитель. — 2008. — № 

9. — С. 36—40. 

2. Бакулин М. Г., Крейнделин В. Б., Шлома А. М., Шумов А. П. Технология OFDM. Учебное 

пособие для вузов. — М.: Горячая линия - Телеком, 2015. — 360 с. — ISBN 978-5-9912-

0549-8. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785991205498
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785991205498
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ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ (ТЕОРІЯ ГРАФІВ) 

У ЗАДАЧАХ ГАЛУЗІ «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ» 

 
У статті розглядається питання щодо застосування математичних методів, а саме, теорії 

графів у задачах професійної спрямованості спеціаліста інформаційних технологій. Представлено 

алгоритм «Пошук у глибину» у загальному вигляді та його реалізацію на практиці. Надано 

комп’ютерний варіант розв’язання задачі.  

  

Математика є потужним засобом розв’язування прикладних задач і 

універсальною мовою науки. Вона відіграє важливу роль у наукових, інженерно-

технічних економічних та гуманітарних дослідженнях. Теорія графів – це один з 

підрозділів математики, головною відмітною ознакою якого є геометричний 

метод у вивченні об’єктів. Засновником її прийнято вважати відомого 

математика Л. Ейлера. Починаючи з 20 століття теорія графів сформувалася в 

самостійну математичну дисципліну і одержала широке застосування в таких 

галузях науки, як кібернетика, фізика, логістика, програмування, біологія, 

електроніка, транспортні та комунікаційні системи [1, 2].  

Представимо один із методів теорії графів, а саме алгоритм «Пошук у 

глибину». 

Пошук у глибину. Нехай дано граф G = (V, E) і фіксована початкова 

вершина v. При пошуку в глибину змінюється стратегія перегляду вершин графа. 

Рух здійснюється від однієї вершини до іншої, з нею суміжної, поступово 

віддаляючись від початкової вершини, доки не дійдемо до «глухого кута». 

Вершина неорієнтованого графа є «глухим кутом», якщо вже відвідані всі 

суміжні з нею вершини. В орієнтованому графі ним може бути вершина, з якої 

не виходить жодне ребро (вихідний степінь 0) 

Повернення з «глухого кута» здійснюється вздовж пройденого шляху, 

доки не зустрінеться вершина, в якої є ще не відвіданий сусід, і далі рух 

виконується в новому напрямку. Процес завершиться, коли повернемося в 

стартову вершину, і всі суміжні з нею вершини будуть відвіданими. 

Для однозначності виконання алгоритму вибір однієї з декількох суміжних 

вершин здійснюється за лексикографічним принципом – обирається вершина з 

меншим номером або меншим значенням іншої ознаки. 

Алгоритм виконання : 
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1. Почати з довільної вершини v. Виконати DFS(v):=1. Включити цю вершину 

в стек. 

2. Розглянути вершину у верхівці стеку: нехай це вершина х. Якщо всі ребра, 

інцидентні вершині х, позначено, то перейти до кроку 4, інакше - до кроку 3. 

3. Нехай {x,y} – не позначене ребро. Якщо DFS(у) уже визначено, то позначимо 

ребро {x,y} потовщено суцільною лінією, визначити DFS(у) як черговий 

DFS-номер, включити цю вершину в стек і перейти до кроку 2. 

4. Виключити вершину х зі стеку. Якщо стек порожній, то зупинитись, інакше 

- перейти до кроку 2. 

Розглянемо практичне застосування алгоритму. У нас є мережа, яка 

складається з  одного файл-сервера, одного роутера,  трьох свічів та дев’яти 

робочих станцій.  Задача полягає у тому, щоб отримати повідомлення від 

заввідділу програмістів, всім відділам та зберегти на файл-сервері. 

 

Починаємо виконання алгоритму з повідомлення від «Заввідділу 

програмістів». В стек заносяться тільки ті лінії зв’язку, з яких є хоча б одна 

невідвідана лінія, інакше – повертатися назад та виключати лінію зв’язку зі 

стеку.  

 

Розглянемо лінію зв’язку у верхівці стеку це «Заввідділу»{Зав відділу ,Свіч 

Відділу програмістів} – непозначена лінія позначаємо її. Проходячи по ній до 

«Свіча», включаємо «Свіч» в стек і переходимо до наступного кроку. Розглянемо 

лінію зв’язку у верхівці стека – це свіч «Відділ програмістів». {Відділ 

програмістів, Заступник} – непозначена лінія, позначаємо її. Проходимо по ній 
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до робочої станції та включаємо Заступника в стек і переходимо до наступного 

кроку. 

 

Розглядаємо робочу станцію у верхівці стеку це «Заступник». Виключаємо 

робочу станцію зі стеку так як всі лінії, які виходять з відділу програмістів, є 

позначеними. Переходимо до наступної робочої станції з стеку – «Відділ 

програмістів». {Відділ програмістів, Програміст}- непозначена дорога, 

позначаємо її. Переходимо по лінії зв’язку до робочої станції та включаємо 

«Програміста» в стек і переходимо до наступного кроку. 

 

Розглядаємо робочу станцію у верхівці стеку – це «Програміст». 

Виключаємо робочу станцію зі стеку, так як всі лінії, які виходять з «Відділу 

програмістів», є позначеними. Переходимо до наступної робочої станції  у стеку 

– «Відділ програмістів». {Відділ програмістів, Роутер}- непозначена дорога, 

позначаємо її. Переходимо по лінії зв’язку до роутера та включаємо Роутер в стек 

і переходимо до наступного кроку. 
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Розглянемо лінію зв’язку у верхівці стеку це «Роутер»{Роутер, Файл-

сервер } – непозначена лінія позначаємо її. Проходячи по ній до файл сервера, 

включаємо сервер в стек і переходимо до наступного кроку. 

 

Таким чином, інформація з робочої станції «Заввідділу» потрапила до 

«Файл сервера». Далі з «Файл сервера» ми повертаємось до «роутера» і прямуємо 

до «Відділу Економістів». Алгоритм буде виконуватися доти, доки всі робочі 

станції «Відділу» не отримають повідомлення. 

Ручне виконання алгоритму досить громіздке, тому складаємо програму 

для реалізації алгоритму за допомогою комп’ютера.  

Для програми знадобиться булевий масив для індикації відвіданих вершин 

Var Visited: array[1..N] of Boolean; 

У цьому масиві будемо позначати вже відвідані вершини. Спочатку масив 

повинен бути заповнений значеннями false (жодна з вершин не була відвідана). 

Також домовимося зберігати граф у вигляді матриці суміжності. 

Тепер реалізуємо алгоритм у рекурсивній процедурі, де параметром виступає v - 

номер вершини: 

 

Procedure DepthSearch (v: Integer); 

    Var j: Integer; 

    Begin Visited[v] := True; 

    Write ('Вершина ', v, 'відвідана.'); 

     for j := 1 to Graph[v].Count do 

       if not Visited[Graph[v]. List[j]. Node] then 

       DepthSearch(Graph[v]. List[j]. Node); 

end; 

Для того, щоб написати нерекурсивну версію, нам треба ввести додаткові змінні, 

що будуть зберігати стек повернення (фактично шлях, яким ми потрапили з 

вихідної вершини в дану). 

 

Procedure DepthSearch2(v: Integer); 
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  Var 

    Way: array[1..N] of  

    record {вміст стеку повернення} 

     Node, {номер вершини} 

     Number: Integer; {кількість розглянутих елементів} 

                                {списку суміжності} 

    end; 

   Count: Integer; {розмір (вершина) стеку} 

                            {повернення} 

   Current, j: Integer; 

   Found: Boolean; 

 begin 

   Count:=1; Way[Count].Node:=v; Way[Count].Number:=0; 

   Visited[v]:= True; 

    Write ('Вершина ', v, 'відвідана.'); 

 repeat 

  Current:= Way[Count].Node;  

  Found:= False; 

  for j:=Way[Count].Number+1 to Graph[Current].Count do 

    begin 

      if not Visited[Graph[Current]. List[j]] then 

       begin 

         Inc(Count); 

        Way[Count]. Node := Graph[Current].List[j]; 

        Way[Count]. Number := 0; 

         Visited[Graph[Current]. List[j]] := True; 

         Write ('Вершина ', Graph[Current].List[j], 

                   'відвідана.'); 

         Found := True; 

         Break; 

       end; 

     end; 

    if not Found then   Dec(Count); 

 until Count = 0; 

end; 

Висновок: сучасний спеціаліст інформаційних технологій має добре знати 

математичні методи та уміти застосовувати їх у майбутній професійній 

діяльності.  

 
Література: 

1. Купанов Ю.О. Комп’ютерні мережі: Підручник / Ю.О. Купанов. – К.: Юніор, 2005. 

– 397 с.  

2. Нікольський Ю.В. Дискретна математика: Підручник / Ю.В. Нікольський, В.В. 

Пасічник, Ю.М. Щербина. – Л.: Магнолія, 2009. – 432 с.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОБУДОВИ СЕНСОРНІ МЕРЕЖ НА БАЗІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ZIGBEE 

Останні роки характеризуються широким розвитком систем зв'язку з 

метою збору і обробки дискретної інформації в автоматизованих системах 

управління (АСУ). 

Інформацію, що виробляється чи отримується різними пристроями 

автоматизації прийнято називати даними. Передача даних, так само як і 

телеграфний зв'язок, базується на дискретних видах сигналів, але відрізняється 

від останнього в основному більш високою швидкістю і збільшеними вимогами 

по достовірності передачі інформації по каналам зв'язку. Існуючі канали зв'язку 

не забезпечують цих збільшених вимог по достовірності, тому задача 

вирішується шляхом застосування в кінцевій апаратурі передачі даних 

спеціальних способів підвищення достовірності. 

На теперішній час розроблено велика кількість коректуючих кодів та 

різного виду систем передачі, забезпечуючих підвищення достовірності передачі 

дискретної інформації (ПДІ). Але, не дивлячись на це, до цих пір відсутні 

методики оцінки їх ефективності і вибору найбільш оптимальних умов передачі 

інформації по існуючим телеграфним і телефонним каналам зв'язку. 

Раптовість процесів при передачі дискретної інформації по каналах зв'язку 

і велика кількість заважаючих факторів, причина яких не завжди відома, 

приводять до того, що дуже важко передбачити властивості каналу зв'язку, 

використовуючи тільки теоретичні методи. Виходячи з цього актуальним 

являються роботи по дослідженню, математичному опису і математичному 

моделюванню реальних каналів зв'язку. 

 
 

Маленюк А.О. 
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ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

У наш час, коли темп розвитку технологій дивує все більше і більше, кожна 

людина стає частиною інформаційного простору і потребує певних навичок для 
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використання всіх можливостями, що відкриваються перед нею. Побудова 

зручного інтерфейсу користувача – одна з основних проблем розробки 

апаратного та програмного забезпечення сьогодення. 

Наразі найбільш перспективною моделлю інтерфейсу вважають саме 

середовище з доповненням фізичного світу цифровими даними в режимі 

реального часу – доповнену реальність, що вже зарекомендувала себе з 

позитивного боку у таких галузях як медицина, архітектура, навігація та дизайн. 

Технології доповненої реальності вже зараз використовують пілоти військових 

літаків та вертольотів. 

Доповнена реальність проникає до наших смартфонів. Значна кількість 

додатків навіть сьогодні здатна використовувати зображення з камери та 

змінювати його для користувача. Наприклад, технологія потокового перекладу 

від корпорації Google здатна перекладати друкований текст, що знаходиться 

перед камерою у режимі реального часу або гра Pokemon GO, що нещодавно 

з’явилася і миттєво набула популярності серед молоді.  

Розробники програмного забезпечення ще нещодавно вважали, що такі 

технології стануть можливими лише через 10 років, але вже зараз, після появи 

доволі примітивних прикладів використання доповненої реальності стає 

зрозуміло, що це тільки початок. Така технологія дозволить робити 3D-

фотографії. Наприклад, 3D-фотографія кімнати. Це означає, що фотографію 

можна розглядати під будь-яким кутом, змінювати світ, предмети на ній будуть 

змінюватися залежно від кута огляду. З такими знімками можна 

експериментувати: затопити кімнату, вимкнути/увімкнути в ній світло.  

За словами голови Apple Тіма Кука, технологія доповненої 

реальності - також відома як AR (з англ. - augmented reality) - це настільки ж 

"велика ідея", здатна змінити світ, як свого часу - смартфон. 

Ринкова вартість всіх засобів доповненої реальності, разом з ігровими, 

автомобільними, рекламними, освітніми та геолокаційними додатками в 2016-у 

році була оцінена як $5 155,92 млн., і зараз продовжує свій ріст. Такі гіганти 

інноваційного руху як Google та Microsoft вже мають свої варіанти реалізації 

доповненої реальності для простих користувачів – окуляри Google Glass та 

Microsoft HoloLens, що вже зовсім скоро з’являться на поличках магазинів 

комп’ютерно’ техніки. 

Таким чином, доповнена реальність вже зараз стає частиною людського 

життя та однією з найперспективніших напрямів для розробки програмного 

забезпечення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fortune.com/2017/02/11/tim-cook-augmented-reality/
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РОЗРОБКА, РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ 

ФУНКЦІЙ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ У СИСТЕМІ 

КОМП’ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ “MAXIMA” 
Анотація 

Дана стаття є керівництвом до деяких функцій математичної статистики, реалізованих на основі 

системи комп’ютерної алгебри “Maximа”. У роботі наведені приклади з доцільного використання та 

практичного використання розроблених алгоритмів, згідно особливостей функціонування середи 

“Maximа” та приклад використання функцій оперування файловим потоком даних, ініціалізованих 

даними функціями. У статті розглядаються виключно користувацькі аспекти створених рішень. 

 

У зв’язку з непереривним розвитком таких наук, як математика та 

інформатика,   математична статистика  стала їх цінною галуззю. 

  Основні  задачі математичної статистики - це статистична перевірка 

гіпотез, оцінка розподілу статистичних ймовірностей та його параметрів, 

вивчення статистичної залежності, визначення основних числових 

характеристик випадкових вибірок, без математичної статистики не можуть 

повноцінно функціонувати  організації виробництва, радіотехніки, військова 

справа, біологія, економіка, зоряна астрономія і навіть кібернетика.  

  Математична статистика також є важливим елементом сучасного 

суспільства, оскільки вивчає й характеризує  величину, розміри і кількісну 

сторону масових суспільних явищ.  Вона відокремлюється від матеріального 

змісту масових явищ та виконує роль основи для застосування власне 

математичних методів. 

  Окрім того, завданнями математичної статистики також є перевірка 

статичних гіпотез і встановлення законів розподілу різних випадкових змінних, 

одержаних у результаті статистичного спостереження. 

Можна підкреслити, що математична статистика - це незамінна галузь 

математичних знань, яка розробляє раціональні прийоми упорядкування, 

обробки і розбір даних статистичних спостережень.  

  Ми живемо в період розвитку математики, який пов’язаний з винаходом і 

застосуванням машин, здатних виконувати команди, комп’ютерів. Перш за все, 

комп’ютер надав можливість робити складні чисельні розрахунки для вирішення 

тих завдань, які неможливо вирішити аналітично.  

 Існує безліч програм, призначених для вузькоспеціалізованих математичних 

розрахунків. Однією з них, власне, є «Maxima». «Maxima» - система 

комп’ютерної алгебри для роботи з символьними і числовими виразами.  Ця 

програма є безумовним прикладом програмного забезпечення з відкритим 

кодом, що набуло великої популярності серед користувачів операційної системи 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
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Linux. Подібні програми можна розширити за допомогою самостійно створених 

бібліотек або пакетів функцій.[1,12] 

Окрім основних математичних можливостей, кожна система аналітичних 

обчислень має вбудовану мову програмування(Lisp). За допомогою цієї мови 

можливості системи можна розширювати,  що значно підвищує ефективність 

вирішення  досить широкого кола завдань, котрі відносяться до різних розділів 

математики.  

  Розглянемо деякі основні функції математичної статистики на прикладі 

пакету sort та функцій range та per_cent.  

Функція sort, створена на основі алгоритму «бульбашкового» сортування. 

 ЇЇ використовують, щоб розсортувати вибірку за зростанням та створити 

підстановку. 

  Підстановка-впорядкована множина числових елементів. 

Завантаження пакету sort. 

 

  Введемо будь-яку числову вибірку та розглянемо на прикладі функцію 

сортування. 

  На знімку єкрана нижче зображено функцію зчитування списку з файлу та 

його сортування, збереження відсортованого варіанту. 

 

  Результат сортування буде одиничним виводом, щоб працювати далі з уже 

відсортованим варіантом його потрібно зберегти. Дане програмне забезпечення 

надає нам можливість одночасного збереження   відсортованого змісту комірки. 

Також можна сортувати неініціалізований список. 
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  Можемо бачити повну адресу, ім’я та перегляд змісту списку, він не 

відсортований, знаходиться у текстовому файлі. На другому зображенні наявний 

вже відсортований список, збережений у поточному файлі. 

 

 
 

  Наступна функція виводить наявні у вибірці значення списку за 

зростанням. ЇЇ варто використовувати тільки з попередньо відсортованим 

списком. Дана функція дозволяє оцінити діапазон значень вибірки. Це є 

особливо актуальним при роботі з розрідженими одномірними масивами та 

списками, а також при систематизації результатів дослідів. 

 
  Пріоритет виконання функції у дужках є вищим, тому можна 

використовувати функцію сортування одночасно.  
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  Щоб уникнути виводу «done»  потрібно приховати вивід кінцевого 

результату.  

 
  Дану функцію доцільно використовувати для систематизації вибірок 

сталих значень, як фактори, результати опитувань, природничі константи. 

   Функція per_cent  виводить кількість повторень варіантів списку. Список, 

ініціалізований у цій функції має бути попередньо або паралельно відсортований 

функцією сортування. Дана функція може знайти практичне використання у 

прикладній фізиці, адже «Maxima» набула великого розповсюдження як 

програма для розрахунків фізичних формул. 

 
 

Тези 
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  Математична статистика є невід’ємною частиною сьогодення  і одним з 

первородних стовпів  розвитку сучасної наукової спільноти. Точність 

розрахунків статистичних досліджень щоденно справляє великий вплив на усі, 

без винятку, ланки життя людини - політика, мікроекономіка, біомедичні 

дослідження, наноелектротехніка тощо. Можна підкреслити, що математична 

статистика - це незамінна галузь математичних знань, яка розробляє раціональні 

прийоми упорядкування, обробки і розбір даних статистичних спостережень. 

Існує безліч програм, призначених для вузькоспеціалізованих математичних 

розрахунків. Однією з них, власне, є «Maxima». «Maxima» - програма для роботи 

з символьними і числовими виразами.  Ця програма є безумовним прикладом 

програмного забезпечення з відкритим кодом, що набуло великої популярності 

серед користувачів операційної системи Linux. Подібні програми можна 

розширити за допомогою самостійно створених бібліотек або пакетів функцій[1, 

с.12]. 

  Розглянемо деякі основні функції математичної статистики на прикладі 

пакету sort та функцій range та per_cent.  

 
  Функція sort, створена на основі алгоритму «бульбашкового» сортування. 

 ЇЇ використовують, щоб розсортувати вибірку за зростанням та створити 

підстановку. 

  Результат сортування буде одиничним виводом, щоб працювати далі з уже 

відсортованим варіантом його потрібно зберегти. Дане програмне забезпечення 

надає нам можливість одночасного збереження   відсортованого змісту комірки. 

  Наступна функція виводить наявні у вибірці значення списку за 

зростанням. ЇЇ варто використовувати тільки з попередньо відсортованим 

списком. Дана функція дозволяє оцінити діапазон значень вибірки. Це є 

особливо актуальним при роботі з розрідженими одномірними масивами та 

списками, а також при систематизації результатів дослідів. 
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   Функція per_cent  иводить кількість повторень варіантів списку. Список, 

ініціалізований у цій функції має бути попередньо або паралельно відсортований 

функцією сортування. Дана функція може знайти практичне використання у 

прикладній фізиці, адже «Maxima» набула великого розповсюдження як 

програма для розрахунків фізичних формул. 

 
 

 
 Література: 

1. Компьютерная математика с Maxima: Руководство для школьников и студентов / 

Е.А.Чичкарёв - М. : ALT Linux,2012. - 384 с. : ил.-  (Библиотека ALT Linux). 

2. Основы  работы  с  системой  компьютерной  алгебры Maxima: Учебно-методическое   

пособие   /   М.С.Малакаев,   Л.Р.Секаева, О.Н.Тюленева. Казань: Казанский 201ніверситет, 

2012. –57с. 

3. http://maxima.sourceforge.net/ru/comp-math-freedom.html 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

  Что такое нейронная сеть? 

Нейронная сеть — это последовательность нейронов, соединенных между 

собой синапсами. Структура нейронной сети пришла в мир программирования 

прямиком из биологии. Благодаря такой структуре, машина обретает 

способность анализировать и даже запоминать различную информацию. 

Нейронные сети также способны не только анализировать входящую 

информацию, но и воспроизводить ее из своей памяти. Другими словами, 

нейросеть это машинная интерпретация мозга человека, в котором находятся 

миллионы нейронов передающих информацию в виде электрических 

импульсов.  

  Какие бывают нейронные сети? 

Пока что мы будем рассматривать примеры на самом базовом типе 

нейронных сетей — это сеть прямого распространения (далее СПР). Также 

существуют реккурентные нейронне сети. СПР как вытекает из названия это сеть 

с последовательным соединением нейронных слоев, в ней информация всегда 

идет только в одном направлении. 

Для чего нужны нейронные сети? 

Нейронные сети используются для решения сложных задач, которые 

требуют аналитических вычислений подобных тем, что делает человеческий 

мозг. Самыми распространенными применениями нейронных сетей является: 

  Классификация — распределение данных по параметрам. Например, на 

вход дается набор людей и нужно решить, кому из них давать кредит, а кому нет. 

Эту работу может сделать нейронная сеть, анализируя такую информацию как: 

возраст, платежеспособность, кредитная история и тд. 

  Предсказание — возможность предсказывать следующий шаг. Например, 

рост или падение акций, основываясь на ситуации на фондовом рынке. 

  Распознавание — в настоящее время, самое широкое применение 

нейронных сетей. Используется в Google, когда вы ищете фото или в камерах 

телефонов, когда оно определяет положение вашего лица и выделяет его и 

многое другое. 

Что такое нейрон? 

        Нейрон — это вычислительная единица, которая получает информацию, 

производит над ней простые вычисления и передает ее дальше. Они делятся на 

три основных типа: входной (синий), скрытый (красный) и выходной (зеленый). 

Также есть нейрон смещения и контекстный нейрон.  В том случае, когда 
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нейросеть состоит из большого количества нейронов, вводят термин слоя. 

Соответственно, есть входной слой, который получает информацию, n скрытых 

слоев (обычно их не больше 3), которые ее обрабатывают и выходной слой, 

который выводит результат. У каждого из нейронов есть 2 основных параметра: 

входные данные (input data) и выходные данные (output data). В случае входного 

нейрона: input=output. В остальных, в поле input попадает суммарная 

информация всех нейронов с предыдущего слоя, после чего, она нормализуется, 

с помощью функции активации (пока что просто представим ее f(x)) и попадает 

в поле output. 

                                                                                                                                                                                        

                                                    

Нейроны оперируют числами в диапазоне [0,1] или [-1,1]. Чтобы 

обрабатывать числа, которые выходят из данного диапазона нужно разделить 1 

на это число.   

Этот процесс называется нормализацией.     

Что такое синапс? 

 

                             

 

Синапс это связь между двумя нейронами. У синапсов есть 1 параметр — 

вес. Благодаря ему, входная информация изменяется, когда передается от одного 

нейрона к другому. Допустим, есть 3 нейрона, которые передают информацию 
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следующему. Тогда у нас есть 3 веса, соответствующие каждому из этих 

нейронов. У того нейрона, у которого вес будет больше, та информация и будет 

доминирующей в следующем нейроне (пример — смешение цветов).    На самом 

деле, совокупность весов нейронной сети или матрица весов — это своеобразный 

мозг всей системы. Именно благодаря этим весам, входная информация 

обрабатывается и превращается в результат. 

  Важно помнить, что во время инициализации нейронной сети, веса 

расставляются в случайном порядке.        

Как работает нейронная сеть? 

 

 

В данном примере изображена часть нейронной сети, где буквами I 

обозначены входные нейроны, буквой H — скрытый нейрон, а буквой w — веса. 

Из формулы видно, что входная информация — это сумма всех входных данных, 

умноженных на соответствующие им веса. Тогда дадим на вход 1 и 0. Пусть 

w1=0.4 и w2 = 0.7 Входные данные нейрона Н1 будут следующими: 

1*0.4+0*0.7=0.4. Теперь когда у нас есть входные данные, мы можем получить 

выходные данные, подставив входное значение в функцию активации 

(подробнее о ней далее). Теперь, когда у нас есть выходные данные, мы передаем 

их дальше. И так, мы повторяем для всех слоев, пока не дойдем до выходного 

нейрона. 

Литература: 

1. Саймон Хайкин  Нейронные сети. Полный курс( Neural Networks:  A Comprehensive 

Foundation)  2016. 
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РОЗВИТОК WLAN 

Бездротові локальні мережі передачі інформації (WLAN) розвиваються за 

останні п'ятнадцять років неймовірно швидко. Простота розгортання таких 

мереж обмежена тільки необхідністю оформлення дозвільної документації (у тих 

країнах, де це потрібно). По пропускній здатності вони не уступають виділеним 

мідним лініям. Завадостійкість, надійність і захищеність сучасних протоколів 

передачі зробили WLAN явищем повсюдним, а устаткування для них - масовим 

продуктом.           

Відзначимо, що поняття «локальні мережі передачі інформації» досить 

умовно. Як правило, маються на увазі системи, локалізовані в радіусі сотні 

метрів. Однак технології локальних мереж з успіхом застосовують і на відстанях 

до декількох десятків кілометрів.  

              Зауважимо, що пристрої, які відповідають вихідній специфікації IEEE 

802.11, не встигли отримати розвитку. Пропускна здатність проводових мереж 

Ethernet дуже зросла, і максимальна швидкість передачі 2 Мбіт/с, передбачена в 

IEEE 802.11, не задовольняла користувачів. Проблему вирішила поява 

стандартів (доповнень) IEEE 802.11b, 802.11n  

та 802.11g. 

 

Троценко Д.С. 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій та інформатизації 
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м. Київ 

 
 РОЗВИТОК IT В УКРАЇНІ  

У наш час IT послуги високо цінуються як за кордоном так і в нашій країні. 

Безліч програмістів працюють в офісах, компаніях або просто вдома. IT-галузь 

за кілька років піднялася з небуття, а їх кількість збільшується з кожним днем. 

Ринок праці зріс в рази і з кожним роком продовжує зростати. Середня зарплата 

спеціалістів також значно зросла, як і вимоги до них. Як же у століття високих 

технологій розвивається IT в Україні? 

Процвітання IT індустрії може зробити так, щоб Україна асоціювалася з 

високими технологіями, а у фахівців була можливість реалізувати тут свої 

таланти. За статистичними даними за 2016 рік IT-індустрія займає третє місце з 
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експорту послуг. З 2011 по 2015 роки внесок IT для ВВП збільшився з 0,6 до 

3,3%, а дохід з $ 1,1 до $ 2,6 млрд. Таке зростання було досягнуто завдяки 

молодому поколінню інженерів - за останні чотири роки число IT-фахівців 

збільшилося з 42.4 тис. до 91.7 тис. у 2015 році в українські IT-компанії було 

інвестовано понад $ 130 млн., що на 237% більше ніж 2014 році. При цьому 48% 

капіталу угод прийшло саме від міжнародних інвесторів, що підтверджує їх 

інтерес до українських розробок. Всього було проінвестовано 66 IТ-компаній. Це 

непоганий результат - щотижня укладається угода. 

Звертаючись до кількості IT-розробників, за статистикою в Україні працює 

близько 100 тис. фахівців і їх талант високо оцінюється в світі, але в глобальному 

масштабі видно, що це на порядок менше навіть у порівнянні з найближчими 

сусідами. У Польщі працює близько 300 тис. програмістів, в Німеччині - трохи 

більше 450 тис. В Ізраїлі кількість фахівців, що працюють в IT, становить 12% 

від усього працездатного населення. У порівнянні з Китаєм, США або Індією 

українські цифри ще менш значні. Проте, якщо порівнювати з країнами-

найближчими конкурентами, то різниця у винагороді на користь України. По 

суті, незначна перевага в прямих доходах дозволяє стримувати відтік 

українських фахівців за кордон. Однак існує ризик втрати цієї переваги внаслідок 

різкої зміни податкового навантаження. 

Передбачається, що для України є три сценарії розвитку ринку IT до 2020 

року. 

Перший сценарій - Якщо залишити існуючу податкову ставку і не робити 

додаткових заходів для стимулювання галузі, то ринок продовжить рости тими 

ж темпами. Так, кількість спеціалістів до 2020 року може зрости до 142 тис., 

доходи держави - до 21 млрд. грн. Але чи достатньо цього? 

Наприклад, наші країни-сусіди - Польща, Румунія, Білорусь - 

випереджають нас за темпами зростання. Якщо за минулий рік динаміка 

розвитку IT в Україні склала 7%, то в Польщі - 22%, Румунії - 19%, Білорусі - 

17%. Справа в тому, що у всіх країнах-конкурентах задіяні ті чи інші методи 

стимулювання IT-сектора. Україні варто розробити власні. 

Другий сценарій - різко збільшити податкову ставку до 20%. 

Конкурентоспроможність нашої країни на світовому ринку в 2020 скоротиться в 

рази. Кількість фахівців в галузі зменшиться до 72 тис. - кращі інженери виїдуть 

в країни-конкуренти, де умови для роботи будуть краще. Доходи держави при 

цьому знизяться до 13 млрд. грн. У цьому випадку зростання економіки України 

не зможе тривати такими ж темпами, а відсоток IT у ВВП впаде, це неефективно. 

Третій сценарій - щорічне підвищення податкової ставки на 1% разом з 

додатковими методами стимулювання галузі. При такому підході українські 

таланти зможуть реалізовувати себе в рідній країні - і кількість інженерів в 

Україні зросте до 146 тис. до 2020 року. При цьому експортна виручка від IT-

компаній виросте в два рази (з 2,5 до 5,1 млрд. доларів), а доходи від IT в бюджет 

України складуть 27 млрд. грн. 
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Важливою умовою для реалізації цього сценарію, крім уже згаданої 

прогнозованою фіскальної політики, є посилення захисту прав інтелектуальної 

власності. Тільки так ми можемо сподіватися на появу великої кількості 

українських стартапів і продуктових компаній, які не будуть змушені перевозити 

свій бізнес до Європи чи Штатів. При стимулюванні внутрішнього ринку 

нашими клієнтами буде ставати все більше вітчизняних компаній - так вони 

зможуть впроваджувати інновації в свій бізнес. 

Отже, ми бачимо, що IT-індустрія активно розвивається як в світі, так і в 

Україні. Наша країна має можливості і потенціал для дозрівання в цій області, 

але багато що залежить від того, які методи будуть використовуватися для 

досягнення нових горизонтів. 

 

Тищенко Сергій 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій та інформатизації 

Факультет Інформаційних технологій 

м. Київ 

 

РЕКУРСІЯ У ПРОГРАМУВАННІ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ 

МАТЕМАТИЧНИХ ОБРАХУНКІВ 

Починаючи ще з бурхливого розвитку інформаційних технологій поняття 

математики і програмування були тісно пов’язані між собою. Першими 

програмістами були саме математики, які навчались на математичних 

факультетах. Сьогодні ж програмісти які окрім навичок у програмуванні 

володіють ґрунтовними знаннями, особливо мат-аналізу, диференціальних 

рівнянь та матриць можуть розраховувати на досить високу заробітню платню. 

Це і не дивно, оскільки є широкий спектр областей де можна і потрібно 

використовувати математику для спрощення якихось задач. Так і засобами 

програмування можна спростити якісь розрахунки. 

Одним із таких методів у програмуванні є рекурсія, якій можна найти 

широке використання у математиці, оскільки технологія значно полегшує 

математичні обчислення. 

Рекурсія досить поширене явище, яке зустрічається не тільки в областях 

науки, але і у повсякденному житті. Рекурсія - це процес використання чогось 

відносно самого ж себе. Стосовно програмування це засіб, який дозволяє методу 

(або ж функції) викликати самого себе. Досить широко використовується у 

математиці та програмуванні.  

Можна навести досить багато прикладів використання рекурсії для таких 

задач: 

- знаходження факторіалу; 

- розрахунок чисел Фібоначчі; 

- пошук середнього значення послідовності; 
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- для спрощення алгоритмів; 

- при роботі зі штучним інтелектом. 

Майже всі геометричні фрактали задаються у формі нескінченної рекурсії. 

Крім того, метод Гаусса-Жордана, який використовується для вирішення систем 

лінійних алгебраїчних рівнянь, також є рекурсивним. І таких прикладів можна 

навести безліч. 

Для більш детального розбору розглянемо консольну програму, яка буде 

обраховувати факторіал заданого користувачем числа.

 
Усього декілька рядків нескладного коду зможуть допомогти у 

знаходженні факторіалу будь-якого числа яке введе користувач.  

Результатом даного коду буде:
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Наступним прикладом буде розглянута програма яка знаходить ряд чисел 

фібоначчі (кількість елементів вводить користувач) та їх суму.

 
Після того як користувач увів кількість чисел які потрібно обрахувати, 

буде виведено такий результат: 

 

 
Останнім прикладом рекурсії розглянемо пошук середнього значення 

послідовності чисел. Користувачу необхідно вводити послідовність будь-яких 

чисел, при введені 0 користувач отримає результат.
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 Приклад такої програми буде виглядати так:

 
Тобто, не зважаючи на простоту таких програм, вони є гарним прикладом 

рекурсій та способом її реалізації. Проте в реальних програмах і більш 

масштабних проектах використання рекурсій не є настільки простим 

інструментом, як на вищезазначених прикладах (для спрощення задачі 

використовуються цикли).  

Проте, у більшості випадків використання рекурсії настільки спрощує 

алгоритм, що її реалізація стає майже необхідним з точки зору ефективності 

коду.  

Враховуючи зазначене, можна дійти висновку, що рекурсія є досить 

корисним інструментом для вирішення багатьох математичних задач.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ RAKE, ЯК МЕТОДУ БОРОТЬБИ З 

БАГАТОПРОМЕНЕВИМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ СИГНАЛУ В 

СИСТЕМАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 

В останній час все активніше розвиваються бездротові системи зв’язку, 

технології мобільних пристроїв, бездротових та мобільних мереж доступу. В 

свою чергу пропорційно зростає потреба абонентів у швидкісному і якісному 

зв’язку та доступі до мережі Інтернет. При цьому для кожного абонента повинна 

бути реалізована можливість залишатися мобільними, тобто отримувати 

однаково якісне обслуговування у будь якій точці зони покриття стільникової 

мережі «на ходу». 

Основною проблемою, що найбільш відчутно впливає на швидкість 

передачі інформації і якість послуг, що надаються абоненту системами 

мобільного зв’язку – це ефект багатопроменевого розповсюдження сигналу. 

Даний ефект виникає при умові існування в точці прийому радіосигналу не 

тільки прямого, але і декількох або навіть цілого ряду відбитих променів. Іншими 

словами на антену приймача приходять не тільки прямі промені (безпосередньо 

від джерела), але і відбиті (від земної поверхні, будівель та іншого роду об’єктів). 

Усі прийняті промені складаються у приймачі. Відбиті промені при складанні з 

прямими можуть призводити до так званих «завмирань» у каналі (із за довшого 

часу розповсюдження по середовищу на відміну від прямих променів), що в свою 

чергу може привести до затухання і падіння рівня сигналу у випадку складання 

променів в протифазі та виникнення ефекту між-символьної інтерференції 

(накладання у приймачі символів інформаційної послідовності один на одного). 

Як метод ефективної боротьби з ефектом багатопроменевого 

розповсюдження сигналу та його наслідками була створена технологія RAKE, 

яка в даний момент активно застосовується у системах мобільного зв’язку 

стандарту CDMA (Code Division Multiple Access). 

Суть технології полягає в наступному. Для компенсації «завмирань» та 

між-символьної інтерференції використовується спеціальний пристрій – Rake-

приймач. У своїй структурі він містить корелятори, що дозволяють розділити і 

окремо обробити кожен відбитий промінь, прийнятий на антену приймача (з 

урахуванням індивідуального часу затримки кожного променя), що при 

подальшому комбінуванні таких сигналів дозволяє не тільки значно знизити 

вплив «завмирань», але також і збільшити загальний рівень сигналу на виході 

приймача. 
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У даній роботі також розглянуті альтернативні методи боротьби з 

багатопроменевим розповсюдженням – OFDM-модуляція і технологія MIMO, 

що знайшли своє застосування у стандартах мобільного зв’язку четвертого 

покоління (4G). 

OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing – мультиплексування з 

ортогональним частотним розділенням каналів) – це схема модуляції, що 

розроблялася як прямий «спадкоємець» технології RAKE. OFDM дозволяє 

швидко та ефективно передавати інформацію навіть у каналах з 

багатопроменевим розповсюдженням сигналу. Передача ведеться одночасно на 

великій кількості несучих частот. Рознесення по частоті та синхронізація 

несучих підібрані таким чином, щоб несучі були ортогональні між собою, тобто 

не впливали одна на одну не зважаючи на перекриття по спектру. 

MIMO (Multiple Input Multiple Output) в свою чергу використовує зовсім 

інший підхід за рахунок частотного і просторового рознесення як на 

приймальній так і на передаючій стороні шляхом використання більшої кількості 

приймальних і передаючих антен. Також технологія MIMO дозволяє запобігти 

утворенню ефекту багатопроменевого розповсюдження сигналу шляхом 

використання антенних решіток, які мають дуже вузьку діаграму направленості 

(на відміну від стандартних секторальних антен базової станції мобільного 

зв’язку зі значно ширшими кутами діаграми направленості), що в свою чергу 

дозволяє реалізувати комутований промінь з адаптивним управлінням, 

направлений безпосередньо на мобільний пристрій абонента. 

Результатом проведеної роботи став порівняльний аналіз описаних вище 

технологій. На основі отриманих даних був сформований висновок, в якому 

відображено основні преваги та недоліки технології RAKE як методу боротьби з 

багатопроменевим розповсюдженням сигнал, а також виділено деякі характерні 

особливості, притаманні лише даній технології на відміну аналогів, розглянутих 

у роботі. 

  

Скаба С.М.  

Державний Університет Телекомунікацій 
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INTERNET OF THINGS. ВАРІАНТИ ПІДКЛЮЧЕННЯ IOT 

Спочатку Інтернет був мережею взаємодії між людьми за допомогою 

комп’ютерів. Згодом він став використовуватися для взаємодії пристроїв між 

собою, даний метод згодом отримав назву Інтернет речей. Технології взаємодії 

суворо пристроїв з пристроями отримали назву М2М (machine to machine). 

Концепція IoT має не лише об’єднати ці два підходи («Інтернет машин» та 

«Інтернет людей»), а й вивести їх на новий глобальний рівень взаємодії та 
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можливостей. Ідея Internet of Things охвачує всі сфери сучасного життя – побут, 

освіта, бізнес, медицина, транспорт, промисловість, екологія тощо. Список 

можна продовжувати нескінченно. Недивно, що говорячи про ринок Internet of 

Things аналітичні компанії оперують сумами в трильйон доларів.  

Безпроводові технології - інформаційні технології, призначені для 

безпроводової передачі інформації на відстань між двома й більше об’єктами. 

Для передачі інформації може використовуватися інфрачервоне 

випромінювання, радіохвилі, оптичне або лазерне випромінювання. На сьогодні 

існує безліч безпроводових технологій, відомих користувачам по їхніх 

маркетингових назвах, таким як Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, ZigBee, LTE та інші. 

Кожна технологія має певні характеристики, які визначають її область 

застосування. 

Найновішою областю застосування безпроводових технологій є IoT 

(Internet of Things). В даний час розроблюються безпроводові технології під 

егідою робочої групи 802.11, в тому числі 802.11ah, також відомої як HaLow – 

стандарт для більш низької частоти для великих територій, призначений 

виступати в якості комірчастої мережі саме для Інтернету речей. 

На сьогодні можна зустріти різні визначення як концепції IoT, так і 

різноманітні точки зору на те, які основні сфери вона охвачує. Найбільш 

показовим є розділення, запропоноване Harward Business Review, в рамках якого 

розвиток Інтернету речей проводиться в п’яти напрямках: портативні пристрої, 

«розумний будинок», підключені автомобілі, «розумне» місто, промисловий 

Інтернет. 

Є безліч варіантів підключення IoT і кожен з них має певні плюси і мінуси. 

Основні параметри з'єднання, які використовуються в загальному випадку, це 

Wi-Fi, Bluetooth та стільникового бездротовий зв’язок (4G). Але у кожного з них 

є недоліки: Wi-Fi використовує багато енергії; Bluetooth має обмежений 

діапазон;  4G також енергоємний та може бути дорогим, особливо для передачі 

великих об’ємів даних. 

Мережеві інновації зосереджені на вирішенні проблем підключення 

пристроїв на великій відстані та задоволення потреб з низьким 

енергоспоживанням, наприклад, для пристроїв, що працюють на батареях. Цілий 

ряд нових мережевих IoT-опцій існують, серед них: 

- Sigfox - У 2009 році Sigfox, французький стартап, представив малопотужну 

мережу, з ультра-вузькою смугою пропускання, що працює на 

неліцензованій частині спектру. Базується на моделі обслуговування 

операторів безпроводового зв'язку. Sigfox доступний тільки в певних 

частинах Європи, великих містах США та вибірково в Латинській 

Америці. 

- LoRA - Lora Alliance – це група індустріальний партнерів, що займаються 

розробкою протоколу з низьким енергоспоживанням, що називається 

LoRaWAN. Даний протокол працює на неліцензованих частотах. 
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- Стільниковий IoT – Це кілька стандартів, що базуються на специфікації 

3GPP, такі як LTE-M, NB LTE-M, і NB-IoT. Ці стандарти мережі змінені і 

оптимізовані для пристроїв IoT. 

У найближчому майбутньому більшість наших електронних або квантових 

пристроїв будуть підключені до Інтернету через унікальну IP-адресу (в полі IPv6-

адрес, оскільки IPv4 уже скоро стане елементом минулого) і, таким чином, його 

можна буде контролювати власником з будь-якого місця в будь-який час. 

В деяких країнах плануються проекти розумних міст, створених на основі 

смарт-інфраструктури в поєднанні з використанням  технології IoT. Що 

стосується людей, то портативні пристрої і розумні будинки стануть ключем до 

розумного і сталого майбутнього. 

IoT також допоможе урядам і великим підприємствам в моніторингу, 

збору, аналізу і прийнятті рішення щодо будь-якої ситуації протягом короткого 

часу. 

Проте слід пам’ятати, що постійний розвиток технології означатиме 

більше електронних відходів, проблема охорони навколишнього середовища з 

розвитком IoT  набуде особливого значення.  

Дві причини підштовхують українців до реалізації IoT-проектів, здатних 

підкорити місцевий ринок і весь світ. Перша - спроба заощадити внутрішні 

ресурси: електроенергію, час, воду, сили людини. Друга - бажання опинитися 

біля витоків багатомільйонного бізнесу. 

Internet of Things - це підключення до Інтернету всіляких пристроїв, за 

винятком смартфонів, планшетів і комп'ютерів. Це можуть бути датчики світла і 

тепла, спеціальні пристрої в автомобілях, медичні прилади й просто будь-які 

інші звичні предмети. Дані, які вони збирають про людину і навколишній світ, 

пропускаються згодом через складні програми, які перетворюють хаотичний 

набір показників корисну інформацію і рекомендації.  

IoT є відносно безпечним - ви навряд чи зіткнеться з серйозною втратою 

або пошкодження через смарт-датчики, принаймні, не більше, ніж через свій 

домашній комп'ютер. Тим не менше, немає ніякої гарантії і досі робиться не 

достатньо для забезпечення захисту IoT від злому. 

З кожним днем збільшується необхідність в додатковому обладнанні, яке 

дозволило б збирати і обробляти більший масив даних. Оскільки речей, здатних 

робити це, незліченна кількість, це відкриває новий необмежений ринок. За 

прогнозами, він буде стрімко зростати: з 656 млрд дол в 2014 році до 1,7 трлн 

дол в 2020 році.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 3G 

Впровадження технології 3G в Україні - це в першу чергу інноваційний 

внесок в економіку країни та її комплексне пожвавлення.  

Згідно з отриманими даними, початок використання 3G в країні призводить 

до збільшення ВВП на 10%, а зростання ВВП на душу населення збільшується 

на 0,15%. 

Статистику легко пояснити. Використання в роботі гаджетів, підключених до 

Інтернету, робить працю більш ефективною. Можна виділити декілька ринків, 

які запрацюють по-новому з приходом 3G. 

Сьогодні Україна є однією з найсильніших країн з виробництва 

інформаційних технологій у світі. За оцінками економістів, ринок IT в Україні 

вже перевищує $ 2 млрд на рік. Еволюція зв'язку до 3G істотно збільшує кількість 

користувачів та виробників додатків, а українські програмісти нарешті стануть 

затребувані й зможуть реалізовувати ідеї в Україні.  

 

Курочкін М.Г.. 
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БЛОКЧЕЙНИ – НОВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ 

КРИПТОГРАФІЇ В ЦИФРОВОМУ СВІТІ. 

Блокчейн - це багатогранна, молода і набираюча популярність технологія, 

обумовлена тим, що вона стоїть на перетині відразу декількох наукових 

дисциплін і сфер діяльності: розподілені обчислення, макроекономіка і навіть 

теорія ігор - методи теорії ігор знаходять широке застосування в 

математичному апараті криптовалюти, стимулюючи різні дії учасників. 

Блокчейн являє собою розподілену облікову книгу записів про події в 

цифровому світі. Ключовою складовою блокчейна є журнал транзакцій, а самі 

транзакції - це єдиний спосіб змінити стан реєстру.  

Транзакція може виконатися або до кінця, або не виконатися ніяк 

(«зависання» операції в проміжному стані неприпустимо). При цьому записи в 

журнал транзакцій можуть вноситися тільки за згодою більшості учасників 

мережі. Важливою особливістю журналу транзакцій у блокчейні є його 

незмінність. Ця властивість означає, що не можна непомітно видалити 
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транзакцію з журналу або додати нову в його середину.  

Властивість незмінності досягається за рахунок прийомів криптографії, а не за 

рахунок довіри до організації або людям. Два найпростіших криптографічних 

алгоритми, що використовуються в блокчейні, – це хеш-функції і електронний 

підпис, що забезпечують цілісність транзакцій і відповідають за авторизацію.  

Хоча блокчейн і є розподіленою системою, а формувати транзакції може кожен 

вузол, це не означає, що всі учасники блокчейн-мережі рівноправні – майже в 

будь-який реалізації цієї технології введено розподіл ролей на валідаторів 

(учасників, які пишуть транзакції в журнал), аудиторів і легких клієнтів 

. Причому, такий поділ справедливий не тільки для приватних блокчейнів, але і 

для відкритих (наприклад, біткоін). 

З глобальної точки зору, блокчейн є мережею для обробки транзакцій з 

набором правил ( «протокол»), слідуючи яким учасники можуть прийти до 

спільного бачення журналу транзакцій і встановити стан мережі в певний 

момент часу. При цьому блокчейн децентралізований: навіть якщо істотна 

частина вузлів випаде з роботи на тривалий час або буде зламана, система все 

одно продовжить працювати. Децентралізована, відкрита і математично 

обґрунтована природа блокчейна дозволяє людям і організаціям мінімізувати 

ризики взаємодії між собою і проводити P2P-транзакції, виключаючи 

посередників. Ще це позитивно позначається на безпеці. 

Класичні хакерські атаки, які здатні завдати шкоди великим 

централізованим банківським системам, виявляються нереалізовуваними або, у 

всякому разі, миттєво виявленими в блокчейн-середовищі. Якщо зловмисник 

захоче зламати певний блок в ланцюзі, то йому доведеться зламати і всі 

попередні йому блоки. При цьому модифікувати доведеться всі журнали 

мережі, кількість яких може досягати тисяч або навіть мільйонів (якщо брати 

до уваги легкі клієнти).  

Як же працює блокчейн біткоінів і як відбувається обробка блоків? Щоб 

відстежувати всі проведені транзакції в мережі, вони об'єднуються в 

блоки. Відзначимо, що блок являє собою набір цифрових транзакцій, які були 

сформовані за останні 10 хвилин (проте варто додати, що включення залежить 

від комісії в транзакціях і інших параметрів, тому в блок можуть входити не 

всі транзакції за останні N хвилин). 

Заголовок блоку включає в себе свій хеш, хеш попереднього блоку, хеші 

транзакцій і додаткову службову інформацію. В системі біткоін першою 

транзакцією в блоці завжди вказується отримання комісії, яка стане 

нагородою майнеру, що вирішив блок. При вирішенні блоку транзакцій майнери 

обчислюють його хеш. Він являє собою випадкову послідовність цифр і букв і є 

гарантією того, що якщо в блоці даних зміниться хоча б один біт, кожен вузол 

швидко зможе дізнатися про спробу фальсифікації історії транзакцій. Блокчейн 
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біткоінів використовує алгоритм шифрування SHA-256. Створений блок буде 

прийнятий іншими учасниками мережі, якщо числове значення хешу заголовка 

дорівнює або нижче певного числа, величина якого періодично 

коригується. Рівень складності адаптується до сумарної обчислювальної 

потужності майнерів. Це здійснюється шляхом поновлення граничного 

значення кожні 2016 блоків, що відбувається приблизно раз на два тижні.  

Так як результат хешування (функції SHA-256) є незворотним, алгоритму 

отримання бажаного результату не існує - ця операція виконується випадковим 

перебором. Зазвичай потрібна велика кількість перерахунків. Коли варіант 

знайдений, вузол розсилає отриманий блок іншим підключеним вузлів, які 

перевіряють його. Якщо помилок немає, то блок вважається доданим в 

ланцюжок, а наступний блок включає в свій заголовок його хеш. Таким чином, 

ланцюжок блоків містить історію володіння, з якою можна ознайомитися, 

наприклад, на спеціалізованих сайтах. 

Першим блокчейном вважається криптовалюта біткоін, яка і на 

сьогоднішній день залишається найпопулярнішим блокчейном за економічними і 

технічними показниками. Початок технології заклав Сатоши Накамото 

(Satoshi Nakamoto), який опублікував у 2008 році статтю про принципи роботи 

біткоінів. Сам блокчейн біткоінів був закладений в січні 2009 року. 

Також з'явилася можливість використовувати блокчейн не тільки для 

реалізації електронних грошей, а й для виконання довільних розподілених 

обчислень (смарт-контракти). Ідея в тому, що за рахунок виконання логіки на 

тисячах вузлів до неї виникає довіра, заснована на математичних законах.  

Такі можливості відкрили дорогу блокчейну в корпоративне середовище. ІТ-

гіганти на кшталт IBM , Intel і Microsoft почали впроваджувати технологію в 

свої продукти. Також створюються внутрішньогалузеві і міжгалузеві 

консорціуми (R3, Hyperledger , PTDL Group), що займаються блокчейном і 

розподіленими реєстрами.  

На технологію звернули увагу і дослідники, які бачать потенціал в різних 

сферах діяльності: фінансовій сфері, охороні здоров’я, інтернеті речей. 

З'являються все нові і нові гравці, які прагнуть популяризувати використання 

блокчейна.  

Можна з упевненістю сказати, що нові проекти на блокчейні будуть 

базуватися на його головних перевагах - відкритості, захищеності, безпеці. 

Тому блокчейн стане гарною підмогою для будь-яких сервісів, де користувачів 

хвилюють проблеми шахрайства та збереження персональних даних. 
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ПОБУДОВА СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ ДІМ» НА ОСНОВІ 

ОДНОПЛАТНОГО КОМП’ЮТЕРА RASPBERRY PI 

Солодкий Владислав Дмитрович, Державний університет телекомунікацій, Навчально-науковий 

інститут Телекомунікацій та інформатизації, Факультет Інформаційних технологій 

Raspberry Pi – одноплатний комп'ютер розміром з банківську картку на основі ARM SoC чіпу 

Broadcomm. Завдяки широкому асортименту модулів, система якнайкраще підходить для зборки 

систем «розумний дім». У якості операційної системи можна використовувати Raspbian, яка є 

різновидом Debian Linux. Не дивлячись на скромні параметри комп’ютера, на систему перенесений 

майже увесь «світ» Linux. 

  Термін «розумний дім» у нас час отримав велике розповсюдження, маючи 

на увазі автоматизацію будь-яких процесів які раніше в домашніх умовах 

проводились вручну. Це може бути вмикання-вимикання телевізора, світла або 

звичайного електричного чайника. Також під автоматизацію підпадають 

процеси, що протікають у домашній мережі користувача – перевірка наявності у 

локальній мережі пристрою(комп’ютер, телефон, тощо), або наявності 

підключення до мережі Інтернет.  

  Для управлінням такою системою потрібно використовувати комп’ютер з 

спеціалізованим програмним забезпеченням, але звичайний персональний 

комп’ютер занадто великий у розмірах і його робота у режимі 24/7 для деяких 

користувачів здається дещо дивною. 

  Для ролі керуючого центра підходить одноплатний комп’ютер Raspberry 

Pi.  

  Raspberry Pi – одноплатний комп'ютер розміром з банківську картку на 

основі ARM SoC чіпу Broadcomm моделі BCM2835 (у першій версії системи, яка 

і буде розглядатися) який працює на тактовій частоті 700 МГц та містить у собі 

графічний процесор VideoCore IV і 512 мегабайтів оперативної пам’яті (у більш 

дешевших версіях 256мб). У якості операційної системи можна використовувати 

Raspbian, яка є різновидом Debian Linux. Не дивлячись на доволі скромні 

параметри комп’ютера, на систему перенесений майже увесь «світ» Linux – від 

веб-серверів до відеоігор, від мультимедіа додатків до найпростіших командних 

скриптів. 

  Найбільшою перевагою комп’ютера є система вводу-виводу GPIO, до якої 

можна під’єднати, наприклад, реле для керування електричними пристроями, 

або датчики для контролю навколишньої середи. 

  Для прикладу розглядається схема контролю наявності пристрою в 

локальній мережі: нехай у нас в локальній мережі буде знаходитися 

персональний комп’ютер, маршрутизатор та система Rapberry Pi. На рисунку 1 

зображена  схема підключення: 
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Рисунок 1 – схема локальної мережі  

  У локальній мережі з виходом в інтернет, присутні два пристрої: 

персональний комп’ютер з IP-адресом 192.168.0.100 та система Raspberry-Pi. 

Задача полягає у тому, що б коли комп’ютер пропадав з «онлайну», наприклад 

вимикався, користувачу приходило повідомлення про цю подію.  

  Для цього можна застосувати простий «скрипт» який у режимі 24/7  буде 

працювати на Rasbperry Pi, та при включенні або вимкненні комп'ютера буде 

автоматично надсилати на електронну адресу користувача повідомлення про цю 

подію[1, c. 265]. 

  Така система, лише маленький приклад реалізації концепції «розумний 

дім», але вона може стати «ядром» подальшої, розвиненої системи, котра буде 

керувати або слідкувати не за одним комп’ютером, а за використанням 

електроенергії, станом рослин, температури в домі, тощо. 
Література: 

1. Мendel Cooper - Advanced Bash-Scripting Guide  – 2012 - 899 с.; 
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МОНІТОРИНГ ПОДІЙ ТА ОБРОБКИ ЗАПИТІВ В ГЕТЕРОГЕННИХ 

РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗАХ ДАНИХ 

  На сьогоднішній день бази даних (БД) використовуються в багатьох 

напрямах: на підприємствах, в офісах, на виробництвах, таким чином вони 

відіграють виняткову роль в організації сучасних промислових, 

інструментальних і дослідницьких інформаційних систем. Для підтримки 

функціонування бази даних необхідно створити спеціальну систему, яка 

називається системою управління базою даних (СУБД). 

  Актуальними питаннями є підвищення ефективності запису, пошуку та 

безпеки даних в розподілених базах даних, які містять значні обсяги інформації, 

в тому числі конфіденційного характеру. 

Гетерогенними (різнорідними), зазвичай, є бази даних системи управління 

транспортними потоками (БД Укрзалізниці, автобусних перевезень, авіа 

перевезень), системи управління зв’язком (БД Укртелеком, Укрпошта, 

мобільного зв’язку) та системи підготовки, обробки та замовлення документів 

про освіту (БД ЄДЕБО, Education, ІВС «Освіта») в Україні.  

  Проектування БД відбувається в чотири етапи: формулювання та аналіз 

вимог, концептуальне проектування, логічне проектування, фізичне 

проектування. 

На першому етапі встановлюються цілі та вимоги до БД, другий етап полягає в 

описі та синтезі інформаційних вимог користувачів до первинного проекту БД; 

в процесі логічного проектування високорівневе представлення даних 

перетворюється в структуру СУБД, а на останньому етапі вирішуються питання, 

пов’язані з продуктивністю системи, визначається структура зберігання даних і 

методика доступу 

  В роботі ставиться завдання розробки моделей та методів моніторингу 

подій та обробки запитів в розподілених базах даних на основі удосконалених 

методів запису та пошуку даних. 

  Актуальність теми визначається також необхідністю дослідження та 

побудови інформаційних технологій для розроблення і впровадження баз даних 

та сховищ даних, а також розроблення й дослідження моделей та методів 

оцінювання, підвищення надійності, функціональної безпеки засобів для 

створення гарантоспроможних комп’ютерних систем обробки інформації. 
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ЧИ МОЖЛИВЕ ЗАСТОСУВАННЯ КВАНТОВОЇ ЗАПЛУТАНОСТІ В 

КОМУНІКАЦІЯХ? 

Теорія квантової механіки забороняє передачу інформацію з надсвітловою 

швидкістю. Це пояснюється принципово ймовірнісним характером вимірювань 

і теоремою про заборону клонування. Уявіть собі дві монети, кожна з яких може 

випасти орлом або решкою. Одна монета у вас, інша у мене, а ми знаходимося 

надзвичайно далеко один від одного. Ми підкидаємо свої монетки в повітря, 

ловимо їх і шльопаємо на стіл. Перед тим як поглянути на монету, ми очікуємо, 

що решка випаде з ймовірністю в 50/50, і орел, звичайно, також. У звичайному, 

незаплутаному Всесвіті, ваш і мій результати будуть незалежні один від одного. 

Якщо у вас випаде решка, моя монета з ймовірністю у 50% впаде орлом або 

решкою. Але за певних умов ці результати можуть бути заплутані: якщо ви 

проводите цей експеримент і отримуєте решку, ви будете знати, що моя монета 

з ймовірністю в 100% покаже орла, ще до того, як я вам про це повідомлю. Ви 

дізнаєтеся про це миттєво, навіть якщо ми будемо розділені світловими роками і 

не пройде жодної секунди. 

У квантовій фізиці ми зазвичай заплутуємо НЕ монети, а окремі частинки, 

накшталт електронів і фотонів, де, наприклад, кожен фотон може мати спін +1 

або -1. Якщо виміряти спін одного фотона, ви миттєво дізнаєтеся спін іншого. 

Поки ви не виміряли спін одного фотона, вони обидва існують в невизначеному 

стані; але як тільки виміряли один, ви відразу ж довідаєтеся про інший. На Землі 

проводили такий експеримент, розділивши два заплутаних фотона багатьма 

кілометрами і вимірявши їх спіни протягом наносекунди. Виявилося, що якщо 

ми вимірюємо спін одного і він виявляється +1, ми дізнаємося про те, що спін 

іншого -1 в 10000 разів швидше, ніж могла б дозволити нам швидкість світла. 

І ось питання: чи могли б ми використовувати це властивість - квантової 

заплутаністі - щоб зв'язатися з далекою зоряною системою? Відповідь: так, якщо 

вважати проведення вимірювання у віддаленому місці формою зв'язку. Але є 

проблема: заплутаність працює, тільки якщо ви питаєте частинку: в якому вона 

стані? Якщо ви ставите заплутану частинку в певний стан, ви руйнуєте 

заплутаність. Крім проблеми «суперпозиції» заплутаних часток залишається 

невирішеною проблема декогеренції, тобто втрати частинками заплутаності 

згодом через взаємодію з навколишнім середовищем. Але з розвитком науки, 

цілком можливе використання квантової заплутаності у комунікаціях. 
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МОЖЛИВОСТІ WI-FI РАДІОХВИЛЬ 

  В данній статті ведеться мова про використання Wi-Fi сигналу в методиках створення 

голографічних зображень та сканування різних об’єктів з метою побудови тривимірних зображень . 

  Тотальне поширення Wi-Fi пристроїв привело до того, що ми і все, що нас 

оточує, буквально оповите невидимою  мережою  випромінюваних  сигналів. 

Дослідники з Мюнхенського технічного університету вирішили, що таке 

«добро» не повинно  дарма пропадати, оскільки його можна з успіхом 

використовувати для створення тривимірних образів простору. 

  У той час, як оптичні голограми вимагають складних лазерних технологій, 

створення голограми з мікрохвильовим випромінюванням для Wi-Fi-передавача 

вимагає тільки однієї фіксованої і однієї рухомої антени. 

  Подібні технології вже застосовувалися при створенні пристроїв, які 

«бачать крізь стіни», здатних розрізняти фігури людей і визначати їх кількість. 

Вчені з Мюнхена пішли далі, навчившись формувати повне тривимірне 

зображення простору кімнати або навіть будівлі за допомогою Wi-Fi і 

стільникових сигналів. 

  Подальше теоретичне моделювання показало, що схожим чином можна 

відновити обстановку більш великої площі, у тому числі складу розміром 

20x17x12 метрів з металевими стелажами. Причому роутер як джерело 

«освітлення» в цьому випадку може перебувати за міжповерховим перекриттям. 

  Замість використання рухомої антени, яка вимірює зображення точки на 

точку, можна використовувати більшу кількість антен, щоб отримати відео — як 

кадрування  зображення. В майбутньому  Wi-Fi-частоти, як пропонований 

стандарт 60 гігагерц і IEEE 802.11 дозволять  резолюції аж до міліметрового 

діапазону. 

  Дослідники сподіваються, що подальше вдосконалення технології може 

допомогти в знаходженні жертв, похованих  під лавиною або у зруйнованій 

будівлі. У той час, як звичайні методи дозволяють тільки відслідкувати точки 

локалізації жертв, голографічна обробка сигналів може забезпечити просторове 

уявлення зруйнованих структур, що дозволяє екстрено реагувати, щоб обійти 

навколо важкі предмети і використовувати порожнини в завалах, щоб системно 

висвітлити найпростіший підхід, щоб швидко дістатися до жертви. 

 
Література: 
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 «ЛУЧ ТЕМНОТЫ». 

  Идея проекта не сложная : изображение, передающееся в наши глаза, есть 

не что иное, как отражение света от объекта. Если отражения не будет — не будет 

информации о состоянии объекта, то есть можно будет заявить о его 

«невидимости». 

  Несмотря на всю нереальность вышесказанного , технология полноценно 

работает: “луч тьмы” создаёт трёхмерный участок невидимости, так 

называемую, “пустую световую капсулу”. В этом участке можно скрывать 

макроскопические объекты. 

  Сингапурские исследователи  добавив известные всем факты, с помощью 

системы линз сумели создать такой участок пространства, в котором 

интенсивность света близка к нулю. Это пространство учёные назвали 

«антиразрешением», так как она является противоположностью 

суперразрешению. 

  Система, применяемая для создания таких участков, довольно проста: в 

неё входят лазер, специальные линзы с диэлектрическими пазами и 

проецирующий аппарат.  

  ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА 

  Главная идея в том, что когда объект находится в фокусе, он 

воспринимается четко и с определенными границами. Вне фокуса резкость 

границ уменьшается, а середина остается яркой. Исследователи взяли за основу 

технику суперразрешения и с помощью системы линз сумели создать участок 

пространства, в котором интенсивность света близка к нулю – а если нет света, 

то в этой точке невозможно что-либо увидеть.  

  Вместе с тем, когда этот самый объект находится в фокусе, наши глаза 

воспринимают чёткие очертания с хорошо различимыми границами. Вне фокуса 

резкость границ объекта значительно уменьшается, а яркой остаётся только 

середина. 

  РЕЗУЛЬТАТЫ  

  В ходе экспериментов учёным удалось спрятать 40-микрометровый 

трёхмерный объект от одной конкретной длины волны (630 нм — красный 

лазер). 
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  В ходе испытаний учёные успешно сокрыли 40-микрометровый 

трёхмерный объект от одной конкретной длины волны. 

В результате у них получается пустая световая “капсула невидимости”.  

Система, применяемая для создания таких участков, удивительно проста, и 

состоит из лазера, специальных линз с диэлектрическими пазами, и 

проецирующего аппарата. 

  Плюс в том, что линза, модифицирующая излучение лазера, проста в 

изготовлении и, по сути, является прозрачной пластинкой с концентрическими 

кругами стандартных диэлектриков. 

Это явление называют функцией точечного рассеивания (point spread function, 

PSF) 

В перспективе исследователи обещают создание полноценной “пушки 

невидимости”, которая позволит нацелиться на любой произвольный объект и 

сделать его невидимым. 

ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ ПРОЕКТА? 

В перспективе исследователи обещают создание полноценной “пушки 

невидимости”, которая позволит нацелиться на любой произвольный объект и 

сделать его невидимым. 

Раньше исследование были в области мета материалов, позволяющих 

изгибать волны вокруг объектов и искажать или скрывать тем самым 

изображение. 

ВЫВОД 

Здесь видно различие- первая в мире демонстрация нового метода 

создания невидимости. 

Если посмотреть на темпы развития исследования лазеров, в будущем 

новое средство разрешит создать устройство, которое будет способно спрятать 

более крупные предметы от наших глаз. 

Не смотря на то что шаги продвижения этого проекта не велики ,я вижу 

перспективу в будущем, ведь это абсолютно новый подход. 

Я была крайне впечатлена и с удовольствием искала информацию по 

поводу этого проекта, и я уверенна что в будущем мы сможем лицезреть его. 

 

Література: 
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РОЗРОБКА СУЧАСНОГО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДОДАТКУ 

В даній статті розглянуто проблеми обрання стеку інформаційних технологій, побудову контент-стратегії, 

процес створення мобільних додатків та інформаційної бази даних, вибір та налаштування мережі. Приділено 

велику увагу налаштуванню програмного пакетного фільтру маршрутизатору MikroTik. Розроблений додаток 

є частиною системи масового обслуговування (СМО). Надійність роботи побудованої СМО перевірено стрес-

тестуванням. Сформовано великі тестові пакети що мали вивести з ладу систему. Проаналізовано рух пакетів 

по кожному із вузлів. Отримано працездатний мережевий додаток. 

На першому місці в будь-яких маркетингових та інформаційних проектах 

стоять психологічні питання. І це обумовлено тим, що будь-яка діяльність має 

справу переважно із людиною. Будь-який сучасний додаток реалізує взаємодію 

“людина-машина”. Переваги та недоліки основних взаємодій перераховано на 

рисунку 1. 

 

Рисунок 1 – Види взаємодій 

Вибір контент-стратегії займає головне місце у формуванні концепції 

функціонування додатку. Існуючий метод підпорогової подачі контенту 

дозволив збільшити увагу користувача. Його суть полягає у зміні фонового 

малюнку, звуків і т.д. Ці зміни збільшують, або зменшують порог уваги. 

Характер зміни уваги користувача – величина суб’єктивна і безрозмірна. Вона 

залежить від сформованих у процесі соціалізації складних асоціативних зв'язків 

кожної людини [1]. 

При формуванні контент-стратегії побудовано абстрактну психологічну 

модель, яка враховує інформаційні потреби середнього користувача. Такий 
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підхід дозволив задовільнити бажання та очікування більшості користувачів 

(цільової категорії) і знівелювати відмінності. Інформацію подано із 

дотриманням балансу між критеріями зображеними на рисунку 2 [2]. 

 
Рисунок 2 – Інформаційні потреби 

Окрім теоретичних підходів до стеку інформаційних технологій увійшли 

обрані апаратні платформи ARM та x86. Найбільш розповсюдженими 

архітектурами мобільних процесорів є всі версії ARM. Скорочений набір команд 

процесорів зменшує їх собівартість, збільшує показники енергоефективності, 

спрощує декодування команд.  

В 2009 році близько 94% із понад мільярда мобільних пристроїв були 

обладнані процесорами ARM. Між архітектурами x86-64 та ARM йде боротьба 

за ринок мобільних пристроїв. Оскільки всі процесори ARM архітектури 

характеризуються низьким енергоспоживанням, то саме вони домінують на 

ринку мобільних пристроїв (рис. 3)[3]. 

 
Рисунок 3 – Ринкове поширення архітектури ARM 

Оцінити показники різних архітектур можна по розміру скомпільованого 

бінарного файлу. Особливістю архітектур зі скороченим набором команд є 

більший розмір програм. Тестування розмірів проводилось за допомогою набору 

еталонних тестів. Для еталонного тестування використовувались еталонні 

програми. За тестові апаратні платформи були обрані Intel Atom N450 1.6 ГГц та 

Freescale i.MX515 (800 МГц ARM Cortex A8). Результати тестування наведені у 

таблиці 1. 
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Програш ARM за критерієм розміру бінарного файлу – Таблиця 1 

Бенчмарк Відсотковий показник 

STREAM 12,3% 

MiniBench 15,1% 

CoreMark 7,3% 

 

Отримані вище результати не є критичними зважаючи на розміри сучасних 

носіїв. Еталонні тести включають завдання на швидкість виконання: 

шифрування і розшифрування, добуток матриць, різні математичні операції. Для 

більш рівноцінної оцінки тактову частоту процесору Intel Atom N450 зменшено 

до 1 ГГц за допомогою програми CPU Frequency Monitor операційної системи 

Ubuntu Linux (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Зміна тактової частоти 

Кожен бенчмарк зібраний компілятором GCC версії 6.2.1 з наступними 

опціями: “-O3 -DMULTITHREAD=4 -DUSE_FORK=1 -

DPERFORMENCE_RUN=1 -lrt”. Проведено тести на швидкість виконання 

криптографічних операцій у бенчмарку miniBench. Блочне шифрування DES 

(режим ECB) файлу розміром у 4096 Кб дало виграш швидкості у півтора рази 

на процесорі MX515. При збільшенні розміру файлу до 16384 Кб виграш був у 

1.29 більше. У роботі з плаваючою комою лідерство отримав Atom N450 і 

програв лише в діленні чисел з плаваючою комою. Операції по роботі із числами 

з плаваючою комою необхідні, якщо маємо справу із складними обчисленнями, 

монтажем відео та графічним моделюванням. 

Обидві процесорні архітектури є найпоширенішими і кожна з них має 

віртуальні машини Java та Python. При обранні інструментів розробки перевагу 

надають крос-платформним засобам. Обрано мову програмування Python та 

фреймворк Kivy.  

Мережева взаємодія відбулася за допомогою сокетів. Операційна система 

знаходиться у постійному стані боротьби за ресурси, якою для нас є мережа, тому 

наступний код взятий у конструкцію try-except-finally (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Використання сокетів 

Для зв’язку обрано протокол UDP. Він чудово підійшов для пересилки 

невеликого об’єму даних і дозволив обслужити більшу за можливості протоколу 

TCP кількість клієнтів.  

Для розробки бази даних використано програму Dbeaver. Спроектовано 

базу даних каталогу продукції (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – База даних SQLite 

За допомогою формули 1 оцінено розмір БД на пристрої клієнта: 

𝑀𝐷 = 2 ∑ 𝑙𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑁𝑖  

     

Де 𝑀𝐷 – об’єм пам’яті відведений для збереження даних, 𝑙𝑖 – довжина 

запису 𝑖-ої таблиці, 𝑁𝑖 – приблизна (максимально можлива) кількість записів 𝑖-
ої таблиці, коефіцієнт 2 враховує місце для зберігання проміжних даних [4]. 

Майже незмінними є таблиці: flags та manufacturer – 6 та 10 записів 

відповідно. Зміни у таблицях products та phys_param можливі раз у квартал в 

кількості від 5 до 6 записів, проте загальна кількість записів у них не 

перевищуватиме 175. Орієнтовний розмір зображення прапорця розміром 

128х128 пікселів у форматі png, з відсотковим показником стиснення 50 – сягає 

6 Кб. Після тестового наповнення таблиць існуючими даними по формулі 2.3, у 

sqlite-browser  обчислено середній розмір запису (табл. 2). 
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Середній розмір записів у таблицях – Таблиця 2.1 

Таблиця Sql-запит Результат 

flags 

(6 записів) 

Select sum(length(f_id)+length(pic)+ 

length(name))/count(*) from flags 
6361 байт 

manufacturer 

(10 записів) 

Select sum(length(m_id)+length(name)+ 

length(country)+length(city)+length(m_rate)+ 

length(desc))/count(*) from manufacturer 

371 байт 

phys_param 

(105 записів) 

Select sum(length(ph_id)+length(length)+ 

length(height)+length(width)+length(ac_class)+ 

length(ic_class)+length(mount_type))/count(*) 

from phys_param 

18 байт 

products 

(105 записів) 

Select sum(length(p_id)+length(name)+ 

length(cover)+length(price)+length(img)+ 

length(ph_id)+length(man_id))/count(*) from 

products 

11294 байт 

Враховуючи можливу зміну даних (видалення старих та додавання нових 

товарів) у формулу 1 підставили середні розміри записів і отримали: 

𝑀𝐷 ≈ 2 ∙ (6 ∙ 6361 + 10 ∙ 371 + 175 ∙ (11294 + 18)) ≈ 2021476 байтів. 

Втрачений простір на пристрої користувача залишиться непоміченим і є 

припустимим для нашого додатку. Для порівняння місце, що займають кеш, 

налаштування та історія більшості сучасних браузерів (Firefox та Opera) з часом 

інколи перевищує встановлену нами межу у 3 Мб. 

Роботу кінцевої системи перевірено на базі декількох мереж (рис. 7). 

Перша побудована за технологією WiFi Direct, а друга за допомогою Fast Ethernet 

з використанням маршрутизатору Mikrotik RB951G. 

 

Рисунок 7 – Налаштування мереж 
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Досліджено роботу інформаційної системи і проведено аналіз 

працездатності з використанням двох технологій: WiFi Direct і Fast Ethernet. 

Досліджено переваги першої технології: 

1) прямий зв’язок між групою пристроїв (за головний пристрій обрано той, 

у котрого більша вага); 

2) мережеві карти досліджених мобільних пристроїв підтримують цю 

технологію;  

3) висока швидкість налаштування залучених пристроїв (до 5 секунд). 

Встановлено, що основним недоліком WiFi Direct є різне (залежить від 

виробників мобільних пристроїв) обмеження на максимальну кількість клієнтів 

у групі.  

Досліджено іншу мережу до складу якої включено маршрутизатор. 

Налаштовано пакетний фільтр за критерієм розміру вхідних пакетів. 

Експериментально (стрес-тестуванням) показано працездатність отриманої 

мережі. Сформовано за допомогою Scapy і відіслано на сервер великі за розміром 

пакети (рис. 8). Пакети, що не відповідали основному критерію відкинуто. 

Підтверджено очікувані якості роботи додатку. 

 

Рисунок 8 – Тестування роботи додатку 

Висновок 

У роботі обрано стек інформаційних технологій. Побудовано програмно-

апаратний комплекс за наступними критеріями: швидкість виконання 

інформаційних за[]дач, кількість охоплюваної аудиторії та простота 

застосування. Розроблено користувацьку базу даних продукції, дві різні за 

принципами роботи мережі, мобільний та серверний додатки.  

Застосовано засоби проектування та адміністрування сучасних реляційних 

баз даних SQLite: Dbeaver та SQLite Browser. У процесі дослідження виявлено 

основні переваги їх використання – швидкість отримання вибірки за 

поставленими критеріями та здатність працювати на системах з обмеженими 
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ресурсами. Розглянуто мобільні апаратні платформи: ARM та x86. Встановлено, 

що усі вони придатні для роботи нашого додатку.  

Застосовано сучасну технологію WiFi Direct, яка дозволила уникнути 

використання маршрутизатору при побудові мережі. З’ясовано, що вказана 

технологія є простою і придатною для тестування роботи програмного рішення, 

але через обмеження на кількість клієнтів у групі не придатна для його 

експлуатації.  

Більшої надійності досягнуто у мережі із маршрутизатором на якому 

встановлено програмний пакетний фільтр. Задіяно спеціальне правило і 

зменшено навантаження на сервер. Проведено експеримент і підтверджено 

працездатність отриманого додатку. 
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OVERVIEW OF PROGAMMING LANGUAGES 

Overview 

The choice of language depends quite a lot on what you already know. If you know a 

language well, it may be a better choice for you to use even if it in general would not 

be optimal for the task at hand, than a language which is excellently suited but which 

you do not know (yet). That said, the difficulty of doing something can vary 

considerably with choice of language, so the issue should be given some thought. 

A classification of languages 

There are many systems of classifying languages, but for the present purposes 

the following division into four kinds of languages seems appropriate. 

Traditional programming languages 

Traditional programming languages include C, Pascal, Java, and many more; a 

first course in just "programming" will usually teach programming in one of these (but 

the exact choice beyond that has varied considerably over time). Common for these is 

that one uses an external compiler to transform source code into executable code (often 

but not always native machine code for the computer you run the compiler on). Primary 
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concerns are speed of the executable code, detail specification of what should be done, 

and the ability to write large programs. 

Dynamic programming languages  

Also known as 'scripting languages' do typically not have a separate compiler; 

they may be interpreted (parse one instruction and then immediately execute it), 

compiled (at the time you run the program), or a combination thereof. Primary concerns 

are that programs should be easy to write and modify. Dynamic programming 

languages can often be run interactively, where you type instructions at a prompt and 

see them executed in turn. 

Specialized programming languages  

These types of programming languages are in principle similar to the dynamic 

programming languages, but with a particular focus on one kind of data or one problem 

domain. This class includes the major computer algebra systems (Maple, Mathematica, 

Maxima), the matrix-oriented Matlab, and the statistics-oriented language R. 

Unconventional programming languages  

Is a catch-all category for "everything else". These are things which you can use 

for programming, but may be strange to use as such. If you end up in this category, 

you're probably doing something very clever or something very stupid, possibly both. 

The importance of data 

The kind of data one is going to work with is often an important factor when 

deciding what language to choose. 

Simple numerical data can be handled in pretty much the same way by all common 

languages, although some languages many have features (e.g. vectors or matrices) that 

make certain ways of processing the data much simpler.  

Structured data — symbolic expressions, graphs, data with several hierarchical 

levels, etc. — are usually easiest to handle using dynamical or appropriate specialized 

languages, because these tend to let you treat even structured data as values; traditional 

languages rather require you to work with structured data as the information that 

happens to be stored in a particular data structure, which is far less intuitive. 

The approach to types is an important factor for distinguishing programming 

languages. One axis is strong-weak (it is an error if types don't match versus if types 

don't match then try to convert data to make it fit) and another axis is static-dynamic 

(types are properties of variables and other entities found in the source code versus 

types are properties of the values that are established only at runtime); separate from 

these axes are the possibility to simply don't have any types within the language. Either 

way, it should be recognized that the two main functions of types in programming are 

to make sure that you don't do certain trivial errors (such as store data in memory 

positions allocated for something else) and to figure out exactly what you want to do, 

in cases where several operations are written in the same way (e.g. integer addition and 

floating-point addition are both written + but do very different things to the bits of their 

operands). Both of these require that someone (i.e., you) first sets up the rules, so you 

may in the end be best off with as few rules as possible encoded into the language 

(making as few distinct type declarations as possible), even if the language 
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documentation spends considerable time on all the ways in which you can make 

complicated type declarations. 

The size of data can also be a deciding factor. If the totality of your data fits 

comfortably into RAM then there is little to worry about, but sometimes it turns out 

that it does not. In those cases, you may have to consider storing your data in 

a database, as those will handle moving data to and from disk as needed without you 

having to worry about it. Databases can also open up new possibilities for you 

to search your data and preserve data integrity during long-running calculations, but 

introduce an extra complication in your computing environment. 

Traditional languages 

C is a very low level language — it's been described as "structured assembly 

language" — but it constitutes a reference point to which most later languages have 

needed to relate themselves (as evidenced by the large number of languages that are 

named 'C-something'). 

The main thing to realise about C is that everything you write maps very directly onto 

machine code. The good thing about this is that C lets you do pretty much anything. 

The bad thing is also that C lets you do pretty much anything, even things that make 

absolutely no sense! It is perfectly possible to code anything in C, but it requires 

knowing what you're doing and also some discipline to keep things sane. Coding 

something in C means you're starting at a very low level, even if there are plenty of 

code libraries out there which might provide you with higher level operations. 

For situations where the small-size calculations are natural to code in C, an approach 

for keeping the big picture manageable can be a C+Tcl combination; Tcl is described 

under Dynamic languages below. 

C++ (a name that may be interpreted as "successor of C") is an extension of C 

with features for object-oriented programming (OOP), which simplifies higher-level 

programming. C++ is a very large language, both because it contains all of C in 

addition to the object-oriented extensions, and because of how these extensions were 

implemented; a design goal has been that programmers should be free to pick their own 

programming style (meaning that C++ should support some realisation of said style, 

for every style imaginable). 

A good thing about C++ is that it comes with a standard library of data structures, that 

cater for most needs one tends to have in that direction. A problem can however be that 

the design of this library prioritises being optimal (in the eyes of theoretical computer 

scientists of the 1990's), so sometimes the interfaces may appear obscure to the user 

who is not schooled in computer science. 

C# (Microsoft), Java (Sun/Oracle), and Objective-C (Apple) are three other 

languages that — like C++ — aim to be "similar to C, but higher level with object-

orientation". Whereas C++ aims to support everything, these three are more inclined 

to pick one thing as the "correct" way of doing something, which allows them to be 

smaller. Another difference is that they are all being promoted by a particular company 

(as indicated), either because the language was invented there, or because it got adopted 

by the company. 
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Dynamic languages 

JavaScript (or ECMA-script, as is nowadays the official name) is a dynamic 

programming language most known for its use in web pages (client-side scripting), but 

it is in fact a general programming language. Some nice things about it is that it is 

probably the most widely deployed dynamic language today (pretty much every web 

browser has it built in), it is fairly easy to make user interfaces for it (embed your 

program in an HTML file that serves as the user interface), and it's pretty fast (because 

much effort has been spent on optimising engines for it) for being a dynamic 

programming language. A disadvantage is that since it's predominantly being used for 

scripting in webpages, it might be hard to find information about how to use this 

language for doing anything else. 

Python is probably the most fashionable dynamic language for 

mathematical/scientific calculations nowadays. It fits well within the current 

programming language mainstream, except perhaps in that it uses indentation to encode 

(rather than just indicate) block structures in programs. 

Tcl is a very simple language, and may as such be appropriate for the beginner 

programmer, although some experienced programmers are confounded by it because 

the language does not implicitly do several things that they may be used to from other 

languages (such as distinguish between the number 11 and the string of two digits 1). 

All values in Tcl have a textual representation, and all commands can be specified in 

terms of their effects on the textual representation, so checking whether your 

subroutines calculate what they are supposed to is straightforward: just type in the 

command, with explicit textual representations for its argument, and see if the result is 

as you expected it to be. 

Tcl can be used alone, but it is also easy to integrate with C. One side of this is that 

functions written in C can be wrapped up as Tcl commands; the interface between the 

Tcl language and a user command implemented in C is similar to that between a 

command-line shell and system utility programs (such as grep), but far more 

lightweight (no separate processes or context switches). Another side is that Tcl 

provides a library of C functions for handling composite values (data structures), which 

handle many of the same needs as the standard C++ library does, even if with fewer 

bells and whistles. A classical C+Tcl development paradigm is to first implement 

everything in Tcl (because it's much easier) and then reimplement in C those things 

which need to be faster; many programs have fairly small performance-critical parts, 

if counting lines of code. 

Specialized languages 

Several of the systems mentioned below are oriented towards work in a 

"notebook" or "worksheet": a growing page mixing typed user commands, results of 

said commands (possibly formatted as mathematical formulae), graphics of various 

kinds (particularly graphs of functions), and sometimes pieces of plain text. Such 

notebooks can often be saved and later reopened, but quitting the application in 

between saving and reopening the notebook will undo any definitions and assignments 

made on the previous run. If keeping your "program" as commands in a notebook, you 
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will typically have to begin each session with stepping through the notebook command 

for command, re-executing each in turn; this is easy enough for small programs, but 

does not scale well. 

A warning concerning specialized languages is that they were often developed with the 

specialized features first, whereas general programming has come as an afterthought, 

if such features are available at all. This can lead to these general features not working 

all that well, either because they were not all that thought out to begin with, or because 

they interact poorly with the specialized features. 

Mathematica is a commercial Computer Algebra System developed by 

Wolfram, Inc. (also providers of the wolframalpha web service). The command 

language of that system is being rebranded as the general purpose Wolfram language, 

but adoption outside Mathematica itself has been limited. Though programs can be 

written in a variety of styles, the language has a preference for the pattern-matching 

functional style. A distinguishing feature is that programs can be actual mathematical 

formulae, e.g., the integration operation may be named ∫ (integral sign) rather than 

really being some function Int that perhaps get pretty printed as an integral sign (as is 

rather the case in most other CASes). 

Matlab is a fairly basic dynamic language, with the distinguishing feature that 

"everything is a matrix" (or at least most things are matrices; strings are for example 

1×n matrices where element k holds the character code of the kth character in the 

string).  

Matlab can be quite efficient if you can make use of vectors and matrices to express 

iteration in your program, but ordinary loops are comparatively slow. It also displays 

many flaws typical of specialized languages, where language designers only added 

general programming features as an afterthought. One awkward trait is the rule that 

you need a separate source file for each subroutine in your program. 

Finally, Matlab is one of those systems for which there exist lots and lots of libraries 

for doing all sorts of computations. Being commercial, the set of libraries that are 

available may however vary quite a bit between different installations of Matlab; what 

works on an expensive premium installation need not be available in a basic 

installation. This can be a problem if switching between university computers and your 

own private computer. 

Maxima is an open source/free Computer Algebra System. It is implemented in 

LISP, but provides a more mathematical command language similar to that of 

Mathematica. 

R is an open source/free programming language and software environment for 

statistical computing and graphics.  

Unconventional languages 

SQL is primarily a language for accessing databases. It can be surprisingly good 

at some calculations, if one can figure out how to phrase them as a query of tables in a 

database, but utterly useless for other things. SQL is rarely used as a stand-alone 

language, but very often to encode operations on a database issued by a program 

primarily written in another language. SQL has several known flaws (it was designed 
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by a committee back in the 1970's), but it is fairly intuitive to use (SQL statements are 

for example quite readable even if you only know English). 

XSLT (abbreviation of eXtensible Stylesheet Language Transformations) was 

originally intended as a mechanism for generating formatted renderings (think web 

pages) of structured data (stored as an XML file), but for that it competes with many 

other technologies. On the other hand, it turned out to be quite useful for certain kinds 

of operations on the data, particularly such operations that make local transformations 

of the structure of the data — a description which covers algebraic transformations of 

symbolic expressions. XSLT is somewhat of a Swiss army knife in certain research 

communities, but is almost unknown in the mathematics mainstream. 

 

Source:  

1. http://www.mdh.se/ukk/utbildning/mathematics-appliedmathematics-

education/theses/writing-thesis/overview-of-programming-languages-1.68110?l=en_UK 
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 VOIP 

  VoIP (Voice over Internet Protocol) або IP-телефонія - це технологія, яка 

забезпечує передачу голосу в мережах з пакетною комутацією по протоколу IP, 

окремим випадком яких є мережі Інтернет, а також інші IP - мережі (наприклад, 

виділені цифрові канали). Для зв'язку мережі Інтернет (IP - мережі) з телефонною 

мережею загального користування PSTN (span> Public Switched Telephone 

Network), яка відноситься до глобальних мереж з комутацією каналів, 

використовуються спеціальні аналогові VoIP-шлюзи. 

На даний момент основним призначенням IP-телефонії є дешеві або 

безкоштовні міжміські і міжнародні дзвінки. Для здійснення цих дзвінків вам 

потрібно скористатися послугами одного з провайдерів IP-телефонії і ви зможете 

дзвонити з комп'ютера, IP-телефону або звичайного телефону. 

Однак, основна вигода VoIP для бізнесу - це можливість побудови більш 

ефективних систем корпоративних комунікацій з різними голосовими сервісами. 

Ефективність таких систем (в порівнянні з традиційними) полягає в наступному: 

- більш просте і дешеве впровадження (тому що VoIP системи будуються на базі 

існуючої інтранет-мережі) 

- безкоштовна голосовий зв'язок всередині компанії (навіть при географічно 

розподіленої структурі бізнесу) 

- можливість доступу до всіх комунікаційних можливостей будинки і у 

відрядженні (через інтернет) 

- можливість інтеграції голосових сервісів в бізнес-додатки і бізнес-процеси 
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- просунуті можливості по запису розмов і ведення статистики 

Для реалізації систем корпоративних VoIP комунікацій є IP-АТС і системи 

уніфікованих комунікацій 
 

Ставицька Ю. В. 

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій та інформатизації 

Факультет Інформаційних технологій 

м. Київ 
 

ЛІТАЮЧІ ПОМІЧНИКИ: ЯК ДРОНИ РОБЛЯТЬ СВІТ КРАЩЕ  

  Безпілотні літальні апарати (БПЛА) завжди були надбанням військових, 

проте останнім часом такі їх представники, як квадрокоптери, завойовують своє 

місце ще й у різних сферах цивільного життя. Щодня людство знаходить їм нові 

застосування, тим самим роблячи і певні апгрейди літаючих помічників. Дронам 

пророкують долю мобільних телефонів, тобто в недалекому майбутньому вони 

можуть стати незамінним атрибутом нашого життя. Це пояснюється, 

насамперед, порівняно невеликою їх вартістю, простотою керування, малими 

витратами на експлуатацію та утримання тощо. Щоб не повторюватись декілька 

разів, після огляду кожної сфери використання можете в думках додавати 

речення «Перевага використання – значно менші витрати коштів, оперативність, 

актуальність отриманих даних». 

На теренах Інтернету можна знайти дуже багато прикладів використання 

дронів (я нарахував близько ста), та хотілося б зупинитися на найцікавіших, та, 

на мій погляд, найкорисніших. 

Картографія (дронокартографія) 

Сьогодні широко використовуються невеликі та легкі дрони, які завдяки 

спеціальному програмному забезпеченню можуть досліджувати природні та 

міські ландшафти, створюючи, окрім фото, тисячі цифрових точок, які 

об’єднуються у цифрові зображення, а згодом і у 3D-моделі. В той же час 

створюються і різні супроводжуючі програмні засоби зі «склеювання» 

отриманих знімків та виконується геоприв’язка отриманого зображення до 

певної системи координат. Створена на базі хмарних технологій система 

коректує фотографії так, щоб вони здавалися зробленими з одного і того ж кута, 

цей процес називається ортотрансформуванням. Одним з прикладів такого ПЗ є 

Maps Made Easy. 

Захист дикої природи 

Уряд США, Малайзії та Індонезії вже використовує БПЛА для захисту 

своїх земель і біовидів, які їх населяють. Так, за допомогою аерофотознімання 

проводяться заходи по збереженню рідкісних диких тварин, вивчається їх 

розподіл та щільність на певній території. Використання БПЛА є основними, 

адже в густих лісах наземні способи моніторингу мають меншу оперативність та 
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вищу вартість. В деяких національних парках світу використання дронів значно 

зменшило таке негативне явище, як браконьєрство. 

Також створено дрона, що використовує звукові хвилі для боротьби з пожежами. 

«Полювання» на негативні природні явища. 

Досить активно сьогодні розвивається сфера використання дронів при 

дослідженнях та іноді для попередження таких негативних природних явищ, як 

лісові пожежі, торнадо, урагани, повені, цунамі, землетруси тощо. Наприклад, 

вчені Університету Флориди використовують рій 15-сантиметрових дронів, що 

запускаються віддалено і споживають мало енергії. Ці апарати можуть 

підхоплюватися повітряними і водними потоками, що, наприклад, дозволяє 

збирати дані зсередини шторму. Рухаючись повітряними потоками, вони 

дозволяють отримати дані температури, тиску, вологості і місцеположення, що 

надає вченим дані, отримання яких людині звичайними методами досліджень 

неможливе. 

Дрони-рятівники 

Дрони, що обладнанні спеціальними інфрачервоними датчиками дають 

можливість виявити людей, які, наприклад, потрапили у полон пожежі, 

автоаварії, завали будівель, снігових лавин та інших катастроф як природного, 

так і техногенного характеру, коли людські ресурси не можуть зібрати потрібну 

інформацію про тих, кого ще можна врятувати. Окрім збору інформації для 

аналізу і планування рятувальних операцій, квадрокоптери можуть доставити 

необхідні для підтримки життєдіяльності медичні препарати тощо у 

важкодоступні місця. 

«Домашні» дрони 

Все більшої популярності набувають дрони, які вигулюють домашніх 

тварин, слідкують за дітьми під час їх перебування на вулиці без батьків. Існують 

навіть дрони-«охоронці», які стоять на варті вашої приватної власності. Не треба 

встановлювати десятки камер спостереження, щоб закрити «мертві» зони, дрони 

можуть реагувати на сторонні рухи, фіксувати вторгнення та передавати 

інформацію до служб безпеки. 

Дрони для ЗМІ 

Вже декілька років для своїх цілей дуже активно квадрокоптери, як у світі, 

так і в Україні використовують журналісти. Це робиться під час репортажів з 

таких локацій, де встановити звичайну камеру або запросити 

оператора/фотографа – неможливо. Квадрокоптери зі встановленою камерою 

дозволяють відзняти панорамне відео та фото в гарячих точках, в місцях масових 

громадських протестів або святкувань з висоти пташиного польоту, при цьому 

не залучаючи додатковий персонал. Слід також відмітити, що дрони стали 

справжньою знахідною для папараці. 

Дрони для масових розваг 

Більшість людей сприймають квадрокоптери як розвагу, іграшку. Хтось 

грається на задньому дворі, хтось робить круті екстремальні фотографії під час 

катання на кросових мотоциклах, велобайках чи серфінгу. Та останнім часом 
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виконуються і масштабні постановки різноманітних шоу з використанням 

«літаючих іграшок». Так, в рамках виставки CES 2016 в Лас-Вегасі компанією 

«Intel» було встановлено рекорд за кількістю одночасно керованих 

безпілотників. Фахівці запустили в повітря сотню дронів зі світлодіодними 

елементами, за допомогою яких було здійснено справжнє світлове шоу під 

акомпанемент П’ятої симфонії Бетховена. 

Мистецтво 

Також нещодавно винайдено дрона, який  малює, повторюючи рухи 

людини, що дозволить розміщувати твори на відстані у різних масштабах. 

Підсумовуючи, хотілось би зазначити, що це далеко не всі сфери застосування 

літаючих помічників на сьогодні, проте саме ті, які з кожним днем набирають 

популярності та в більшій мірі реалізовані. Хотілося б, щоб реалізація багатьох 

програм з експлуатації дронів набула подальшого розвитку та БПЛА стали 

нашими помічниками, а не ворогами та шкідниками, що цілком ймовірно. Тому 

є над чим замислитись та попрацювати урядовцям усього світу, щоб створити 

потужну регулюючу законодавчу базу для можливості безпечного використання 

дронів у цивільному житті. 

 

Шелякова София 

Государственный  Университет Телекоммуникаций  

Институт Телекоммуникаций и информатизации 

Факультет Информационных технологий  

г. Киев  

КАЛЬКУЛЯТОР МАТРИЦ НА ЯЗЫКЕ JAVA 

Ни для кого не секрет что математика отыгрывает немало важную роль в 

программировании. Поскольку с начальных классов школы математика 

формирует логическое мышление, которое необходимо любому программисту. 

И с усилением сложности математических действий и задач, мы все больше 

задумываемся над различными методами их решения. Именно это и связывает её 

с программированием. Поскольку программирование, как и математика, в целом 

состоит из того что ставиться задача и после этого для неё обдумываются все 

возможные пути решения, способы, ход действий что бы в конечном итоге найти 

результат.   

Потому решение математических задач при помощи программирования 

является очень хорошей практикой логики и способом для изучения языка. 

Помимо обучения и практики , это значительно упрощает нам решение задач. 

Согласитесь, намного легче написать код, подставить туда необходимые числа и 

сразу же получить ответ, чем вручную решать все задания. 

Именно поэтому сейчас мы рассмотрим, как использовать 

программирование при роботе с матрицами, а именно как их умножать, отнимать 

и суммировать. Я решила взять такие простые действия, поскольку в таком 

случае мы сможем найти им применение во многих сферах и задачах.   
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Для этого я буду использовать в качестве компилятора – IntellijIdea, вы же 

можете использовать любой удобный вам компилятор, в том числе и онлайн. А 

в качестве языка я буду использовать Java. 

Ну что ж, начнём. Сперва вводим стандартное начало для любой 

программы написанной на Java: 

 

Дальше мы создаем возможность выбора для пользователя. В нашем 

случае путём ввода чисел соответствующим умножению, делению или же 

суммированию. Прописываем ввод значений матрицы пользователем, перед 

этим указывая её размерность через количество строк и столбцов.  Так же не 

забываем про вывод наших матриц на экран, поскольку иначе мы их не увидим.
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Дальше прописываем операции вывода умножения, суммирования и 

деления.  

Но, это не всё. Сейчас мы написали только внешнюю оболочку нашего 

калькулятора. Теперь нам необходимо прописать его внутреннюю часть через 

функцию. 

Функция для ввода значений в матрицу. 

 

 

Функция для всех наших операций: 
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Ну и укажем функцию для неверного значения выбора. То есть когда при 

выборе операции, пользователь указал неверное число. 

 

Теперь это всё, проверим его работу. 
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Теперь мы имеем личный калькулятор матриц, который поможет нам 

проверять наши личные расчеты или же быстро проводить эти расчеты. Но не 

стоит останавливаться только на математических задачах, поскольку матрицы 

используются не только в математике. Достаточно часто матрицы используют в 

экономике для записи данных, таких как: выпуск продукции, расходы и затраты 

для них, для более чёткого построения дохода или же для матриц торговли. Это 

показывает нам что программа, которую я описала выше, вполне может вам 

пригодиться в будущем и облегчит вам работу. Что ещё раз нам доказывает что 

математика, это вовсе не тот предмет, который вы выучите в вашем учебном 

заведении, сдадите и забудете. Базовые знания математики и логическое 

мышление – это очень полезные навыки, наличие которых может обеспечить вам 

хорошую работу.  

 

Адаменко О.М. 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації 

Факультет Інформаційних технологій 

м. Київ 

 

ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ(INTERNET OF THINGS, IOT) 

В наш час інформаційні технології складають дуже велику частину нашого 

життя. Ми навіть не замислюємося над всіма технологіями , які нас оточують.   З 
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кожним днем технології не стоять на місці, а розвиваються. Чи не так давно 

почала розгортатися програма Інтернет речей. Поява інтернету речей - це досить 

очікуваний крок, адже лінь - двигун прогресу. Навіщо підходити до телевізора 

для перемикання каналів, якщо можна вигадати дистанційний пульт управління, 

навіщо натискати кнопку на кавоварці, якщо можна зробити це в смартфоні або 

налаштувати правило, щоб кава наливалася самостійно. 

Інтернет речей  - методологія обчислювальної мережі фізичних предметів 

(«речей»), оснащених вбудованими технологіями для взаємодії один з одним або 

з зовнішнім середовищем, яка розглядає організацію таких мереж як явище, 

здатне перебудувати економічні та суспільні процеси, що виключає деякі 

частини дій і операцій необхідної участі людини. 

Що в моєму розумінні означає інтернет речей? Це інтернет речей, який 

дозволить змінити парадигму досягнення результату: хочеться ставити цілі, а не 

способи їх досягнення. 

 інтернет речей - постійна підтримка людини предметами, які його 

оточують; 

 інтернет речей - це прозорість процесів, це орієнтація на результат; 

 інтернет речей - це говорити не як треба робити, а що повинно вийти; 

Передбачається, що всерйоз інтернет речей буде розвиватися вже в еру 5G - 

стандарту, який знаходиться на етапі розробок і тестування. Мережі цього 

покоління забезпечать достатню ємність і енергоефективність для роботи купи 

датчиків, «розумних» побутових і міських пристроїв, і інших суб'єктів інтернету 

речей. Але це не означає, що до 5G життя в цьому сегменті не буде. Вже зараз 

багато банкоматів підключені до інтернету через операторські мережі, «розумні» 

світлофори, міське освітлення, ліфти, медичне обладнання. Цьому всьому досить 

2G для передачі маленьких пакетів даних. Але мережі другого і третього 

покоління - не гумові і розраховані на інші завдання. Вони створені для людей. 

Плюс дуже НЕ енергоефективні, що критично для інтернету речей, адже одна 

справа - заряджати смартфон раз в два дні, інше - міняти батарею в датчиках на 

полях або в фурах, припустимо, раз на місяць-два. 

Усвідомлюючи всі недоліки існуючих мереж, кілька компаній з IT-галузі 

створили LoRa Alliance. Альянс займається розробкою стандарту, що враховує 

потреби інтернету речей. А саме - передачу маленьких обсягів даних на великі 

відстані  і економні витрати заряду акумулятора пристрою. Таким стандартом 

став LoRa. Також його називають LPWAN або LoRaWAN (перший термін описує 

радіо шар, другі два - протокол зв'язку і системну архітектуру мережі). Саме таку 

мережу побудував оператор KPN в Нідерландах на тих же стільникових вежах 

на додаток до існуючих мереж. 

Нідерланди - країна низинна. І велика кількість каналів на її території 

виконують одну функцію - відводять зайву воду з дорогоцінної території. 

Судноплавство є важливою частиною життя в Нідерландах. Щоб романтичний 

покров таємничості амстердамських каналів не вбивали неприємні події на воді, 

судноплавством треба ефективно управляти. Ясна річ, що і до появи інтернету 



   246 

 

речей в країні якось справлялися з суднами на воді, але нові технології відкрили 

нові перспективи. Компанія Smartlog, що спеціалізується на інтернеті речей для 

бізнесу, створює платформу для автоматизації та збору інформації. У портфоліо 

Smartlog є програмне забезпечення збирає дані про стан каналів в Амстердамі з 

датчиків в мережі LoRa. Раніше для тих же цілей використовувалися 

радіодатчики. Вони фіксують інформацію про рівень води в каналах і передають 

її державним органам контролю в реальному часі. Якщо рівень підвищується 

вище норми, відкриваються шлюзи для спуску води. Так в Амстердамі 

запобігають затопленню житлових будинків і магазинів в зоні ризику. 

Велосипеди - найпопулярніший персональний транспорт в Нідерландах. І 

крадуть їх там із завидною регулярністю. Оператор KPN представив 

«противикрадний» велосипедний замок з підтримкою стандарту LoRa в березні 

2016 року. Незадовго до розгортання мережі інтернету речей по всій країні. 

Mobilock дає можливість орендувати велосипед у один клік через додаток. Для 

цього треба завести аккаунт в сервісі. Мобільний додаток показує авторизованим 

користувачам доступні велосипеди поблизу. Їх можна бронювати і забирати, 

оплачуючи оренду через додаток. Залишити велосипед теж нескладно. Досить 

знайти підходящу парковку в місті - і натиснути в додатку відповідну кнопку. За 

словами оператора, на замок надійшла велика кількість заявок з боку сервісів 

прокату велосипедів. Mobilock дозволяє відстежувати точне місце розташування 

транспорту і ім'я людини, який в даний момент їм користується. Окремий GPS 

не потрібно, тому витрати акумулятора пристрою мінімальні. 

Інтернет речей в нинішньому вигляді - це корисний інструмент для бізнесу, 

який дозволяє збирати величезну кількість інформації без людської участі, 

вчасно реагувати на позаштатні ситуації. У такій великій і аграрній країні, як 

Україна, подібні мережі здорово стали в нагоді в сільському господарстві і 

логістиці як мінімум. Складно уявити собі середньостатистичного українця, який 

налаштовує автоматизацію поливу галявини або бере в оренду велосипед, 

захищений розумним замком. Але це не означає, що в нашій країні ще немає 

великої потреби в технологіях, подібних LoRa. Залишається сподіватися, що в 

питаннях впровадження 5G Україна не відзначиться таким же чином, як з 3G. 

 

Актисенко Анна 

Державний  університет телекомунікацій 

 м. Київ 

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В ОБЛАСТІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Сучасні суспільні процеси різко змінили соціальне, матеріальне і 

політичне становище молоді. До соціальних проблем українського суспільства, 

які, на думку української молодівідносяться падіння престижу загального і 

професійно-технічної освіти, збільшення числа молоді, що починає трудову 

діяльність з низьким рівнем освіти, без бажання продовжувати навчання. Також 
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окрема проблема - критична зношеність матеріально-технічної бази закладів 

освіти всіх рівнів і недостатні темпи її модернізації.  

Сучасна державна молодіжна політика в повній мірі не вирішує соціально-

психологічні проблеми вдосконалення системи виховання і освіти молоді, 

методів реалізації соціально-економічних і духовних потреб. Необхідно 

розробити програму національно-патріотичного виховання, спрямовану на 

подолання розрізненості молоді різних регіонів України та консолідації 

української нації. 

Інформатизація системи освіти передусім передбачає появу нових ІКТ-

орієнтованих педагогічних і освітніх технологій, новітніх засобів навчання, 

створення й використання в педагогічних системах сучасних комп’ютерно 

орієнтованих навчальних середовищ, поступове формування і розвиток 

комп'ютерно-технологічної платформи інформаційного освітнього простору, 

електронних інформаційних освітніх ресурсів (колекцій цифрових освітніх 

ресурсів) і мережних сервісів, що його змістовно наповнюють і процесуально 

підтримують [1]. На характер і темпи інформатизації системи освіти визначально 

впливає поширення найсучасніших й перспективних форм і технологій 

організації освіти, до яких, передусім, слід віднести відкриту освіту, системи 

електронної дистанційної освіти, електронні дистанційні технології навчання, 

що будуються на основі принципів відкритої освіти [2]. Саме впровадження в 

освіту України принципів відкритої освіти акумулює останні погляди вчених і 

практиків на перспективні шляхи розвитку освіти в інформаційному суспільстві, 

передбачає використання найсучасніших здобутків психолого-педагогічної 

науки, освітньої практики і науково-технічного прогресу, забезпечує 

наслідування і відтворення в освіті України світових тенденцій розвитку освітніх 

систем, зумовлює інтеграцію системи освіти України у світовий освітній простір. 

Проблеми сучасного стану інформатизації освіти. Серед найгостріших з таких 

проблем є такі: 

1.  Значна цифрова нерівність надання ІКТ-послуг у різних регіонах України, 

особливо для населення великих міст і сільської місцевості, невідповідність 

комп'ютерного оснащення навчальних закладів та умов кадрової підтримки ІКТ-

систем сучасним вимогам: 

• недостатній рівень оснащення навчальних закладів сучасними 

загальносистемними програмно-апаратними засобами комп'ютерної 

техніки, включаючи підключення до Інтернет через широкосмугові 

канали зв'язку; 

• вкрай низький рівень застосування освітніх ІКТ-систем, неготовність до 

їх ефективного використання в педагогічних системах; 

• невідповідність якісного і кількісного складу ІКТ-підрозділів навчальних 

закладів складності підтримки функціонування і розвитку сучасних 

освітніх ІКТ-систем, слабке залучення до цієї роботи компаній – 

аутсорсерів. 
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2. Відсутність індустріального підходу, недостатній рівень і масштаби створення 

і впровадження в освітню практику якісних електронних освітніх ресурсів та їх 

колекцій. 

3.  Недосконалість системи оцінювання і сертифікації створених електронних 

освітніх ресурсів. 

4. Значні масштаби використання в системі освіти не ліцензованого програмного 

забезпечення. 

5. Психолого-педагогічні проблеми безпеки навчальної діяльності в 

загальнодоступних і корпоративних інформаційних мережах: 

• користувачів у мережному середовищі комп'ютерної віртуальної 

реальності; 

• збереження і конфіденційності доступу до мережних даних. 

6.   Проблема готовності учнів (студентів) і вчителів (професорів) до роботи у 

відкритих педагогічних системах. 

7. Недостатня інтеграція у вищій школі навчальної, наукової та управлінської 

діяльності. 

8.  Слабкий зв'язок у ланцюгах «школа - університет» та «освіта - наука - 

виробництво». 

9.    Слабкий зв'язок між інвестиціями у створення, розвиток і підтримування 

програмно-апаратних засобів різнорівневих освітніх ІКТ-систем (в тому числі 

витратами на підвищення кваліфікації освітянських кадрів) і відповідним 

підвищенням якості освіти, ІКТ- компетентностей тих, хто навчається. 

10. Відсутність в системі освіти дійових механізмів стимулювання інноваційних 

проектів із створення і впровадження ІКТ-систем, підвищення їх ефективності. 

11.    Недосконалість системи моніторингу процесу інформатизації освіти. 

Вважаю за доцільне поліпшити доступність освіти через систему соціальної 

підтримки учнів, студентів та молодих вчених, прискорити темпи модернізації 

освітнього процесу та розширити мережу нових форм навчання, створити 

спеціальні програми з інформатизації навчальних закладів, підвищивши 

зацікавленість в отриманні інформації. 

Ефективні засоби сприяння зайнятості молоді: по-перше, зобов'язати навчальні 

заклади забезпечити випускникам перше робоче місце (44%), а по-друге, 

встановити на підприємствах квоти для молоді (41%) [3].  

Такий підхід до соціальних питань молоді дозволить їй пізнати і розвинути себе 

на основі власних умінь і, досягнувши зрілості, максимально реалізуватися, що 

є неодмінною умовою особистого щастя, динамічного і сталого суспільного 

прогресу. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС. ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ. 

У даній роботі ми розглянемо :Електронний бізнес так електронну комерцію. 

Стрімкий розвиток електронного обміну даними та глобальної мережі Інтернет 

радикально змінюють способи здійснення зовнішніх торгових операцій. 

Компаніям електронний простір пропонує новий інструмент маркетингу та 

середовище для ведення бізнесу, засіб зниження витрат на комунікації з 

клієнтами. Останні, в свою чергу, отримали нове інформаційне джерело про 

товари та послуги, нові шляхи задоволення своїх потреб, а також новий 

ефективний засіб комунікації, як з виробниками, так і між собою. Період 

становлення електронного бізнесу виявив два важливі моменти. Інтернет довів 

свою високу ефективність як засобу комунікації. 

Електронний бізнес – це вид економічної діяльності компаній через 

комп'ютерні мережі, зокрема, Internet, з метою отримання прибутку. Це 

електронна економічна діяльність. 

Електронний бізнес ґрунтується на таких важливих технологіях: 

– мережні технології; 

– корпоративні; 

– Інтернет-технології; 

– виробничі ІТ; 

– система підтримки ухвалення рішень. 

Електронна комерція – вид електронної комерційної 

діяльності з використанням інформаційних комунікаційних технологій. 
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Головні функції електронної комерції : 

- реклама - спосіб привернути увагу споживачів до певного сайту; 

- демонстрація товару - показ продукції засобами Інтернет, 

- здійснення операцій (придбання) - швидкі і безпечні розрахунки, варіанти 

доставки; 

- після продажне обслуговування - допомога, що надається клієнтові як при 

оформленні покупки, так і після її здійснення; 

- налагодження довгострокових відносин з клієнтом (вивчення переваг і смаків). 

 

Переваги функціонування електронного бізнесу та електронної 

комерції: 

1. Пропонує доступ на глобальні ринки. 

2.Дозволяє поліпшити бізнес-контакт. 

3.Дозволяє знизити витрати. 

4. Поява нових бізнес-моделей. 

 

Недоліки функціонування електронного бізнесу та електронної 

Комерції: 

1. Конкуренція переходить з локального рівня на глобальний. 

2. Проблеми захисту авторських прав. 

3. Правова невизначеність. 

4. Зниження прихильності споживачів. 

5. Проблеми ціноутворення. 
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2.Електронна комерція, Платіжні системи - Пиріг С.О. Бібліотека українських 

підручників 

3.«Видавництво «Центр учбовоїлітератури» Київ – 2012 
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ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В 

НАДАННІ ПОСЛУГ 

 
Компетенція організації - це поєднання знань і здібностей її працівників у визначений час. 

Оскільки  досягнення конкурентної переваги забезпечується ефективним використанням ключових 

компетенцій, вузловим моментом в інвентаризації компетенцій підприємства є визначення ключових 

компетенцій. Детальний розгляд та порівняння компетенцій з конкурентами зможе допомогти 

підприємству вийти на значно вищий рівень свого розвитку та зайняти перше місце серед конкурентів 

за всіма показниками. Діні рекомендації допоможуть підприємству вийти на новий кращий рівень 

серед конкурентів та підвищити імідж в очах споживачів. 

 

Підприємство ПАТ "Укртелеком", працюючи на українському ринку 

телекомунікаційних послуг вже більше 20 років, вбачає свою місію в тому, щоб 

задовольнити соціальні потреби людей, а саме: 

• задовольняти потреби громадян та підприємств України 

телекомунікаційними послугами високої якості; 

• забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих 

фінансових результатів діяльності; 

• забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої 

інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави; 

• забезпечувати доступність соціально значимих телекомунікаційних 

послуг для соціально вразливих верств населення [1]. 

Укртелеком приділяє особливу увагу обслуговуванню соціально 

незахищених верств населення країни і є практично єдиним в Україні 

оператором, який надає соціально важливі послуги, такі як сільський телефонний 

зв’язок, проводове радіомовлення, послуги таксофонного зв’язку. 

В процесі розробки проекту стратегічних змін необхідно провести 

ідентифікацію наявних у підприємства компетенцій та розподілити їх за рівнем 

ієрархії.  

Оскільки  досягнення конкурентної переваги забезпечується, як відомо, 

ефективним використанням ключових компетенцій, вузловим моментом в 

інвентаризації компетенцій підприємства є визначення ключових компетенцій.  

Компетенції підприємства  — це невід'ємна складова його стратегічних 

активів, яка віддзеркалює комплекс колективного знання, досвіду та здібностей 

підприємства, що в поєднанні з унікальною технологією дозволяє створювати 

(підтримувати) конкурентні переваги та забезпечувати неповторну відмінність 

підприємства у певному ринковому оточенні. Отже, саме знання того, як 

розгортати, організовувати і управляти системою бізнес-процесів підприємства 

та її елементами, складають «компетенції» [2]. 

В табл.  1 представлені наявні компетенції ПАТ «Укртелеком». 
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Таблиця 1 

Ідентифікація наявних компетенцій ПАТ «Укртелеком» 

 

В сучасних умовах термін конвергенція використовується при описі 

інтегруючих процесів. Стосовно ТК-галузі термін «конвергенція» означає злиття 

раніше відмінних послуг (ТК, радіо, комп’ютерного зв’язку , телефонії та 

друкованих ЗМІ) об’єднальною  ознакою яких на сучасному етапі постає 

передача інформації на базі ТК- інфраструктури (здебільшого на основі цифрової 

платформи). 

Процес конвергенції став можливим в результаті з одного боку- 

технологічного процесу, а з іншого - нових вимог, що пред’являє споживачами 

послуг. 

Вид компетенції 

за рівнем ієрархії 

Зміст компетенцій 

1.Функціональні Виробничі бізнес функції: 

1.Закупівля та взаємовідносини з постачальниками ,стосовно закупівлі 

обладнання та комплектуючих до нього; 

2.«Виробництво» та надання ТК-послуг + реалізація супровідного 

обладнання ; 

3.Забезпечення  логістичного супроводу послуги; 

4.Надання послуг після продажного обслуговування; 

Перелік обов’язкових організаційних БФ: 

5.Загальна організація діяльності; 

6.Управління вхідними та вихідними грошовими потоками ведення 

бухгалтерського та податкового обліку; 

7.Управління персоналом підприємства (організація їх роботи та 

встановлення системи оплати праці); 

8. Моніторинг мікро, макро, мезо, нано бізнес середовища 

підприємства; 

2.Стратегічні  9.Розробка та реалізація генеральних конкурентних стратегій ; 

10.Надання в користування виділених, не комутованих каналів 

зв’язку; 

11. Вміння поєднувати послуги телефонного зв’язку обміну даними за 

допомогою технології ISDN ; 

12. Розробка гнучких адаптивних конкурентних стратегій 

підприємства; 

13. Надання фіксованих послуг із передачі зв’язку, даних та доступу 

до Інтернету ;  

14. Вміння злагоджено забезпечувати відтворення основних 

виробничих БП на підприємстві ; 

15. Формування зручних для клієнтів систем продажу послуг 

(маркетингова стратегія) ; 

3.Ключові 16. Надання послуг доступу до мережі Інтернет та фіксованої 

телефонії міжнародного, міжміського та місцевого зв’язку, 

телефонного зв’язку  на конвергентних засадах з урахуванням 

індивідуальних вимог споживача ; 
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Звичайно, конвергенція послуг забезпечує користувачам нові розширені 

функціональні можливості. Наприклад: 

 надання пакетних послуг дата центрів ( апаратний хостен, апаратне 

обладнання, реєстрація документних імен, веб-хостен, додаткові послуги); 

 надання пакетних послуг «Інтернет та телефонія для бізнесу» 

В табл. 2 представлені невистачаючі компетенції ПАТ «Укртелеком». 

 

Таблиця 2 

Ідентифікація невистачаючих компетенцій ПАТ «Укртелеком» 

 

Одним з найбільш ефективних інструментів вироблення політики 

управління наявними компетенціями та  пошуку шляхів забезпечення 

невистачаючих компетенцій є матриця аутсорсинга компетенцій . Вона є 

простим і ефективним інструментом двохфакторного аналізу, що проводиться за 

двома основними показниками [3]. 

На рис. 1 Ви можете побачити матрицю аутсорсингу, на якій розміщені 

наявні та невистачаючі компетенції підприємства «Укртелеком». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

компетенції 

за рівнем 

ієрархії 

Зміст компетенції 

1.Функціонал

ьні 

17.Вихід на ринок послуг інформаційного наповнення та  IP-телефонія; 

18. Формування ефективної системи матеріального,нематеріального  

стимулювання працівників; 

19.Невміння у належному обсязі забезпечити надання належних послуг у 

зв’язку з не потужним обладнанням; 

2.Стратегічні 20.Нестача дієвої  стратегії когнітивного розвитку персоналу, а саме 

оновлення фундаментальних знань та вдосконалення практичних навичок 

керівників та фахівців; 

21.Формування цілісної практичної системи управління персоналом на 

підприємстві; 

22.Вміння забезпечити повну відповідність між діючою організаційною 

структурою та організаційною культурою підприємства.  

3. Ключові 23.Формування та реалізація оптимальної стратегії управління капіталом 

підприємства та його інвестиційного забезпечення . 
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Рис 1 Матриця аутсорсингу компетенцій ПАТ «Укртелеком» 

 

Більш детально пропоную Вашій увазі  Компетенції високої стратегічної 

важливості. 

Перша компетенція високої стратегічної важливості це Надання послуг 

доступу до мережі Інтернет та фіксованої телефонії міжнародного, 

міжміського та місцевого зв’язку, телефонного зв’язку  на конвергентних 

засадах з урахуванням індивідуальних вимог споживача. 

Слід дану компетенцію постійно удосконалювати і розвивати і тоді на такі 

удосконалення знадобляться невеликі обсяги фінансових ресурсів або у міру 

необхідності оновлення. 

Також доцільним буде стимулювання  працівників, які роблять свій внесок 

у розвиток даної компетенції, це буде гарним стимулом для того, щоб працівники 

краще виконували свою роботу і таким чином компетенція буде краще 

розвиватись та підтримуватись. 

Наступна компетенція високої стратегічної важливості це Розробка та 

реалізація генеральної стратегії; 
Для розвитку цієї компетенції необхідно постійно удосконалювати 

систему стратегічного управління з орієнтацією на те, щоб завжди на найвищому 

рівні були реалізовані такі управлінські функції, як адміністрування, 

продуктивність праці, упередження подій в бізнес-середовищі, інтеграція 

працівників в середині колективу. 

Для цього буде доцільним залучення консалтингових фірм, які 

допоможуть та навчать розробляти дані стратегії. 

Формування та реалізація оптимальної стратегії управління 

капіталом підприємства та його інвестиційного забезпечення. 
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Слід залучати фінансові потоки на навчання, кваліфікування та 

стимулювання персоналу, який задіяний у розробці фінансової стратегії. 

Доцільним також буде залучення консалтингових підприємств для того, щоб 

вони проаналізували маркетингове середовище підприємства та допомогли ПАТ 

«Укртелеком» удосконалити свою стратегію аби вийти на вищий рівень у 

порівнянні з конкурентами. 

Вміння забезпечити повну відповідність між діючою організаційною 

структурою та організаційною культурою підприємства. 
Для даної компетенції буде необхідним перегляд організаційної структури 

та організаційної культури, обов’язковим є те, щоб ці дві категорії відповідали 

одна одній, а не суперечили. Правильне поєднання даних категорій відіграє 

велику роль у діяльності підприємства, розвиток даної компетенції допоможе 

вийти підприємству на значно вищий рівень і таким чином привернути увагу не 

лише споживачів, а і потенційних працівників 

Для покращення стану підприємства потрібно переходити на новітні 

технології, слід закуповувати нове обладнання та підтримувати, оновлювати 

роботу вже наявного, найбільш значущим елементом покращення роботи на 

підприємстві ПАТ «Укртелеком». 

Дуже важливим є вклад коштів в формування ефективної системи 

матеріального, нематеріального  стимулювання працівників. Також є нестача 

дієвої  стратегії когнітивного розвитку персоналу, а саме оновлення 

фундаментальних знань та вдосконалення практичних навичок керівників та 

фахівців 

В умовах жорсткої конкуренції особливу увагу потрібно звертати на 

соціальні потреби клієнтів підприємства та його працівників. Соціальна 

орієнтація допоможе підприємству набагато успішніше просувати свої послуги 

на ринок, тобто реалізувати стратегію переходу від традиційного до активного 

продажу послуг.  

Для вдосконалення механізмів взаємодії з потенційними та існуючими 

клієнтами потрібно: 

1.Розробити вигідні тарифи на телекомунікаційні послуги для різних 

прошарків населення; 

2. Активізувати пошук та продаж телекомунікаційних послуг новим та 

існуючим клієнтам, збільшити чисельність персоналу з продажу, збільшити 

кількість ефективної реклами на ринку порівняно з конкурентами; 

3. Спростити механізми підключення нових абонентів, пришвидшити 

процес підключення, а також збільшити межі дії покриття оператора; 

4. Вдосконалити процедуру обслуговування клієнтів, розширити існуючі 

та створити нові канали комунікації з клієнтами (покращити і оптимізувати 

роботу контакт-центрів, створити універсальні точки продажу); 

6. Розширити співпрацю з дилерами, агентами та постачальниками для 

використання нових маркетингових стратегій збуту; 
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7. Оптимізувати бізнес-процеси надання послуг на підприємстві за рахунок 

аутсорсингових компаній, щоб кожний працівник чітко знав коло своїх 

обов’язків, а також налагодити зворотній зв'язок між працівниками і 

керівниками; 

8. Здійснювати матеріальне стимулювання результатів працівників за 

допомогою вдосконаленій системі преміювання, а також інших нематеріальних 

стимулів; 

9. Покращити нематеріальну базу підприємства, тобто оновити наявні 

програми, залучати високоосвічених спеціалістів з-за кордону. Оскільки на 

даний час нематеріальні активи знаходяться в зношеному стані; 

10. Проводити курси і тренінги для працівників, щоб вони підвищували 

свою спеціалізацію і йшли в ногу з часом 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 

 

Теперішнє суспільство як ніколи  розуміє важливість побудови сучасного 

інформаційного суспільства, де в кожного громадянина  буде доступ 

до  світових інформаційних ресурсів. Саме в стратегії сталого розвитку «Україна 

-2020»  зазначено, що головною ціллю подальшогорозвитку держави є  її вихід 

на першорядні позиції у світі через здійснення ряду реформ, направлених на 

підвищення ефективності діяльності всіх секторів  економікита соціальної 

політики держави в напрямку євроінтеграції.  

Головним показником який визначає рівень розвитку Інтернет-послуг в 

країні є рівень доступності жителів всіх населених пунктів  до сучасних 

телекомунікаційних послуг. Ці послугив сучасному суспільстві є надзвичайно 

важливими для виконання функцій державного управління, а також потреб 

підприємств, організацій та населення.  

Надання доступнихта якісних послуг зв’язку у сільській місцевості має 

важливе значення,  бо саме телекомунікації є одним з основних чинників 

http://www.ukrtelecom.ua/media/library/566.pdf
http://posibniki.com.ua/post-konkurentni-perevagi-pidpriemstva
http://www.dut.edu.ua/ua/30-navchalno-naukoviy-institut-menedzhmentu-ta-pidpriemnictva-navchalno-naukovi-instituti
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
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життєзабезпечення населення. Сільські райони в Україні  потребують швидкого 

розвитку телекомунікаційних мереж, бо деякі села ще досі знаходяться фактично 

відрізаними від зовнішнього світу. Лише 26 % мешканців сільської місцевості 

мають постійний доступ до мережі Інтернет. Подальший розвиток 

телекомунікаційної сфери на селі стримується за рахунок цілої низки проблем, 

які пов’язані з кризовим становищем економіки,складними політичними 

умовами,зниження обсягу зовнішнього і внутрішньогофінансування та доходів 

верств населення. 

Велику кількості робіт вітчизняних авторів, а саме: П.П. Воробієнка,В.М. 

Орлова, В.М. Гранатурова, Г.А. Отливанської, С.В. Зяблова присвячено 

дослідженнюпроблем формуванняпослуг зв’язку.Але питання по визначенню 

соціально-економічної ефективності впровадження Інтернет-послуг в сільській 

місцевості, привертають увагу незначної кількості вчених, тому дослідження є 

дещо фрагментарними. На даний час існують проблеми, які потребують 

подальшого розгляду.До них можна віднести: 

- проблема цифрового розриву, яка пов’язана з нерівномірним розподілом 

сучасних технологій по території України;  

- недоліки тарифної політики операторів, що пропонують свої послуги в 

селах. Ціни в селах на послуги можуть бути вищими ніж у містах більше чим в 4 

рази; 

- недосконалістьзаконодавчої та нормативно-правовоїбази в сфері 

телекомунікацій, більшість законодавчих документів не відповідають стану 

теперішньої ринкової економіки, так і державної політики; 

- недостатність кількості висококваліфікованих фахівців які можуть 

компетентно працювати з обладнанням та зменшення їхньої кількості у зв’язку з 

постійною еміграцією. Це все спричиняє зменшення кількості інновацій, 

науково-дослідних та дослідно- конструкторських робіт;  

- нестабільну економічну і політичну ситуацію в країні, що сприяє 

збільшенню рівня інфляції та безробіття, зменшенню споживання послуг зв’язку 

[1]. 

Судячи з вищенаведених проблем можна сказати, що операторамможе 

бути не рентабельнорозвивати сільський зв’язок с новітніми 

телекомунікаційними послугами, а тим більш його модернізувати. З точки зору 

всього суспільства  розвивати телекомунікаційні послуги вкрай необхідно, тим 

більше що Україна підписала Туніську Декларацію та заявила про необхідність 

ліквідації цифрового розриву для побудови інформаційного суспільства.  Якщо 

враховувати інтегральний соціально- економічний ефект [2; 3], то впровадження 

сучасних телекомунікаційних послуг з необхідною якістю може бути 

рентабельним навіть для оператора з урахуванням окремих пільг для нього від 

місцевої влади. Отже обов’язковою  умовою розвитку соціальної інфраструктури 

села є оновлення і розширення мереж телекомунікацій. Якісний телефонний 

зв’язок у сфері матеріального виробництва сприяє економії часу, дозволяє 

поліпшити використання сільськогосподарської техніки та оперативне 
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маневрування нею з урахуванням погодних умов, зменшити її простої і 

прискорити ремонт, забезпечити своєчасні постачання та заготівлі 

сільськогосподарської продукції. 

У цих умовах постає нове науково завдання, яке полягає в тому, щоб в 

умовах наявності цифрового розриву та впливу інших негативних соціально- 

політичних, економічних та інших чинників забезпечити усі прошарки 

населення, особливо сільські регіони, мінімальним набором соціально-значущих 

телекомунікаційних послуг.  

Проблеми складні, однак без їх вирішення неможливий подальший 

розвиток телекомунікацій та економіки країни в цілому та її окремих регіонів. 
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ВПЛИВ IT-СИСТЕМ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

У моїй доповіді розглянуті різновиди ІТ – систем, їхній вплив на бізнес-

процеси та досліджено роль ІТ-галузі в розвитку економіки України.ІТ-галузь 

має потужний потенціал, представленийвисококваліфікованими кадрами, які 

здатні розробляти унікальні програмні продукти, що не мають аналогів у світі й 

користуються значним попитом провідних компаній. Саме розвиток ІТ-галузі, як 

інноваційної сфери економіки з високою доданою вартістю, дасть змогу в 

стислий термін збільшити ВВП країни, забезпечити стабільні валютні 

надходження до української економіки. 

Слід зазначити, що особливоважливою сфероювикористання 

інформаційних технологійстаєекономічна сфера, зокрема, бізнес. Бізнес являє 

собою підприємницьку, комерційну чи будь-яку іншу діяльність, що не може 

суперечити закону і спрямована на отримання прибутку.Для ефективного 

ведення бізнесу необхідні не тільки сила волі, вміння ефективного тайм-

менеджменту та працювати в умовах ризику, комунікативні навички, 

цілеспрямованість, і впевненість у своїх силах, а й використання інформаційних 

технологій. Інформатизаціябізнесупризводить до йогопродуктивного 

ідинамічного розвиткузавдяки можливостізберігання і перенесення 

данихвелектронному вигляді. 
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Розглянемоавтоматизованіінформаційні системи, які сприятимуть 

розвитку сучасного бізнесу, що дозволить переконатися у важливості 

використання ІС в економіці: 

- Системи для ведення бухгалтерського обліку. 

- Міжнародні системи взаємодії. 

- Інтернет-системи, що містять інформацію про діяльність організації. 

- ERP системи (EnterpriseResourcePlanning, планування ресурсів 

підприємства) 

Для досконалого розуміння поставленої теми потрібно більш детально 

розглянути запропоновані системи. 

1. Системи для ведення бухгалтерського обліку створюються для можливості 

управління, виробничою та господарською діяльністю підприємства, 

будучи своєрідним інструментом зв'язку між безпосередньою діяльністю і 

особою, яка приймає рішення. 

2. Технології, що визначають взаємозв'язок з міжнародними організаціями 

значно полегшують передавання інформації, досвіду, технологій 

здійснення підприємницької діяльності, оскільки зберігається секретність 

і недоступність даних, переданих від організації до організації. 

3. Інтернет – системи надають користувачам доступ до інформації про 

діяльність певного підприємства. 

4. Системи безпеки та захисту інформації  захищають від зловмисників, 

конкурентів, несумлінних партнерів та інших осіб, які здатні завдати 

шкоди і навіть принести збитки організації. 

5. ERP -організаційна стратегія інтеграції виробництва і операцій, управління 

трудовими ресурсами, фінансового менеджменту та управління активами, 

орієнтована на безперервне балансування та оптимізацію ресурсів 

підприємства за допомогою спеціалізованого інтегрованого пакета 

прикладного програмного забезпечення, що забезпечує загальну модель 

даних і процесів для всіх сфер діяльності. 

Висновок 
Розвиток бізнесу будь-якого масштабу безпосередньо залежить від 

взаємодії людини з інформаційними системами, оскільки саме рівень 

інформатизації підприємства підвищує його конкурентоспроможність й 

успішність. Отже, застосування IT в бізнесі призводить до більшого прибутку 

галузі. Наданні рекомендацій щодо впровадження певних кроків до розширення 

ІТ-ринку дозволять розвиватися та зростати інформаційній індустрії та 

економіки України в цілому. 
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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 

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 
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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 

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. 
 

Література: 
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БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ В УКРАИНЕ 

На сегодняшний день сфера телекоммуникаций быстро развивается. С 

каждым годом появляется множество новых технологий. Каких-то лет 10-15 

назад мобильная связь вкупе с дата-трафиком стоила неподъемных денег, 

фиксированный интернет тарифицировался с учетом потребленных гигабайт. Но 

технологиям свойственно дешеветь, а инфраструктурным компаниям – снижать 

цены на глазах, зарабатывая больше с оборота. Так что в скором времени 

мобильная связь, интернет и даже смартфоны могут стать бесплатными.1 

Из-за появления множества мессен2жеров (Viber, WhatsApp, Messenger и т.д.) и 

социальных сетей, мобильная связь постепенно теряет актуальность.  В 

условиях, когда абоненты потребляют все меньше голосовых услуг, других 

источников дохода у операторов практически нет, а на развитых рынках 

наблюдается стагнация, им надо искать новые способы зарабатывать.  

В этих рыночных реалиях за последнее время уже несколько операторов заявили 

о том, что, по их мнению, мобильная связь должна стать бесплатной для 

абонента. Свои доходы операторы рассчитывают получать от бизнеса. 

Например, от тех интернет-сервисов, которыми пользуются абоненты. Так, по 

мнению операторов, если абонент пользуется Viber для звонка, то трафик в Viber 

должен оплачивать не абонент, а Viber. 2 

Первые шаги в этом направлении уже были сделаны. Трафик в Facebook и других 

социальных сетях не тарифицируются во многих сетях мира. В Украине у 

Киевстар, к тому же, в большинстве тарифов нет платы за трафик в сервисах 

Zvoooq и Megogo. Тенденция будет сохраняться и распространится на другие 

сервисы. Чем больше востребованных сервисов будут бесплатны для абонента, 

тем более привлекателен будет оператор. Это не только способ гарантированно 

зарабатывать, но и новый мощный инструмент для борьбы за клиента.  

Услуги голосовой связи частично операторы будут покрывать за счет 

собственных мессенджеров, которые появятся у всех крупных игроков максимум 

в перспективе двух лет. А кое у кого уже есть. 

                                                           
1. 1 «Вещи, которые могут стать бесплатными в будущем» - [Электронный ресурс]: 

http://itc.ua/articles/otdam-darom-5-uslug-kotoryie-mogut-stat-besplatnyimi-v-blizhayshem-

budushhem/ 
2. 2 «Интервью гендиректора Vodafone Украина» - [Электронный ресурс]: 

https://daily.rbc.ua/rus/show/gendirektor-vodafone-ukraina-rassmatrivaem-1457458188.html 

https://daily.rbc.ua/rus/show/gendirektor-vodafone-ukraina-rassmatrivaem-1457458188.html
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Сами же операторы будут зарабатывать благодаря платным сервисам и платы от 

социальных сетей и мессенжеров.3 

Интернет тоже наверняка станет бесплатным. Для этого есть две предпосылки. 

Первая – это стремление технологических гигантов привлечь в интернет как 

можно больше пользователей, потому что для них каждый новый пользователь 

интернета – это потенциальный клиент. Вторая предпосылка – повторение 

тенденций в мобильной связи, где телеком-операторы рискуют превратиться в 

устройство для доступа в интернет по тарифам, которые будут снижаться по 

мере развития и удешевления технологий, и поэтому стараются найти 

инструменты для повышения собственной привлекательности. Поэтому 

телеком-операторы заинтересовались партнерством с провайдерами контент-

услуг (например, лицензионных видеосервисов). Поэтому уже в ближайшем 

будущем мы можем прийти к ситуации, где при покупке подписки на сервисы 

лицензионного контента провайдеры не будут брать деньги за интернет, тем 

самым конкурируя за клиента не конкуренцией тарифных планов, а 

дополнительными услугами. Провайдеры интернета будут зарабатывать на 

рекламе и плате за сервисы.  

Смартфоны так же могут стать бесплатными. Телекоммуникационным 

компаниям нужны новые клиенты, а лучший способ заполучить их - дать им 

устройство, с которого они смогут пользоваться услугами этих компаний.  

Література: 

1.   «Про социальные сети и мессенжеры» - [Электронный ресурс]: http://itc.ua/news/sotsseti-i-

messendzheryi-sedayut-dohodyi-ukrainskih-mobilnyih-operatorov/ 

2. «Интервью гендиректора Vodafone Украина» - [Электронный ресурс]: 

https://daily.rbc.ua/rus/show/gendirektor-vodafone-ukraina-rassmatrivaem-1457458188.html 

3. «Вещи, которые могут стать бесплатными в будущем» - [Электронный ресурс]: 

http://itc.ua/articles/otdam-darom-5-uslug-kotoryie-mogut-stat-besplatnyimi-v-blizhayshem-

budushhem/ 

 

Ботнар Ярослав  

Державний Університет Телекомунікацій 

Навчально-науковий институт мененджменту та підприємництва 

м.Київ 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКИХ IT-ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 Америка открывает для себя украинский ИТ-бизнес. Так можно 

сформулировать главные результаты бизнес-форума SeattleTechDays, который 

организовал ИТ-комитет Европейской Бизнес Ассоциации (EBA). В ходе 

мероприятия своим опытом, достижениями и прогнозами относительно развития 

                                                           
 

http://itc.ua/news/sotsseti-i-messendzheryi-sedayut-dohodyi-ukrainskih-mobilnyih-operatorov/
http://itc.ua/news/sotsseti-i-messendzheryi-sedayut-dohodyi-ukrainskih-mobilnyih-operatorov/
https://daily.rbc.ua/rus/show/gendirektor-vodafone-ukraina-rassmatrivaem-1457458188.html
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ИТ-сектора поделились топ-менеджеры AOL, GlobalLogic, Google, KPMG, 

Luxoft, Microsoft, SigmaSoftware, Ciklum и ряда других компаний. 

 

ИТ-сектор в Украине — одна из самых динамично развивающихся сфер бизнеса. 

Темпы его роста превышают показатели других отраслей экономики. В 2012 году 

вклад ИТ в экономику страны был на уровне доли в 0,8% от общего объема ВВП. 

В 2015 году показатель достиг уровня в 3% ВВП. При этом ожидается 

устойчивый рост этого сектора и в будущем. ИТ сейчас занимает третье место 

по вкладу в ВВП страны после металлургии и агросектора и конкурирует с 

экспортом химических материалов — такие данные озвучила Елена Минич, 

директор департамента инноваций и интеллектуальной собственности 

Министерства экономического развития и торговли Украины. По ее словам, 

ежегодно ИТ-сектор в стране растет на 25%, а за последние 10 лет он вырос в 10 

раз. 

 

Основной продукт украинского ИТ-сектора — это разработка программного 

обеспечения на заказ. Согласно опросам топ-менеджеров ведущих ИТ-компаний 

Украины, рост экспортной ИТ-индустрии составил 9% по результатам 2015 года. 

Основной риск, который видят партнеры из-за рубежа, — политическая и 

экономическая нестабильность из-за событий на востоке страны. 

 

По оценкам ведущих ИТ-ассоциаций, в том числе и ИТ-комитета ЕВА, объем 

услуг, предоставленных украинскими разработчиками зарубежным компаниям, 

достиг в 2015 году $2,3 млрд. 

 

"ИТ-индустрия Украины может быть конкурентоспособной во многих сегментах 

и нишах одновременно в контексте глобального роста хай-тек, идет ли речь о 

создании продуктов либо о предоставлении сервисов. Важно выдерживать 

проверенную формулу — предоставлять лучший товар — качественный и 

инновационный. Украина может его создать благодаря своему основному 

конкурентному преимуществу — человеческому капиталу, квалифицированным 

ИТ-специалистам, способным вести творческую деятельность и создавать 

инновации, двигать новую экономику вперед", — поясняет Владимир Бек, Глава 

ИТ-комитета EBA. 

 

По словам Виталия Нужного, управляющего директора по Восточной Европе 

компании LuxoftUkraine, при благоприятных условиях для развития отрасли до 

2020 года можно ожидать трехкратный рост ИТ-отрасли в Украине — до $7 

млрд. К 2020 году доля ИТ-сектора в ВВП страны может достигнуть 5,7%. 

Количество рабочих мест только в ИТ-секторе до 2020 года может составить 180 

тыс. человек, при этом более 400 тыс. рабочих мест будут созданы в других 

секторах экономики. По данным ассоциации NASSCOM, объединяющей более 

тысячи ИТ-компаний Индии, один новый ИТ-специалист создает до четырех 
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дополнительных рабочих мест в смежных отраслях. Это соотношение работает 

и для Украины. 

 

Украина — один из лидеров в списке стран, наиболее привлекательных в мире 

для заказа разработки программного обеспечения. По результатам 2015 года 

Украина заняла 24-е место в глобальном рейтинге самых привлекательных стран 

для разработки IT-решений (GlobalServicesLocationIndex). У нашей страны есть 

целый ряд преимуществ для развития индустрии по разработке программного 

обеспечения на экспорт. 

 

Основными заказчиками услуг украинских ИТ-компаний являются компании из 

США и Европы. Основными конкурентами Украинской ИТ-индустрии является 

Польша и Румыния. Поэтому в последнее время ИТ-отрасль Украины очень 

озабочена вопросом формирования своего имиджа за границей. 

 

Одной из успешных инициатив по популяризации бренда Украины как флагмана 

ИТ-аутсорсинга и одного из европейских и мировых ИТ-центров стал бизнес-

форум SeattleTechDays. Целью мероприятия, организованного Европейской 

Бизнес Ассоциацией в городе Сиэтл (США) 25 августа 2016 года, стало более 

тесное знакомство американского и мирового бизнес-сообщества с Украиной и 

украинским ИТ-сектором. 

 

Выбор места можно объяснить тем, что Сиэтл готовится стать второй 

Кремниевой Долиной. В этом регионе активно открывают офисы крупнейшие 

ИТ-компании, в том числе Amazon, Boeing, Costco, Expedia, Microsoft, T-mobile. 

За первый квартал 2016 года ВВП штата Вашингтон, в котором расположен 

Сиэтл, вырос почти на 4%, при этом рост в 1% был достигнут за счет ИТ-сектора 

— такие данные на форуме SeattleTechDays озвучил Джозеф Вильямс, 

руководитель департамента экономики штата Вашингтон, США. 

 

Благодаря таким мероприятиям у украинского ИТ-бизнеса есть возможность 

продемонстрировать свои компетенции, познакомиться с потенциальными 

заказчиками и бизнес-партнерами. 

 

"Такие мероприятия по продвижению бренда Украины за рубежом, как 

SeattleTechDays, являются одним из инструментов, с помощью которых мы 

имеем возможность привлекать в страну еще более масштабные и более 

интересные проекты. Это мотивирует людей работать в Украине и создавать 

интеллектуальный продукт, не выезжая из страны", — говорит Владимир Бек. 

 

На SeattleTechDays много говорили о потенциале Украины как технологического 

центра Восточной Европы. Несмотря на ряд сложностей (макроэкономическая 

нестабильность, отсутствие системы фискальной поддержки, отток 
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специалистов из страны), рост ИТ-рынка в ближайшие годы не вызывает 

сомнений. 

 

Ежегодно Украина готовит около 15 тысяч ИТ-специалистов. Мощный 

образовательный потенциал государства обеспечивается выпускниками, 

обладающими уникальными знаниями и узкой специализацией. "Если к этому 

добавить низкую стоимость жизни и ведения бизнеса в Восточной Европе, 

можно получить набор выгод для американских компаний, которые будут 

заинтересованы передавать разработку высокотехнологичных проектов в 

Украину", — так на SeattleTechDays оценил потенциал Украины Патрик 

Коркоран, директор по внешним связям и работе с аналитиками компании 

Luxoft. 

 

Брэд Белл, генеральный менеджер по облачным технологиям и инфраструктуре 

в Microsoft, считает, что одним из преимуществ Украины должно стать наличие 

лидеров, которые смогут управлять глобальными командами, члены которых 

работают в разных часовых поясах: "ИТ-компании должны уметь привлекать 

специалистов из разных географических регионов. Но если люди не привыкли 

работать удаленно, они вряд ли смогут в полной мере выразить себя в 

современной среде, им трудно будет быть продуктивными. Для меня, например, 

не имеет значения, где вы живете. До тех пор, пока у нас есть контракт и 

отлаженная система взаимодействия, позволяющая добиться результата". 

 

Развитие мировой ИТ-отрасли, в том числе американского ИТ-сектора, может 

привести к дефициту ИТ-специалистов в США. Ария Барирани, Директор по 

маркетингу компании GlobalLogic, отмечает, что "спрос на ИТ-таланты в США 

уже в ближайшие годы достигнет показателя в 5 млн инженеров. Однако в 

течение этих пяти лет США смогут подготовить только 500 тысяч специалистов, 

в результате чего на рынке труда образуется значительный дефицит. А такие 

страны, как Украина, смогут восполнить этот пробел". 

 

Украина может стать серьезным игроком на рынке стран, которые готовят 

высококвалифицированные кадры для ИТ-индустрии. Причем конкуренция 

между странами за специалистов будет довольно высокой в ближайшие годы. По 

словам первого вице-президента AOL Майкла Хаймана, "сегодня в США 

работает около 3,6 млн разработчиков программного обеспечения, еще 18 млн 

работают за границей… Успех проекта зависит от уровня подготовки каждого 

члена команды. Поэтому я трачу много времени на то, чтобы собрать лучшие 

таланты в свою компанию". 

 

 

Украинский ИТ-бизнес может быть более успешным и расти более высокими 

темпами, получать большее количество заказов от зарубежных клиентов. Но для 
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этого необходимо следовать определенной стратегии, которая и станет 

фундаментом для роста ИТ-бизнеса. Прозрачные и понятные правила игры и их 

соблюдение всеми государственными и регулирующими органами — это первый 

"musthave". Традиционно высокий уровень образования должен идти в ногу с 

развитием технологий. С каждым годом должен уменьшаться разрыв между 

уровнем выпускников и требованиями, которые предъявляет рынок — это 

второй важный шаг. Многое уже предпринимается со стороны самих ИТ-

компаний. 

 

"Мастер-классы и стажировки, поддержка перспективных студентов и 

выделение целевых стипендий и грантов — это то, что многие компании делают 

уже сегодня. А SigmaSoftware развитие молодых талантов держит в особом 

фокусе", — поделился опытом Валерий Красовский, генеральный директор 

компании SigmaSoftware. 

 

Соблюдение прав на интеллектуальную собственность, работающая налоговая 

система, государственная поддержка ИТ и индустрии стартапов — 

дополнительные шаги на пути к успеху ИТ-отрасли. 

 

Между тем, существуют и другие направления развития ИТ-сферы помимо 

разработки ПО на заказ. Большое количество квалифицированных ИТ-

специалистов и государственная поддержка могут стать основой развития также 

продуктовых компаний и ИТ-стартапов, превратив тем самым Украину в 

технологический инновационный центр Европы. 

 
Література: 

1.Искусство управления IT-проектами, 2-е изд.Автор: С. Беркун 

2.ИТ-инфраструктура Автор: Олейник А.И., Сизов А.В. 

3.10 мифов об IT-cекторе Украины.Автор: Всеволод Некрасов 

 

Вовковинська Тетяна Святославівна 

Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 
 

КОНКРЕТНЕ СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ – ДЖЕРЕЛО 

ІНФОРМАЦІЇ ПРО СУСПІЛЬСТВО 

 

Сучасне українське суспільство сьогодні потребує якісної та достовірної 

інформації про власний стан розвитку. В цьому йому допомагає конкретне 

соціологічне дослідження, яке організовують та проводять спеціальні 

соціологічні служби. 

Зазначимо, що під конкретним соціологічним дослідженням розуміють 

систему логічно послідовних методологічних, методичних і організаційно-
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технічних процедур, які підпорядковані єдиній меті: отримати точні об'єктивні 

дані про соціальне явище чи процес, що вивчається. 

Конкретне соціологічне дослідження – процес, в якому теоретико-

методологічні і емпіричні рівні пізнання представлені в єдності. Тобто це 

діалектичний процес, в якому поєднуються дедуктивний і індуктивний методи 

пізнання, що забезпечує цілісність пізнання і уявлень про соціальні явища. 

Сучасна соціологічна наука виокремлює такі види досліджень: теоретичне 

та емпіричне, кожне з яких має свій гносеологічний статус і методологічну роль 

в структурі соціологічного дослідження. 

Так, для теоретичного соціологічного дослідження вирішальне значений 

має глибоке узагальнення нагромадженого матеріалу в галузі соціального життя, 

а в центрі емпіричних соціологічних досліджень знаходиться само 

нагромадження, збір фактичного матеріалу у вказаній галузі (на основі 

опитування, аналізу документів, спостереження, даних статистики і т. д.) і його 

первинна обробка, включаючи і початковий рівень узагальнення. 

Зауважимо, що слід відрізняти соціологічне дослідженні від соціального 

дослідження. Останнє проводиться в інших суспільних науках – в економічній 

науці, в політології, правознавстві, етнографії, демографії, культурології, 

психології і т. д. 

Конкретно-соціологічне дослідження має ряд етапів свого здійснення, які 

різняться один від одного характером і змістом, формами і процедурами 

дослідницької діяльності. 

Розрізняють такі основні види конкретно-соціологічного дослідження: за 

метою їх проведення (теоретичні, емпіричні); за частотою проведення (разові, 

повторні); за глибиною вивчення проблеми (розвідувальні, описові, аналітичні); 

за способом забезпечення репрезентативності (суцільне, локальне, вибіркове); за 

масштабом проведення: (міжнародне, загальнонаціональне, регіональне, 

галузеве). 

Привертає увагу той факт, що сьогодні багато засобів масової інформації 

публікують результати різноманітних моніторингових досліджень, які 

представляють собою цілісну систему, яка дозволяє фіксувати, зберігати і 

здійснювати первинний аналіз одержаних даних про динаміку соціальних 

процесів, що відбуваються в конкретному пункті, регіоні, країні в цілому. 

Зазначимо, що збір даних у формі моніторингу передбачає наявність теоретичної 

бази і технічних засобів його здійснення. 

Теоретичною базою моніторингу слугує програма збору інформації, 

розробка форм представлення і збереження цієї інформації, технічною – 

розгалужена мережа каналів зв'язку, яка охоплює всі об'єкти спостереження, 

великий головний обчислювальний центр і більш дрібні (обласні, районні, міські) 

обчислювальні центри. 

Як правило, в системі моніторингу виділяють дві підсистеми: 

соціологічний і статистичний моніторинг. Соціологічний моніторинг є цілісною 

системою визначення змін в суспільстві на основі аналізу масових уявлень про 
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них. Для цього проводяться щомісячні і щоквартальні експрес-опитування з 

найбільш актуальних проблем. Статистичний моніторинг – це система 

одержання кількісних характеристик – статистичних показників і коефіцієнтів 

про різні сфери суспільного життя. 

Зазначимо, що в Україні з 1996 р. центром «Соціальний моніторинг» при 

Українському інституті соціальних досліджень видається інформаційний 

бюлетень, в якому публікуються дані моніторингу громадської думки населення 

країни. 

Моніторинг громадської думки торкається соціально-політичних 

орієнтацій населення, його ставлення до різних суспільно-політичних 

інституцій, рівня життя та соціального самопочуття громадян України, їхньої 

думки щодо різних соціальних проблем та окремих подій суспільного життя, 

електоральної поведінки, рівня соціальної напруги та виміру конфліктного 

потенціалу населення України тощо. 

 
 

Література: 

1. Примуш М.В. Загальна соціологія: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 

592с. 

          2. Гіденс Ентоні. Соціологія / Пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник; Наук, ред. О. Іващенко. – К.: 

Основи, 1999. – 726 

 

 

Говорун Олександра Олегівна 

Державний університет телекомунікацій 
Науково-навчальний інститут менеджменту та підприємництва 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ 

На сьогодні питанням розвитку сфери телекомунікацій приділяється 

особлива увага як з боку державних органів так і приватного сектору. У зв’язку 

з цим на перший план виходять питання здійснення ефективного управління 

сферою телекомунікацій для забезпечення сучасних умов та темпів розбудови як 

окремих складових так і інформаційного суспільства в цілому. 

          У сфері телекомунікацій основним законодавчим актом, який регламентує, 

в тому числі і питання державного управління та їх напрями, є Закон України 

«Про телекомунікації». Положеннями даного Закону визначено, що ухвалення 

державної політики та законодавче забезпечення державного управління і 

регулювання у сфері телекомунікацій здійснює Верховна Рада України. А 

державне управління у сфері телекомунікацій здійснюють Кабінет Міністрів 

України та центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку. Крім того, 

положеннями даного Закону визначено повноваження КМУ та центрального 

органу виконавчої влади в галузі зв’язку (далі - ЦОВЗ) .  

           До основних повноважень ЦОВЗ слід віднести наступні: 

 – розробка пропозицій щодо державної політики у сфері телекомунікацій і 
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реалізація її у межах своїх повноважень; 

 – впровадження технічної політики у сфері надання телекомунікаційних послуг, 

стандартизації, підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій; 

– розробка прогнозів розвитку телекомунікаційних мереж та послуг;  

– організація наукового забезпечення функціонування і розвитку сфери 

телекомунікацій;  

– інформування суб'єктів ринку телекомунікацій про політику та стратегію 

розвитку телекомунікаційних мереж загального користування.  

          Крім того, розвиток та вдосконалення телекомунікаційних мереж 

загального користування України здійснюється відповідно до Концепції 

розвитку телекомунікацій України. Також даним законом визначено головну 

мету даної Концепції, яка полягає в гармонійному та динамічному розвитку 

телекомунікаційних мереж на всій території країни, насамперед у регіонах з 

недостатнім рівнем насиченості місцевих мереж загального користування.  

          З одного боку сфера телекомунікацій показує позитивну динаміку 

розвитку та доходів. З іншого боку розвиваються тільки ті сегменти сфери 

телекомунікацій, які комерційно вигідні операторам та провайдерам 

телекомунікацій. Тобто рівномірного розвитку телекомунікацій по всій території 

країни не відбувається. Тому залишається значна частина населення, яка не може 

їх отримати.  

          Аналіз статистичних даних вказує на низькі темпи росту доходів 

операторів телекомунікацій, що може бути пояснено декількома основними 

причинами, а саме. По-перше, активний розвиток мереж припинився і оператори 

не розвивають свої мережі в бік малонаселених територій із низької 

прибутковості мереж в зазначених регіонах. По-друге, населення досягло піку 

необхідного об'єму для нього телекомунікаційних послуг існуючої якості. По-

третє, оператори телекомунікацій з різних причин не в змозі розширити перелік 

послуг, що надаються або суттєво підвищити якість надання існуючих 

телекомунікаційних послуг. По-четверте, державна тарифна політика на 

загальнодоступні послуги направлена на підвищення тарифів при різкому 

зниженні тарифів операторів телекомунікацій на інші телекомунікаційні 

послуги, що призводить до міграції населення між мережами. Деякі з зазначених 

причин мають своє коріння в недосконалості державного регулювання усунення 

яких і повинно стати пріоритетним напрямком удосконалення державної 

політики у сфері телекомунікацій. 

           За останні роки не вдалося досягти такого рівня організації виконавчої 

влади, коли б її суб’єкти створили функціонально достатню та структурно 

несуперечливу систему. Враховуючи вищевказане пропонуємо шляхи 

вдосконалення за напрямами: 

- по інституційним змінам (повернення до виділення окремого органу 

державного управління (наприклад – Державної служби зв’язку) підвищить 

ефективність здійснення управлінських заходів в сфері телекомунікацій; це 

дасть можливість здійснювати моніторинг та управління всього спектру питань 
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і напрямів в сфері телекомунікацій). 

- по законодавчій та нормативній базі (необхідно внести певні корективи 

відносно розширення інструментарію здійснення державного управління). 

- ресурсна база (матеріально-технічна, фінансова, людські ресурси: участь 

держави та приватного сектору в забезпеченні необхідною ресурсною базою у 

вирішенні проблемних питань в сфері телекомунікацій, а також для можливості 

розбудови телекомунікаційної сфери, як складової інформаційно-

комунікаційних технологій) 

- галузева наука(необхідно зберегти існуючі наукові та науково-дослідні 

установ). 
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Курбанов Джахангір Абдуллайович 

Держаний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 

Туркменістан 

СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 

СУЧАСНИХТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Розглянуто види та принципи формування стратегій управління 

інноваційним розвитком сучасних телекомунікаційних підприємств. 

Наголошено, що інноваційним розвитком вважається розвиток, який 

спирається на безперервний пошук і використання нових способів і сфер 

реалізації потенціалу телекомунікаційного підприємства, окреслено основні 

особливості розробки стратегій управління інноваційним розвитком сучасних 

телекомунікаційних підприємств, врахування яких дозволить сформувати 

моделі їхнього інноваційного розвитку, ефективно управляти інноваційними 

процесами. 

Процеси глобалізації і зміни у співвідношенні факторів економічного 

зростання, унаслідок яких на перше місце вийшли інновації і інноваційна 

діяльність з опорою на інформацію і знання, сьогодні активізували пошук шляхів 

забезпечення конкурентоспроможності національних економік та окремих 

підприємств. Нині, здатність до створення, використання й збільшення 

http://www.nkrz.gov.ua/uk/1360082595
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інтелектуального капіталу визначають економічну могутність держави, 

добробут і якість життя народу. У сучасному світі активно відбувається перехід 

від конкуренції на основі фінансового капіталу, факторів виробництва та 

інвестицій до конкуренції на основі нововведень.  

З позиції конкретних телекомунікаційних підприємств інноваційну 

діяльність необхідно розглядати як один з основних засобів їх адаптації до 

постійних змін умов зовнішнього середовища. Інноваційним вважається 

розвиток, який спирається на безперервний пошук і використання нових 

способів і сфер реалізації потенціалу телекомунікаційного підприємства в 

мінливих умовах зовнішнього середовища в межах обраної місії та прийнятої 

мотивації діяльності і який пов‘язаний з модифікацією наявних і формуванням 

нових ринків збуту.  

Л. Водачек і О. Водачкова розрізняють чотири основних типи інноваційної 

стратегії: активно наступальну, помірно наступальну, захисну і залишкову [1]. За 

класифікацією Х. Фрімана існує шість типів інноваційної стратегії підприємства: 

наступальна, захисна, імітаційна, залежна, традиційна та «за нагодою» [2]. К. П. 

190 Янковський та І. Ф. Мухарь до наступальних відносять агресивні та 

помірковані інноваційні стратегії, а залишкову та адаптивну відносить до 

стратегій оборонного типу [4]. У загальному випадку розрізняють два типи 

ринкових стратегій функціонування телекомунікаційного підприємства: 

стабілізаційні – збереження досягнутого рівня виробництва, частки ринку тощо; 

розвивальні – розширення виробництва, частки ринку, збільшення прибутку 

тощо. 

 Однак, як свідчить практика, перші можуть мати тільки тимчасовий успіх, 

але не здатні забезпечити тривалого виживання телекомунікаційних підприємств 

на ринку відповідно до їх місії і прийнятої мотивації бізнесу.  

Процес інноваційного розвитку необхідно, насамперед, розглядати з 

позицій конкретного телекомунікаційного підприємства, що здійснює 

інноваційно орієнтовану діяльність у взаємодії з партнерами, конкурентами, 

торговими і збутовими посередниками, споживачами тощо у конкретних 

економічних, політичних, екологічних, правових та інших умовах. При цьому 

така взаємодія має ймовірнісний характер і не може бути оцінена однозначно. 

 Телекомунікаційне підприємство, що обрало інноваційний шлях розвитку, 

повинне функціонувати згідно з принципами: адаптивності, динамічності, 

самоорганізації, саморегуляції, саморозвитку. За цими принципами має 

функціонувати і система управління інноваційним розвитком 

телекомунікаційних підприємств. Управління інноваційним розвитком 

орієнтоване на досягнення поставлених цілей (захоплення більшої частки ринку, 

збільшення прибутку в поточному періоді чи в перспективі, забезпечення 

високих темпів стійкого економічного розвитку і т.п.) в умовах конкурентного 
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середовища. Ці цілі слід належним чином узгоджувати з можливостями їх 

досягнення.  

Серед головних особливостей розроблення інноваційної стратегії розвитку 

телекомунікаційних підприємств слід виділити [3]: специфіку методів ринкових 

досліджень, що передують розробленню нововведень (новацій); збільшення 

глибини прогнозування майбутнього розвитку подій як результату інноваційної 

діяльності; різке збільшення обсягів інформації, що переробляється, безупинне 

її накопичення й аналіз з метою обґрунтованого ухвалення управлінських 

рішень, своєчасного реагування на можливості і загрози, що з'являються на 

ринку; багатоваріантний характер прогнозів, оскільки, як правило, розвиток 

подій може проходити декількома можливими напрямками, імовірності яких 

різні; оцінку здатності підприємства сприймати інновації (аналіз інноваційного 

потенціалу); детальний аналіз чинників ризику й оцінка ступеня їхнього впливу; 

ретельний добір методів і джерел фінансування інновацій, враховуючи 

детальний аналіз альтернативних варіантів; тісне ув'язування цілей, етапів і 

термінів реалізації стратегії з прогнозованими параметрами стадій життєвого 

циклу нововведення; високі мобільність і адаптивність стратегії, можливість її 

оперативної переорієнтації стосовно до змін умов зовнішнього і внутрішнього 

середовища господарювання; необхідність оцінки інноваційної стратегії за 

комплексом різних критеріїв (багатокритеріальна оцінка стратегії).  

Кожне телекомунікаційне підприємство враховує різні особливості, що 

підвищує точність оцінки, знижує ймовірність упустити що-небудь. Урахування 

відзначених особливостей дозволить підвищити ефективність розроблення 

інноваційних стратегій 191 розвитку телекомунікаційних підприємств, 

сформувати моделі їхнього інноваційного розвитку, ефективно управляти 

інноваційними процесами.  
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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 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. 
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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.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО І 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Нове суспільство називають постіндустріальним, постекономічних, оскільки 

мова йде про багатосторонні і кардинальних змінах у розвитку цивілізації. Але 

одним з найпростіших є назва"інформаційне суспільство", так як воно відображає 

докорінна зміна - перетворення інформації і знань в головний  виробничий фактор. 

Всупереч усіляким домислів про неможливість постіндустріального розвитку для 

України, національні рухи за інформатизацію економік суспільства, які очолює і 

регулює ООН, придбали загальносвітовий характер. 

Для цього розроблена Спеціальна програма створення інформаційних ного 

суспільства, що поєднує національні програми та направляючі рух всіх членів ООН 

з цього шляху. 

Так, в Україні вже два роки діє затверджена урядом нашої країни та 

спеціалізованої  Програмою розвитку ООН програма "Інноваційний трамплін: 

інформаційно-комунікаційні технології для добробуту України". Відповідно до цієї 

програми розробляється ється стратегія розвитку ІКТ. Все це дозволило підвищити 

частку власне інформаційного продукту до 12% загального валового продукту, хоча 

цього, безперечно, мало. Аналогічний  показник у розвинених країнах перевищує  

20% 

За даний час більш ніж у 20 разів збільшився індекс активності україн ської 

Інтернет-аудиторії, розширюється інформаційна мережа вузів. Україна першою 

серед країн СНД приєдналася до європейської освітньо-наукової мережі GEANT, 

яка охоплює понад 3000 науково-дослідних навчальних закладів та 3 млн. 

індивідуальних користувачів з 31 європейської країни. У рамках проекту 

Міжнародного союзу електрозв'язку у ВАТ телекомунікацій створена філія 

Академії Cisco з питань підготовки фахівців на тов в області мережевих технологій. 

Одеська національна академія зв'язку здійснює проект "Система дистанційного 

навчання на базі сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій в 

галузі підготов ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для країн СНД 

в кінці жовтня 2003 р. у Києві на базі Центру" Укрчастотнагляд "відкритий 

міжнародний центр підвищення кваліфікації кадрів для країн Європи та СНД. У 

світі діє 5 таких центрів: для Західної і Центральної Африки, Східної Європи, 

Південної Африки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Америки і для Арабського 

регіону. 

Як бачимо, вже на перших етапах поширення інформаційно-комунікаційних 

технологій неминуче виникає необхідність створення розробки та реалізації 

національних програм з налагодженням та поглибленням міжнародного 

співробітництва. Взаємодія загального, інтернаціонального, з особливим, 

національним, є необхідною умовою швидкого оволодіння ІТ-технологіями та їх 

широкого використання. 
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Складність цього процесу полягає в тому, що сучасні технології 

розвиваються одночасно вглиб і вшир. Характерна риса нинішнього етапу - 

цифрова трансформація всіх складових нових технологій. Цифрові технології 

стають рушійною силою підвищення продуктивності та конкурентоспроможності 

економіки, зростання рівня життя народів. Цифрову інформацію просуває Інтернет. 

Інфраструктура зв'язку стає цифровою і об'єднується з Інтернетом. У майбутньому 

почне здійснюватися бездротові підключення до Інтернету, що визначає його великі 

перспективи. Створюються інтегровані пристрої, що поєднують обчислювальні 

функції з бездротовою комунікаційною інфраструктурою, тобто буде відбуватися 

інтеграція обчислень з телекомунікаціями. Фахівці вважають, що в найближчі 20 

років відбудуться прогресивні зміни в ІТ і їх потрібно своєчасно розпізнавати і 

вміло використовувати. 

У той же час нові технології швидко виходять за межі розвинених країн, 

охоплюють все нові країни, проникають у різні сфери економіки та суспільного 

життя. Так, Інтернет сьогодні налічує 700 млн. користувачів, і найближчим часом 

їх кількість зросте до 1 млрд., а потім і до 2 млрд. У цей час у світі налічується 

близько 1 млрд. користувачів мобільних телефонів. Вони також стають цифровими, 

можуть фотографувати, здійснювати відеозапис, комп'ютерні розрахунки, 

відправляти короткі повідомлення. Обсяг торгівлі через Інтернет вже обчислюється 

кількома трильйонами доларів. У найближчі роки він досягне 10 трлн. дол., що 

еквівалентно всій економіці США. 

Отже, зростання і вдосконалення ІТ-технологій і швидке їх поширення 

неминуче поєднують розвиток і реалізацію національних програм розробки та 

використання нових технологій з налагодженням та поглибленням міжнародного 

співробітництва. Сама природа процесів інформатизації економіки і суспільства 

носить інтернаціональний характер, тому що самостійне вирішення проблем 

неминуче повинно спиратися на світовий досвід та враховувати його. 
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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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ПЕРСЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ  ВПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНОГО 

ІНТЕРНЕТ ЗВ’ЯЗКУ П’ЯТОГО ПОКОЛІННЯВ УКРАЇНІ 
 

У даній роботі ми розглянемо, (через призму економіки та чинного 

законодавства)  перспективи та проблеми, що заважають впровадити п'яте 

покоління мобільного інтернет покриття в Україні. Нещодавно мене вразила така 

новина зі світу Інтернету, шо нібито японська багатопрофільна корпорація 

Mitsubishi розробила 5G-технологію з пропускною здатністю 20 Гбіт/сек. Для 

порівняння: широко розрекламований в Україні 3G-інтернет теоретично здатний 

забезпечити швидкість «серфінгу» лише до 10 Мбіт/сек. . Різниця в тисячі разів 

просто вражає уяву, адже для користувачів мобільного зв'язку п’ятого покоління 

можуть відкритися досить небувалі можливості. На сучасному етапі розвитку 

телекомунікацій, швидкість перестає бути визначальним фактором. Тут на 

перший план виходять такі характеристики, як надійність мережі, а також 

швидкість затримки при передачі даних. В першу чергу нова мережа забезпечить 

одночасне використання різних типів пристроїв - це буде єдина мережа для 

сотень тисяч різних послуг. Таким чином, 5G внесе фундаментальні зміни в 

повсякденне життя суспільства, зробивши можливим масове застосування 

технологій IoT і концепції M2M (Machine-to-machine) [2]. 

Навіщо ж нашій державі потрібен високо швидкісний 5 G інтернет? Все просто, 

адже дана технологія дасть величезні можливості, зокрема розвиток мереж 

п'ятого покоління забезпечить поліпшення якості життя та обслуговування 

клієнтів. Широке поширення телемедицини дозволить віддалено проводити 

найскладніші хірургічні операції або моніторити здоров'я населення у 

важкодоступних сільських регіонах, дистанційне керування машинами в 

небезпечних для людини умовах знизить ризик надзвичайних ситуацій, а масове 

впровадження технологій "розумних міст" поліпшить якість життя в містах в 

цілому.  5G стане основою для створення цифрової екосистеми і кардинально 

вплине на ключові галузі економіки, як виробничу так і не виробничу сферу 

матеріального виробництва (сфера послуг ). А саме, завдяки новітнім 

технологіям 5 G, виробнича сфера зможе значно скоротити терміни самого 
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процесу виробництва ( на приклад значно швидший пошук постачальників 

сировини, товарних посередників, тощо).Що стосовно сфери послуг, то тут 

скоротяться терміни обробки інформації та інтенсифікується сам процес 

задоволення послуг за рахунок високої швидкості оформлення заявок клієнтів. 

А якщо економічні галузі працюватимуть злагоджено, то відповідно можемо 

спостерігати економічне зростання країни в цілому. 

Що стосовно проблем, які впливають на процес впровадження мобільного 

інтернет зв’язку п’ятого покоління то це в першу чергу те, що із правової точки 

зору, данна інновація не є стандартизованою,  легалізованою, тобто не має чіткої 

визначеності, не зарегламентовано, як саме потрібно впроваджувати  мобільне 

покриття 5 G, яку технологію застосовувати, тощо.  А вже тим паче не 

визначено ступені відповідальності за порушення тих чи інших норм під час 

впровадження данної технології. Таким чином законодавство ніяк не може 

гарантувати захист та правомірності поширення 5 G в Україні. Як щодо 

технологічної бази та технологічних стандартів, то тут ситуація аналогічна. 

Адже не має відповідного обладнання, яке забезпечить якісне та безперервне 

надання послуги 5 G по всій території нашої країни, Також в Україні відсутні 

кваліфіковані кадри, які б досконало володіли необхідними зннаннями, тобто як 

саме потрібно впроваджувати даний задум в реальність. 

Та взагалі, для того щоб починати працювати над впровадженням п‘ятого 

покоління мобільного зв’язку, українській владі слід потурбуватися про те, щоб 

в країну якомога швидше прийшла 4G-технологія (LTE), а 3G зайняла місце 

нинішньої 2G. Останньою, нагадаю, окремі українські оператори, наприклад 

МТС, вже зараз забезпечують інтернет на безкоштовній основі як бонус для 

залучення абонентів голосового (телефонного) зв'язку     Але перед тим як 

говорити про мережах п'ятого покоління, Україні для початку необхідно 

впровадити стандарт бездротового зв’язку LTE (LTE, англ. Long Term Evolution 

— «довготерміновий розвиток»), який стане фундаментом для побудови мереж 

5G.   

На першому етапі необхідно здійснювати пошук правильної моделі 

розгортання рішень, які базуються на мобільних технологіях п’ятого покоління. 

За твердженням експертів, головна задача, яка стоїть перед галуззю, – не 

звільнення частотного ресурсу і побудови інфраструктури високошвидкісного 

обміну даними як це відбувається вже зараз для 4G, а повноцінна організація 

нового рівня обробки інформації. Такий підхід включає організацію 

високопродуктивних віртуальних мереж, які об’єднують тисячі кінцевих 

пристроїв, що генерують величезні потоки даних. Слід зазначити, що сьогодні 

тільки в США законодавчо виділені робочі моменти для функціонування 5G 

обладнання.  

Очевидно, що тестування 5G – це найпростіший аспект роботи. Набагато 

більше часу необхідно для приготування бізнес-моделей і розуміння, необхідних 

сервісів і програм для нашої країни [1]. На наступному етапі необхідно 
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працювати над технічною та програмною частиною реалізації проекту з 

експериментального запуску 5G 

Таким чином, ми визначили перспективи та можливості, які нам може дати 

впровадження мобільного інтернет зв’язку п’ятого покоління ( 5G) на території 

нашої держави та перепони які підстерігають фахівців у процесі впровадження 

інтернет інновації. 
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ПРОБЛЕМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

Постійний розвиток та подальше становлення ринкових відносин ставить 

свої вимоги до стабільно функціонуючої системи управління на підприємстві. 

Досягнення бажа- ного рівня неможливе без розв’язання вже накопичених 

суперечностей і вирішення проблем в усіх сферах економіки України. Сфера 

телекомунікацій та її підприємства як складові яв- ляють собою стратегічне 

значення для сталого розвитку й подальшої інтеграції усіх сфер і галузей 

економіки у процеси світової глобалізації. Це підтверджується вже доведеним 

міжнародним суспільно-економічним явищем – становленням наступного 

інформаційно- технологічного способу виробництва. Управління 

підприємствами телекомунікацій – склад- не системне утворення й пов’язане з 

багатьма змінними, що сприяє виникненню супереч- ностей і проблем усередині 

системи. Суперечності, в свою чергу, являють собою джерело економічного 

прогресу, відсутність яких зупинить саме життя людства та його еволюцію, але 

їх накопичення призводить спочатку до кризи, а потім – до банкрутства 

підприємства. Виявлення суперечностей і подальше визначення структури 

проблем можна представити за допомогою принципів, які повинні враховуватись 

керівниками й фахівцями підприємства при реалізації своєї діяльності. 

Принципи як основні положення, від вмісту яких залежать сутність і особливості 

планування цілей та окреслення бізнес-процесів у цілому, допоможуть 

сформувати модель структури проблем для їх аналізу та розв’язання; проте, 

керуючися прин- ципами, можна коригувати дії на кожному етапі для досягнення 

кінцевого позитивного ре- зультату розв’язання проблеми чи зняття 

суперечностей. 

  

             Постановка проблеми. В умовах динамічного розвитку ринкової 

економіки зростають вимоги до соціально-економічної адаптованості та 
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відповідного рівня функціонування усіх галузей та сфер економіки України. 

Прогресивний розвиток науки, техніки і технологій, інноваційність та висока 

наукомісткість сучасного виробництва висувають особливі вимоги до шляхів 

розвитку інформаційно-телекомунікаційної сфери . Сфера телекомунікацій як 

складова сфери зв’язку та інформатизації має стратегічне значення для сталого 

розвитку й стабільного функціонування виробничої і соціальної інфраструктури 

України, що призначена для задоволення потреб фізичних та юридичних осіб, 

органів державної влади в телекомунікаційних послугах . Це можливо зробити 

лише за умов стабільної роботи підприємств телекомунікаційної сфери, що 

спрямована на подальший успішний розвиток. Так підприємства 

телекомунікацій повинні бути динамічними. Унаслідок цього інформаційно-

телекомунікаційні послуги не можуть ефективно поширюватись без 

налагодженого механізму управління даними послугами.  

              Метою статті є формування моделі структури проблем та 

суперечностей, необхідної для подальшого вдосконалення системи управління 

телекомунікаційних підприємств України в сучасних економічних умовах. 

              Виклад основного матеріалу. Сфера послуги телекомунікаційного 

ринку в Україні як складова сфери послуг країни на даному етапі відноситься до 

однієї з найдинамічніших за розвитком сфер економіки. Доходи від надання 

телекомунікаційних послуг за 9 місяців (січень-вересень) 2014 року порівняно з 

аналогічним періодом минулого року збільшилися на 2,9 % і склали 36289,0 млн. 

грн., що ста- новить 92,3 % від загальної кількості доходів від надання послуг 

зв’язку [7]. Але, не дивлячись на вищезазначене, сьогодні в Україні існує, так 

званий, феномен цифрової нерівності, цифрової прірви (digital divide) – поділ 

окремих верств населення на основі нерівного доступу до сучасних технологій. 

Це особливо актуально для споживачів важкодоступних сільських, гірських 

районів та соціально вразливих груп споживачів: малозабезпечені сім’ї, 

пенсіонери та інваліди [11, c. 120]. Для розв’язання окресленої проблеми 

Законом України «Про телекомунікації» (далі – За- кон) було введено поняття 

«загальнодоступні телекомунікаційні послуги» (набір обов’язкових послуг 

загального користування встановленого рівня якості), які надаються споживачам 

на всій території України за тарифами, що регулюються державою і встановлені 

не тільки нижче їх реальної вартості, але інколи й нижче собівартості [10]. 

Доконечність надання збиткових загальнодоступних телекомунікаційних послуг 

викли- кало низку нових техніко-економічних проблем телекомунікаційної 

сфери, які потребу- ють вчасного вирішення. У першу чергу, йдеться про 

мотивацію розвитку таких послуг. Із цією метою Законом передбачено 

необхідність компенсації збитків операторам, що надають загальнодоступні 

послуги [11, с. 120]. Створення відповідного механізму компенсації збитків 

покладено на Кабінет Міністрів України. Після введення в дію Закону пройшло 

10 років, про- те такий механізм, який відповідав і ринковим принципам, і 

соціальним інтересам, з різних причин, на жаль, не створено, тому, як вказано, 

досить гострі проблеми. 
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               Висновки. Підхід до вирішення суперечностей і проблем повинен бути 

цілеспрямований та структурований. У процесі глобалізації національної 

економіки і в період трансформації рин- кових відносин в Україні сфера 

телекомунікацій як складова сфери зв’язку та інформатизації є головною 

«артерією», що постачає, обробляє, допомагає споживати інформацію і потребує 

швидкого реагування на соціально-економічні протиріччя, що виникають, та їх 

загострення у вигляді проблем. Це можливо зробити, якщо комплексно підійти 

до системи управління об’єктом телекомунікацій та питання структури проблем 

на прикладі запропонованої моделі структури проблем. Модель формування 

структури проблем управління об’єктом телекомунікацій, пред- ставлена на рис. 

2 і зазначена в основному матеріалі дослідження, допоможе менеджмен- ту 

підприємства структуризувати, зробивши більш ефективним механізм 

антикризового управління підприємством для стабільного його функціонування 

за умов поетапного систем- ного підходу: – аналіз та діагностика протиріч, їх 

структуризація, групування щодо виявленої проблемної спрямованості з 

урахуванням можливості виникнення кризового стану підприємства і загро- зою 

банкрутства; – формування проблем відповідно до часових обмежень вирішення 

проблем за їх спрямованістю, пріоритетністю й ресурсним потенціалом; – 

визначення базового варіанту структури проблем та їх кінцево-цільової 

спрямованості та зразок оцінки соціально-економічної ефективності базового 

варіанта структури; – коригування за необхідності базового варіанту структури 

проблем відповідно до виз- начених принципів згідно з контуром, що веде від 

блоку 10б знов до 4 блоку оцінки, так як, можливо, потрібна повторна або більш 

детальна оцінка складових з блоків 2-4; – розробка можливих профілактичних 

засобів запобігання повторенню проблем чи заго- стренню протиріч. Це потребує 

певних дій з боку системи управління підприємствами телекомунікацій в Україні 

для мотиваційного впливу за допомогою вирішення проблем системи управління 

на усіх соціально-економічних рівнях об’єкта та приведення останнього на 

бажаний фінансово- економічний та соціальний рівень. Але це вимагатиме 

певних, конкретних обмежень на виробництві й використання трудових і 

матеріальних ресурсів. Слід також зазначити, що в умовах стрімкого розвитку 

українського телекомунікаційного ринку зростає конечність постійного 

моніторингу та аналізу отриманих даних на предмет реального стану справ і 

необхідність своєчасного реагування й усунення протиріч, що зароджуються. 
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СУЧАСНИЙ СТАН КОНКУРЕНЦІЇ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В 

УКРАЇНІ 

 

І. Постановка проблеми 

І.І. Телекомунікаційна сфера в Україні стрімко розвивається, ринок 

знаходиться на стадії свого насичення, споживач стає все більш вибагливим, 

швидкість змін вражаюча. 

Функціонуючи в умовах жорсткої конкуренції, що постійно загострюється, 

оператори телекомунікацій зіштовхуються з проблемою підвищення 

конкурентоспроможності своїх послуг та компанії в цілому. 

І.ІІ. Актуальність теми та приділення уваги конкурентоспроможності 

підприємства телекомунікаційної сфери зумовлені також тим, що цікавою рисою 

телекомунікаційного ринку є питання поширення нових технологій та 

сприйняття цих інновацій населенням. Адже сегментування ринку споживачів на 

різні категорії (новатори, ранні послідовники, рання більшість, пізня більшість 

та ретрогради) дає можливість сучасному націленому на стратегічний успіх та 

конкурентоспроможному підприємству побудувати такі тактичні плани та 

стратегічні розробки, які б враховували більшість можливих ризиків, опір 
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змінам, ринкову кон’юнктуру та, що найважливіше, свої ключові фактори 

успіху, та дозволили б обійти конкурентів у завоюванні більшої долі ринку. 

І.ІІІ. Однією з основних проблем при виборі стратегій забезпечення 

конкурентоспроможності телекомунікаційними компаніями (ТК) є 

невідповідність теоретичного фундаменту актуальним умовам їх 

функціонування та тенденціям розвитку. Ігнорування цієї проблеми 

дослідниками та фахівцями у даній сфері діяльності створює певні 

перешкоджання у питанні забезпечення конкурентоспроможності 

телекомунікаційних компаній - [5] . 

Проблема конкуренції в економічній науці є завжди актуальною, хоча поняття 

конкуренція, методи конкурентної боротьби та механізм конкуренції є досить 

детально проаналізованими багатьма дослідниками. Станом та аналізом 

конкуренції в галузі ТК займаються такі вчені ОНАЗ як Гранатуров В.М., 

Кораблінова І.А., Воробієнко С.П., Литовченко І.В -[1, 2], у їхніх працях велике 

значення приділяється складу критеріїв та факторів конкурентоспроможності ТК 

компаній. 

 

ІІ. Мета 

На даний момент конкуренція стає найбільш вирішальним важелем, 

загострює боротьбу за споживача, з кожним днем зростає і є важливим стимулом 

удосконалення матеріально-технічної бази компанії, покращення технології та 

організації виробництва, впровадження прогресивних видів послуг, форм та 

методів обслуговування споживачів та найбільш повного задоволення їх потреб. 

Саме тому метою статті є подальший розгляд та аналіз стану конкуренції в сфері 

телекомунікацій. 

 

 

ІІІ. Виклад основного матеріалу 

У 2015 році НКРЗ працювала над рішеннями створення рівних, прозорих 

умов здійснення діяльності для всіх учасників ринку ТК послуг, розвитком 

ефективної конкуренції шляхом визначення цих ринків, їх аналізу та визначення 

операторів з істотною ринковою перевагою з метою забезпечення потреб 

громадян України у якісних та доступних телекомунікаційних послугах -[4]. 

Основними сегментами на ринку телекомунікаційних послуг залишаються 

мобільний, фіксований та широкосмуговий (комп’ютерний) зв’язок, спільна 

частка яких у загальних доходах від надання телекомунікаційних послуг за 

підсумками 2016 року слала 94,4 %, з них 67, 5 % належить мобільному зв’язку, 

17, 4 % – фіксованому телефонному, 11,2 % – комп’ютерному зв’язку, часта теле- 

та радіопрограм порівняно невелика 4,8 %, менше одного відсотка на кожен вид 

послуг приходиться на проводові мовлення, ІР-телефонію та телеграфний 

зв’язок [2]. 

Згідно з даними Держстату, доход від послуг мобільного зв’язку за 

минулий рік склав 31,5 млрд грн., а рівень проникнення SIM-карток становив 126 
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%. На думку фахівців, ця цифра яскраво характеризує той факт, що в Україні 

відбувається активне користування кількома картками одночасно. За 

експертними оцінками, реальний рівень проникнення мобільного зв’язку в 2016 

році склав 85 %. Власне, ще в 2013 році за статистичними показниками ринок 

перейшов стовідсотковий рівень насиченості, але знову ж таки – цей показник 

відображає тенденцію використання 2-3 SIM-карток одним абонентом, а не 

реальну кількість користувачів мобільного зв’язку в Україні. 

Воно й не дивно, адже тарифи на дзвінки всередині мережі є традиційно 

нижчими, ніж ціна на дзвінок в іншу мережу. Абоненти, використовуючи SIM-

картки різних операторів, намагаються таким чином заощаджувати на розмовах. 

Успіх операторів мобільного зв’язку в Україні пояснюється як світовою і 

загальноєвропейською тенденцією росту, так і постійно зростаючим середнім 

класом. Але одним з головних факторів стала агресивна маркетингова політика 

мобільних операторів. 

 

Висновки 

Основними тенденціями розвитку операторів мобільного зв’язку України 

є надання нових перспективних та конкурентоспроможних послуг, та в умовах 

насичення за кількістю абонентів утримання існуючих абонентів, та, як вже було 

зазначено, проведення агресивної маркетингової політики. 

Характерною рисою даного ринку є його тісна залежність від розвитку світових 

стандартів телекомунікацій. Всі технології, що на даний момент 

використовуються в Україні, були винайдені поза межами нашої країни, та 

прийшли в Україну зі значним відставанням. У цілому на ринку телекомунікації 

конкуренція постійно посилюється. Тому подальшого дослідження потребують 

методи оцінки конкурентоспроможності сучасних підприємств зв’язку. 
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РОЗВИТОК МОБІЛЬНОГО  ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ 

Телекомунікаційний ринок є одним з найбільш перспективних та швидко 

зростаючих напрямків галузі зв’язку України. На даний час система 

телекомунікацій в Україні знаходиться на шляху швидкого розвитку, що в 

цілому орієнтоване на вхід української системи зв'язку в світову, як 

рівноправного партнера.  Однією з галузей зв'язку, що має бурний розвиток, є 

мобільний зв'язок. Мобільний зв'язок в Україні вперше з'явився 16 червня 1993 

року. Компанія UMC, нині «МТС-Україна», тоді запустила в  експлуатацію 

мобільну мережу стандарту NMT. Ця мережа належала до стандартів першого 

покоління (1G).  

Зв'язок був слабко захищений від перешкод, будь-якого абонента легко можна 

був прослухати за допомогою звичайного радіоприймача, а самі абонентські 

термінали (мобільним телефоном назвати це вкрай складно) важили по кілька 

кілограмів, і встановлювалися переважно в автомобілях. Дозволити собі такий 

зв'язок могли лише найбільш забезпечені верстви населення, тому як телефони 

коштували кілька тисяч доларів, а щомісячна абонентська плата становила кілька 

сотень умовних одиниць. Це стандарт зв'язку був повністю витіснений GSM до 

2000 року. 

     В 1996 році, компанією «Голден Телеком» в експлуатацію була введена 

перша в східній Європі GSM-мережа. Так в Україні з'явилася перша мережа 

другого покоління (2G).  

Повністю цифровий зв'язок досить добре (але не ідеально) захищений від 

перешкод і прослуховування. Цей стандарт дозволяє абонентам здійснювати 

голосові дзвінки, обмінюватися текстовими й мультимедійними 

повідомленнями, а також одержувати доступ до мережі Інтернет. 

В Україні зв'язок надається на частотах 900 і 1800 МГц. Це загальноєвропейські 

частоти, приміром, в Америці використовується частота 850 і 1900 МГц. 

        Наприкінці 2006 року в Україні відбувся офіційний старт першого 

оператора третього покоління в стандарті CDMA, це був 

бренд PEOPLEnet компанії «Телесистеми України». Спочатку ця технологія 

застосовувалася винятково військовими, у зв’язку зі своєю високою захищеністю 

сигналу, однак наприкінці ХХ століття стала надбанням широкої громадськості.  

      В 2007 році, в Україні нарешті-то запрацювала мережа третього стандарту 

UMTS, що дозволяє одержати крім стандартних сервісів, доступних у мережах 

другого покоління, ще й такі функції як відеодзвінки, онлайн-ТБ і просто високу 

швидкість доступу до Інтернету. Ця технологія визнана як 3G-стандарт. UMTS 
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реалізована в чотирьох частотних діапазонах 850/1700/1900/2100 МГц. Однак не 

виключено, що ця кількість незабаром може бути розширена. В Україні зв'язок 

стандарту UMTS надається тільки на частоті 2100 МГц, і поки тільки одним 

оператором — Utel, ще два оператори, «Київстар» й Beeline надають своїм 

абонентам роумінг-доступ до цієї мережі. 

  Станом на 1 квітня 2016 року, кількість активних SIM-карток в Україні 

зменшилась порівняно з 2015 роком на 3,6 млн. і становила 57,1 млн штук, таким 

чином рівень проникнення мобільного зв'язку в Україні становив 133%. Це 

зумовлено популярністю мобільних телефонів з 2-ма SIM-картками. Реально 

користувачами мобільного зв'язку, за даними дослідження Київського 

міжнародного інституту соціології, на кінець 2013 року були 88% жителів 

країни.  

Прибутки від мобільного зв'язку вже зараз перевищують прибутки від 

міжнародного зв'язку в стаціонарних телефонних мережах, а в майбутньому ця 

різниця обіцяє зрости й ще більше. За 2015 рік доходи від надання послуг 

мобільного зв’язку збільшились на 5,2% у порівнянні з 2014 роком і склали 33,2 

млрд гривень. Таким чином середньомісячний дохід від одного абонента склав 

близько 46 грн. Успіх операторів мобільного зв'язку в нашій країні пояснюється 

як світовою і загальноєвропейською тенденцією росту, так і постійно 

зростаючим середнім класом. Але одним з головних факторів стала агресивна 

маркетингова політика мобільних операторів. 
Основними операторами є Київстар, Vodafone / МТС Україна та lifecell, які 

разом займають понад 97,5% ринку мобільного зв'язку в Україні 

  

# Оператор Технології К-сть абонентів, млн Власники 

1 Київстар GSM, UMTS ▼ 25,3 (квітень 2016) 
VimpelCom 

Ltd  (100%) 

2 
МТС 

Україна / Vodafone 

GSM, CDMA, U

MTS 
▲ 20,7 (квітень 2016)  

Мобільні 

ТелеСистеми (100%) 

3 lifecell GSM, UMTS ▼ 9,7 (квітень 2016)  Turkcell (100%) 

4 Інтертелеком CDMA ▲ 1,313 (березень 2016)  

Odinaco Ltd (Кіпр, 

49 %), Віктор Гушан 

(35,7 %) 

5 ТриМоб UMTS ▼ 0,839 (березень 2013)  Укртелеком (100%) 
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На сьогоднішній день зрозуміло, що інформація та інформаційні технології 

перевертаються у рішучий дієвий засіб у формуванні світової економічної 

системи. У майбутньому темпи створення інформації, її доступність та 

багаточисленні сфери її застосування спричинять ще більш значні зміни у 

національній економіці кожної з країн світу. Але у цьому процесі значну роль 

буде грати мобільний зв'язок з широким набором сучасних послуг.   
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ  

МЕРЕЖІ МАЙБУТНЬОГО 
 

Анотація: У доповіді розглянуто основні аспекти розвитку мережі 

майбутнього в розрізі забезпечення стійкого функціонування під час дії 

зовнішніх дестабілізуючих факторів природного та(або) техногенного 

характеру. Сформовано основні вимоги до системи відновлення Future Networks 

та план по боротьбі зі стихійними лихами. 

 

В наш час, в умовах зростання числа катастроф техногенного та природного 

характеру, зростаючої загрози локальних конфліктів істотне значення набуває 

завдання забезпечення сталого функціонування мережі майбутнього (FN- Future 

Networks), яка є  еволюційним розвитком мереж наступного покоління [1]. FN 

характеризується безперервною зміною вимог до телекомунікаційних мереж, 

появою принципово нових прикладних областей дистанційного керування 

побутовою та іншою технікою (Internet of Things), створенням “розумних” мереж 

(Smart Gridg) з використанням хмарних обчислень (Cloud Computing). 

Згідно з визначенням МСЕ мережа майбутнього [1] являє собою глобальну 

інформаційну інфраструктуру, яка об’єднує в собі вже існуючі інформаційно-

комунікаційні мережі з врахуванням компонент, які тільки плануються до 

впровадження. Єдиним центром управління глобальною інформаційною 

http://www.livejournal.com/
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інфраструктурою забезпечується здатність надавати повний спектр 

телекомунікаційних послуг (в будь-якому географічному місці, гарантованої 

якості, прийнятної вартості, та в будь-який час) на базі нових та інноваційних 

технологій. Головною відмінністю мережі майбутнього є здатність до 

самовідновлення та самоорганізації за рахунок її сталості та стійкості до дії 

стихійних лих. Безвідмовне функціонування FN під час дії стихійного лиха 

забезпечує потреби управління державою, оборони, безпеки, охорони 

правопорядку, економіки країни, а також потреби фізичних і юридичних осіб в 

новітніх та інноваційних послугах телекомунікацій.  

Останнім часом в зв’язку зі зміною клімату дедалі частіше спостерігаються 

стихійні лиха, такі як землетруси, паводки, цунамі, повені, урагани, тощо. В 

зв’язку з чим надання телекомунікаційних послуг зупиняється в тому чи іншому 

регіоні світу. Це свідчить, що ми живемо в епоху глобальних змін, тому потрібно 

сформувати вимоги до FN такі, щоб вона була стійка до впливу вищезазначених 

зовнішніх дестабілізуючих факторів (ЗДФ). Для того,щоб мінімізувати 

пошкодження та/або захистити мережу необхідно розробити певні рекомендації, 

щодо проектування FN з метою мінімізації дії ЗДФ та відновлення сталого 

функціонування мережі.  

Для попередження наслідків від дії катастроф техногенного та природного 

характеру, необхідно розробити план по боротьбі зі стихійними лихами, а саме: 

  профілактика – види діяльності, які фактично усувають або зменшують 

ймовірність катастрофи; 

  готовність – діяльність, яка використовуються для підтримки запобігання, 

пом'якшення, реагування на стихійні лиха та ліквідація їх наслідків. На цьому 

етапі розробляються плани, щоб врятувати життя і мінімізувати збиток від дії 

лих (наприклад, установка систем раннього попередження). 

 відповідь – діяльність після дії стихійного лиха. Ці заходи покликані 

стабілізувати ситуацію і зменшити ймовірність вторинного ушкодження. 

 відновлення – заходи, необхідні для повернення всіх систем до 

нормального функціонування (наприклад, відновлення знищеного майна або 

ремонт необхідної інфраструктури). 

Головне завдання системи відновлення FN полягає у поетапному 

забезпеченні заданого числа каналів на заздалегідь позначених найважливіших 

напрямках зв'язку в інтересах державного управління, оборони, безпеки та 

охорони правопорядку в умовах масових руйнувань на мережі зв'язку. 

Поряд з головним завданням, система відновлення повинна забезпечити 

сталість функціонування телекомунікаційної мережі України з необхідною 

якістю в умовах можливих руйнувань окремих ділянок мережі, ліній і об'єктів 

зв'язку, а також розгортання мобільних засобів зв'язку в районах надзвичайних 

ситуацій обхідних і резервних мереж зв'язку. 

Завдання, що вирішуються системою відновлення, повинні підрозділятись 

на три тимчасові складові [2]: 
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1) завдання оперативного відновлення зруйнованих основних напрямів 

зв'язку (ОНС) за нормативний час від 6 до 24 ч, що реалізовуються мобільними 

засобами, що перевозяться; 

2) завдання відновлення середньострокового характеру, що реалізовуються 

в сукупності мобільними і рухливими засобами відновлення зв'язку з метою 

часткового задоволення потреб користувачів (від 10 % до 30 % необхідного 

числа каналів); 

3) завдання відновлення довгострокового характеру, що забезпечують повне 

відновлення об'єктів зв'язку і структури мереж електрозв'язку. 

Таким чином, сформовано основні завдання побудови системи відновлення, 

яка може бути використана оператором телекомунікацій для відновлення 

функціонування мережі та забезпечення користувачів тими чи іншими 

послугами. 
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SECURITY ISSUES IN TELECOMMUNICATION – CALLER ID SPOOFING 

What Is Caller ID Spoofing? 

Caller ID spoofing is the process of changing the caller ID to any number other 

than the calling number. When a phone receives a call, the caller ID is transmitted 

between the first and second ring of the phone. To transmit the caller ID, we use a 

technique called Frequency Shift Keying, which transmits the caller ID in a binary 

format. It is possible, during this part of the call, to transmit the caller ID we want 

instead of the true number. 

How to Spoof? 

Once all the information is provided the service will create a conference type 

phone call and connect you to the number you have specified. If you wanted to, you 

could potentially set up something to spoof caller ID yourself. All that you need to do 

is set up a host with Asterisk and then have a SIP trunk line. 

Some service providers have been known to allow any number in the caller ID 

sequence sent out on Primary Rate Interfaces. This allows any company having a 

http://foreign.dut.edu.ua/
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legitimate purpose change the caller ID to a number they specify. Unfortunately, it also 

allows anyone who owns a Primary Rate Interface to specify a number for malicious 

purposes. 

Can you bypass authentication? 

Voicemail used to use caller ID as the only form of authentication, allowing 

anyone to spoof the phone number and listen to the messages. This was a very insecure 

policy and most voicemail services have been updated to protect against this attack. 

Are there ways around caller id spoofing? 

The call-back method allows for some security when you think caller ID 

spoofing is being used. You could put the caller on hold, and then call the displayed 

number. If the number is busy or you reached the company they said they are calling 

from then they are potentially telling the truth. 

However, they could be forwarding you to the company. At that point, when you 

are on phone with the company in question, you could ask whether or not the person is 

calling on behalf of the company. 

The final check you could make is to enter the number in question in a search 

engine. This allows you to see if the company has the number on their website or if the 

company has mention of a scam that is going on. It also allows you to figure out what 

other people are saying about number. 

"Spoofing" occurs when a caller deliberately falsifies the information 

transmitted to your caller ID display to disguise their identity. Spoofing is often used 

as part of an attempt to trick someone into giving away valuable personal information 

so it can be used in fraudulent activity or sold illegally. U.S. law and FCC rules prohibit 

most types of spoofing. 

How does spoofing work? 

Caller ID lets consumers avoid unwanted phone calls by displaying caller names 

and phone numbers, but the caller ID feature is sometimes manipulated by spoofers 

who masquerade as representatives of banks, creditors, insurance companies, or even 

the government. 

What you can do if you think you're being spoofed 

You may not be able to tell right away if an incoming call is spoofed. Be careful 

about responding to any request for personal identifying information. 

 Never give out personal information such as account numbers, Social Security 

numbers, mother's maiden names, passwords or other identifying information in 

response to unexpected calls or if you are at all suspicious.  

 If you get an inquiry from someone who says they represent a company or a 

government agency seeking personal information, hang up and call the phone 

number on your account statement, in the phone book or on the company's or 

government agency's website to verify the authenticity of the request. 

 Use caution if you are being pressured for information immediately. 

 If you have a voice mail account with your phone service, be sure to set a 

password for it.  Some voicemail services are preset to allow access if you call 
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in from your own phone number.  A hacker could spoof your home phone 

number and gain access to your voice mail if you do not set a password. 

Is spoofing illegal? 

Under the Truth in Caller ID Act, FCC rules prohibit any person or entity from 

transmitting misleading or inaccurate caller ID information with the intent to defraud, 

cause harm, or wrongly obtain anything of value.  If no harm is intended or caused, 

spoofing is not illegal.  Anyone who is illegally spoofing can face penalties of up to 

$10,000 for each violation.  In some cases, spoofing can be permitted by courts for 

people who have legitimate reasons to hide their information, such as law enforcement 

agencies working on cases, victims of domestic abuse or doctors who wish to discuss 

private medical matters. 

Is blocking a phone number the same thing as spoofing? 

Spoofing is not the same thing as blocking a phone number.  FCC rules require 

telephone companies to make phone number blocking available and free for all calls 

between states (each state makes its own rules about calls that stay within the state).  If 

you receive a phone call from an "unknown number," that phone number has been 

blocked, but not necessarily spoofed. Also, you can legally block the transmission of 

your phone number when you make calls, so your number will appear as "unknown." 

What are the FCC rules regarding caller ID for telemarketers? 

FCC rules specifically require that a telemarketer: 

 Transmit or display its telephone number or the telephone number on whose 

behalf the call is being made, and, if possible, its name or the name of the 

company for which it is selling products or services. 

 Display a telephone number you can call during regular business hours to ask to 

no longer be called. This rule applies even to companies that already have an 

established business relationship with you. 

SIP Trunking Security 

SIP trunking security is essential to protect your network and reduce the risk of 

information disclosure. Data loss can have significant financial impact, while attacks 

on the network can lead to productivity losses and business disruption. 

You may also have to maintain security levels in line with customers’ service level 

agreements (SLAs) and specific industry regulations. If your business is subject to 

regulatory compliance, you could face the additional risk of penalties and loss of 

customer confidence if a security breach occurs. 

Recognizing Security Threats 

There are two main types of threats to SIP trunks – threats to the media payload 

and threats to signalling protocols. 

Media payload threats 
If hackers intercept or eavesdrop on telephone conversations, this can result in 

disclosure of private, company or client information. This can damage your business 

and you could incur compliance penalties. 

Signaling protocol threats 
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Attacks on your network’s signaling protocols can result in loss of revenue, 

service or business disruption and penalties for non-compliance. This type of threat 

takes three forms: 

 Telephone Denial of Service (TDoS) attacks disable a telephone system by 

repeatedly calling targeted numbers using automated calling machines. Your 

business would have no incoming or outgoing call service because all channels 

are engaged by the attack. 

 Toll fraud occurs when hackers access a phone system and make repeated calls 

to long distance and international destinations, leaving your business with a 

large, unexpected bill. 

 Spoofed caller ID can result in identity theft or scammers posing as someone 

else. Calls from fraudsters who hide their identity can lead to financial loss, loss 

of confidential data and non-compliance penalties. 

  

Protecting your network 

You should take a number of measures to minimize the risk of security breaches: 

 Deploy encryption to media payload and signaling protocols to protect call 

privacy. 

 Monitor your networks to detect unusual calling patterns that might be caused 

by toll fraud. 

 Mask your network topology to minimize the risk of TDoS attacks. 

Access level security 

SIP security is influenced by the type of equipment and configuration used at 

customer sites. Popular solutions include router and firewall or Session Border 

Controllers. 

Router and firewall deployments are low-cost solutions generally found in 

smaller businesses. However, they have limitations for businesses with high data 

volumes or VoIP solutions that require traffic prioritization and Quality of Service. 

Session Border Controllers are used by larger enterprises. They support integrated 

TLS/SRTP encryption and don’t require dedicated hardware to enable encryption. 

SIP Trunking encryption  

SIP Trunks incorporate two forms of encryption: 

 Transport Layer Security (TLS) protects signalling protocols and prevents 

hackers from capturing names and telephone numbers. 

 Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) protects audio and video traffic. 

Security best practice now recommends tightly integrating TLS and SRTP with 

SIP Trunking to optimize both signaling and media protection. TLS provides 

encryption from the customer site to the service provider’s signaling gateway, while 

SRTP provides media encryption throughout the SIP service provider’s network. 

As well as improving protection, integrated TLS/SRTP solutions eliminate the need 

for dedicated private circuits, allowing secure transmission over the public Internet. 
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SIP connectivity security 

Traditionally, businesses have used dedicated private circuits such as 

Multiprotocol Label Switching (MPLS) or encrypted Virtual Private Networks (VPNs) 

to secure SIP Trunking access links to legacy service providers. 

These methods incur high costs and lack the flexibility and scalability of Internet 

access. However, using Internet access in conjunction with integrated TLS/SRTP 

encryption provides a fast, reliable, flexible and secure solution for SIP Trunking. 

Caller ID in ISDN Networks 

In ISDN networks, caller ID (sometimes called CLID or ICLID for incoming calling 

line identification) is an analog service offered by a central office (CO) to supply 

calling party information to subscribers. Caller ID allows the calling party number and 

name to appear on a device such as a telephone display. 

ISDN messages signal call control and are composed of information elements (IEs) 

that specify screening and presentation indicators. ISDN messages and their IEs are 

passed in GTD format. GTD format enables transport of signaling data in a standard 

format across network components and applications. The standard format enables other 

devices to scan and interpret the data. The SIP network extracts the calling name from 

the GTD format and sends the calling name information to the SIP customer. 

ISDN and SIP Call Flows Showing the Remote-Party-ID Header 

The figure below shows the SIP gateway receiving an ISDN Setup message that 

contains a Display (or Facility) IE indicating the calling name. Receiving the message 

initiates call establishment.  

The Remote-Party-ID header sent by the SIP gateway identifies the calling party 

and carries presentation and screening information. The Remote-Party-ID header, 

which can be modified, added, or removed as a call session is being established, enables 

call participant privacy indication, screening, and verification.  
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Figure 1. Calling Name in Display or Facility IE of an ISDN Setup Message 

 

 
The figure below shows that the original ISDN Setup message sent by the ISDN 

device does not contain a Facility IE. The SIP gateway receives the ISDN Setup 

message indicating that the calling name is to be delivered in a subsequent ISDN 

Facility message. The SIP gateway then sets the display name of the Remote-Party-ID 

to pending . The presence of pending in a calling Remote-Party-ID of an INVITE 

denotes that the display name is to follow.  

The functionality of a calling name sent in a subsequent message requires that:  

 The ISDN switch type has the ability to indicate that the name follows in the 

next Facility message after the initial ISDN Setup message.  

 The SIP gateway has the ability to interpret the subsequent Facility message into 

a SIP message. The SIP INFO message is used to interpret the Facility received 

from the ISDN device.  
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Figure 2. Calling Name in Facility IE of an ISDN Facility Message 
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ЦЕНТРИ ОБРОБКИ ДАНИХ: ОСНОВНІ ВИМОГИ ТА 

СЕРТИФІКАЦІЯ 

 

Основною вимогою, що пред'являється до центрів обробки даних (ЦОД), є 

відмовостійкість. Саме відмовостійкість ЦОД і визначає рівень надійності ЦОД. 

При цьому мається на увазі відключення ЦОД як на час планово-запобіжних 

робіт і профілактики обладнання, так і позапланових аварійних ситуацій. 

Головна мета введення класифікації по рівнях надійності - уникнути 

розпливчатих формулювань як при формуванні технічного завдання до дата-

центрів, що будуються, так і при описі характеристик вже функціонуючих ЦОД. 

Очевидно, що поняття відмовостійкості ЦОД визначає і відмовостійкість 

кожної з систем ЦОД. Це означає, що той або інший рівень надійності накладає 

певні вимоги відразу на всю інфраструктуру дата-центру. Фактично, з цього 

виходить, що вибраний рівень надійності цілком визначає концепцію ЦОД. 

Існуючі на сьогоднішній день чотири рівні надійності ЦОД, названі Tier 1, 

Tier 2, Tier 3 і Tier 4 введені організацією UptimeInstitute (Інститут Безперебійних 

Процесів, США). UptimeInstitute заснований в 1993 році з метою 

підвищеннянадійності і доступності ЦОД. Інститут розробив безліч 

нововведень, які до справжнього моменту стали стандартними рішеннями, 

вживаними при побудові ЦОД. Зокрема, класифікація Tier увійшла до 

американського стандарту TIA/EIA-942, що повсюдно використовується. 

Класифікація Tier описує надійність функціонування ЦОД і є необхідною для 

компаній, як охочих побудувати свій ЦОД, так і для орендуючих чужі 

обчислювальні потужності. Залежно від критичності бізнесу компанії, залежно 

від втрат, які компанія понесе у разі зупинки її бізнес-процесів обирається той 

або інший Tier. Система класифікації Tier, розроблена Uptime Institute для оцінки 

надійності дата-центрів, з часу свого створення в середині 90-х рр. пройшла шлях 

від загальної термінології до глобального стандарту перевірки інфраструктури 

дата-центрів. У свою чергу, високий рівень надійності вимагає високих як 

капітальних, так і експлуатаційних витрат, тому і вартість обчислювальних 

потужностей також різко залежить від рівня надійності ЦОД. 

На перший погляд може показатися, що основним показником, що 

визначає рівень надійності, є час простою ЦОД за рік і витікаючий з нього 

коефіцієнт відмовостійкості, рівний відношенню часу простою за рік до 

тривалості року. Проте, слід зазначити, що є ще більш принципове розділення 

чотирьох рівнів надійності на дві категорії. Критерієм є можливість проведення 

профілактичних робіт без повної зупинки ЦОД: 
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При Tier I і II для виконання планово-запобіжних робіт необхідно зупинити 

ЦОД. 

При Tier III і IV будь-яка планова діяльність здійснюється без порушення 

нормального ходу роботи ЦОД. 

Але повернемося до відмовостійкості. По даному показнику виділено 4 

рівні надійності: 

Tier I: час простою 28,8 годин в рік, коефіцієнт відмовостійкості 99,671%; 

Tier II: 22,0 години в рік, 99,749%; 

TierIII: 1,6 години в рік, 99,982%; 

Tier IV: 0,4 години в рік, 99,995%. 

Витрати на інфраструктуру і складність проекту зростають з підвищенням 

Tier-класу. Tier не встановлює конкретних технологічних або проектувальних 

критеріїв. Не можна сказати, що клас Tier IV «краще», ніж клас Tier II. 

Інфраструктура дата-центру повинна відповідати задачам бізнесу, не вимагаючи 

надмірних витрат і не піддаючи компанію великому ризику 

Відмовостійкий ЦОД характеризується безупинною роботою при 

проведенні планових заходів і здатний витримати одну серйозну відмову без 

наслідків для критично важливого навантаження. Необхідне дубльоване 

підведення живлення, резервування системи кондиціонування і ДПЖ по схемі 

2(N+1). Для ДГУ необхідний окремий майданчик із зоною зберігання палива. 

Tier IV вимагає захисту від всіх потенційних проблем у зв'язку з людським 

чинником. Регламентовані навіть надмірні засоби захисту від дій людини, 

навмисних або випадкових. Також врахований вплив непереборної сили - 

сейсмоявища, потопи, пожежі, урагани, шторми, тероризм. Несуча здатність 

перекриттів не менше 857кг/м2 при навантаженні зверху плюс 125кг/м2 

навантаження знизу. 

Надійність роботи дата-центру визначається не тільки проектом і 

обладнанням. Поточні операції грають величезну роль в підтримці доступності 

сервісів дата-центру, тому в 2010 році Uptime Institute розробив керівництво по 

управлінню (стандарт Tier: операційна стійкість (Tier Standard: Operational 

Sustainability)) і почав сертифікацію поточної роботи дата-центрів. Процес 

включає порівняльний аналіз можливостей управлінської команди по 

спеціальному оцінному листу з обов'язковим виїздом консультантів на місце. 

Ключові напрями аналізу — опис, нагляд і підтвердження основних процесів, 

включаючи підбір персоналу, навчання і техобслуговування. 

За останній час Tier сертифікація одержує все більшу популярність. Зараз в 

процесі сертифікації знаходиться більше компаній, ніж коли-небудь ще за 20-

річну історію. 
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АЛГОРИТМ ЧАСТОТНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ 

РАДІОМЕРЕЖІ 

 

Визначальним при проектуванні мережі рухомого та фіксованого 

радіозв'язку є планування радіомережі, яке представляє собою ітеративний 

процес з виконанням наступних кроків: 

• синтезу структури мережі; 

• прогнозування напруженості поля сигналу в зоні дії мережі радіозв'язку; 

• аналізу зони обслуговування для кожного осередку і мережі в цілому; 

• оцінки внутрісистемної електромагнітної сумісності; 

• призначення частот; 

• аналізу функціонування мережі з урахуванням взаємних перешкод. 

Процес планування здійснюється поступово, крок за кроком, і виливається 

в пропозиції щодо побудови мережі радіозв'язку та аналізу її роботи. 

Вихідні дані для планування містять загальні характеристики мережі 

зв'язку (число і частоти дозволених радіоканалів; план мережі з зазначенням 

бажаних пунктів розміщення БС, що відповідають вимогам по наявності ліній 

зв'язку з АТС загального користування, електроживлення, можливості 

розміщення обладнання і установки антен та ін.). 

Очевидно, що на результати планування істотний вплив роблять системні 

чинники, посилюючи складність і неоднозначність рішення задачі синтезу 

мережі радіозв'язку. 

Завдання синтезу мережі може бути сформульована таким чином: 

Знайти таку мережу радіозв'язку S", яка задовольняє вихідним вимогам 

(обмеженням) і володіє при цьому значенням сукупності (вектора) показників 

якості �̅�(S"), найкращим в сенсі безумовного критерію переваги, який має вигляд 

 

�̅�(S")<�̅�(S’)     (1) 

 

Якщо виконується умова (1), то кожен з показників якості �̅�(S") 

оптимізованої мережі S" не гірше, ніж у вихідної мережі S', в тому числі 

щонайменше один з цих показників якості кращий, ніж у мережі S’. 

У даній постановці завдання синтезу мережі відноситься до задачі 

векторної (багатокритеріальної) оптимізації і полягає у виборі з декількох 

варіантів векторно-порівнянних рішень такого, при якому мережу має найкращі 

значеннями вектора показників якості �̅�(S) 
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Можна стверджувати, що за інших рівних умов чим нижча вартість мережі, 

тим краща мережa. Якщо в процесі синтезу вартість мережі вдалося знизити на 

одиниці відсотків при виконанні мережею заданих вимог, то це може дати 

десятки і навіть сотні міліонів економії. Важливо при цьому забезпечити 

оптимальність частотного планування в мережі, так як використані групи частот 

можуть бути задіяні на наступних етапах розширення мережі. Тому при 

виконанні умов (1) в процесі синтезу мережі потрібно оптимізувати апаратурний 

(вартість) і частотний (кількість частотних каналів, використовуваних мережею) 

ресурси мережі. Якщо в результаті виконання завдання синтезу розкриється 

протиріччя між цими показниками, то слід один з показників якості перевести в 

розряд обмежень. 

Успішно вирішити поставлену вище завдання синтезу мережі можна лише 

шляхом поєднання методів математичного синтезу, пов'язаного з істотною 

ідеалізацією мережі, з евристичним синтезом, під яким розуміється складний 

творчий процес, що полягає в знаходженні прийнятних рішень на основі 

використання накопичених даних і інженерного досвіду. 

У зв'язку з цим доцільно загальну задачу синтезу мережі декомпозувати на 

ряд частинних завдань, у вирішенні кожної з яких обов'язкова активна участь 

експертів і застосування спеціального програмного забезпечення. 

Основним етапом проектування мереж рухомого радіозв'язку та 

абонентського доступу є етап частотно-територіального планування, в ході якого 

вибираються структура мережі, місця розміщення БС, оцінюється питання 

частотного ліцензування, розраховуються можливість забезпечення охоплення 

необхідної зони обслуговування з заданим якістю зв'язку, розробляється 

частотний план розподілу радіоканалів для БС, виконується адаптація планів до 

умов територіальних і частотних обмежень проектованої зони обслуговування, 

перевіряються забезпечення зовнішньої електромагнітної сумісності планованої 

системи з РЕЗ інших систем і можливість забезпечення необхідної ємності 

мережі для обслуговування абонентського навантаження із заданою 

інтенсивністю втрат (відмов в обслуговуванні ) і т.д. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЮ 

ТА УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ 

У статті розглянуті технології ідентифікації в системах контролю і управління доступом. 

Наведено класифікацію сучасних біометричних засобів ідентифікації на основі статичних та 

динамічних фізіологічних характеристиках людини, а також фізичні принципи їх реалізації і 

статистичні оцінки ефективності застосування деяких з них. 

Захист будь-якого об'єкта включає в себе декілька рубежів безпеки, 

безсумнівно одним з найважливіших рубежів є система контролю доступу (далі-

СКУД). Сучасні технічні засоби СКУД дозволяють вирішувати ряд важливих 

завдань [1]: 

- протидія промислового шпигунства; 

- протидія розкраданню; 

- протидія саботажу; 

- протидія навмисного пошкодження матеріальних цінностей; 

- захист конфіденційності інформації; 

- регулювання потоку відвідувачів; 

- контроль в'їзду та виїзду транспорту; 

- облік робочого часу; 

- контроль своєчасності прибуття та вибуття працівників. 

Під СКУД розуміють об'єднані в комплекси електронні, механічні, 

електротехнічні, апаратно-програмні та інші засоби, що забезпечують 

можливість доступу визначених осіб в певні зони (територія, будівля, 

приміщення) або до апаратури, технічних засобів і предметів (ПЕОМ, 

автомобіль, сейф і т.п.), і обмежують доступ осіб, які не мають такого права. 

Подібні системи можуть здійснювати контроль за переміщенням людей і 

транспорту по території об'єкту, що охороняється, забезпечувати безпеку 

персоналу і відвідувачів, а також збереження матеріальних та інформаційним 

ресурсів підприємств та організацій різних форм власності. 

Згідно прийнятої класифікації, загальним технічним вимогам та методам 

випробувань СКУД поділяється за [1]: 

- способом управління; 

- кількістю контрольованих точок доступу; 
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- функціональними характеристиками; 

- видом об'єктів контролю; 

- рівнем захищеності системи від несанкціонованого доступу. 

Як правило, СКД складається з керованих перегороджуючих пристроїв в 

складі перегороджуючих конструкцій і виконавчих пристроїв, пристроїв 

введення ідентифікаційних ознак в складі зчитувачів і ідентифікаторів, 

пристроїв управління, у складі апаратних і програмних засобів. 

Загальна схема СКД наведена на Рисунку 1. Незважаючи на унікальність 

кожної конкретної системи контролю доступу, вона містить три основних 

елемента: ідентифікатор користувача (карта-пропуск, ключ), пристрій 

ідентифікації, управляючий контролер і виконавчі пристрої [1]. 

 

 

Рисунок 1. Загальна схема СКД 

Функціонування СКУД в спрощеному вигляді можна описати наступним 

чином. Кожен працівник або постійний відвідувач організації отримує 

ідентифікатор (електронний ключ) - пластикову картку або брелок з відповідним 

записаним в ньому індивідуальним кодом. Персональна «електронна картка» 

власника і код його «електронного ключа» зв'язуються один з одним і заносяться 

в спеціально організовані комп’ютерні бази даних. 

Для ідентифікації в складі СКУД застосовуються атрибутні і біометричні 

ідентифікатори. [3] 

В якості атрибутних ідентифікаторів використовують автономні носії ознак 

допуску: магнітні картки, безконтактні проксіміті карти, брелки Touch Memory, 

різні радіо-брелки, біометричні: зображення райдужної оболонки ока, відбиток 

пальця, відбиток долоні, риси обличчя і багато інших фізичних ознак. Кожен 

ідентифікатор характеризується певним унікальним двійковим кодом. У СКД 

кожному коду ставиться у відповідність інформація про права і привілеї 

власника ідентифікатора. 

В даний час використовуються зчитувачі карт (проксіміті, Виганда, з 

магнітною смугою і т. п). Вони мають свої незаперечні переваги і зручності у 

використанні, проте при цьому в автоматизованому пункті доступу 

контролюється «прохід картки, а не людини». У той же час картка може бути 

втрачена або вкрадена зловмисниками. Все це знижує можливість використання 

СУКД, заснованих виключно на зчитувачах карт, в додаток з високими вимогами 
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до рівня безпеки. Незрівнянно більш високий рівень безпеки забезпечують 

всілякі біометричні пристрої контролю доступу, що використовують в якості 

ідентифікаторів ознак біометричних параметрів людини (відбиток пальця, 

геометрія руки, малюнок сітківка очей і т. п.), які однозначно надають доступ 

тільки визначеним особам - носіям коду (біометричних параметрів) [6]. 

За допомогою біометричного контролю доступом ідентифікується не 

зовнішній предмет, приналежний людині, а саме особа. У всіх біометричних 

технологій існують загальні підходи до вирішення завдання ідентифікації, хоча 

всі методи відрізняються зручністю застосування та точністю результатів. Будь-

яка біометрична технологія застосовується поетапно [3]: 

- сканування об'єкта; 

- витяг індивідуальної інформації; 

- формування шаблону;  

- порівняння поточного шаблону з базою даних. 

В біометричних ідентифікаторах використовуються статичні методи, 

засновані на фізіологічних характеристиках людини (малюнки папілярних ліній 

пальців, райдужної оболонки очей, капілярів сітківки очей, теплове зображення 

особи, геометрія руки, ДНК), і динамічні методи (почерк і динаміка підпису, 

голос і особливості мови, ритм роботи на клавіатурі). Передбачається 

використання таких унікальних статичних методів як ідентифікація по 

піднігтьовому шару шкіри, за обсягом зазначених для сканування пальців, формі 

вуха, запаху тіла і динамічних - ідентифікація по лінії губ при відтворенні 

кодового слова, по динаміці повороту ключа в дверному замку і т.д [2].  

Класифікація сучасних біометричних засобів ідентифікації показана на 

рисунку 2 [5]:. 

Будь-яка біометрична технологія застосовується поетапно: сканування 

об'єкта, витяг індивідуальної інформації, формування шаблону, порівняння 

поточного шаблону з базою даних. 
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Рисунок 2. Класифікація сучасних біометричних засобів ідентифікації 

Ідентифікація по малюнку папілярних ліній.  

Дактилоскопія (розпізнавання відбитків пальців) - найбільш розроблений на 

нинішній день біометричний метод ідентифікації особистості. Весь процес 

ідентифікації по малюнку папілярних ліній займає не більше кількох секунд і не 

вимагає зусиль від тих, хто використовує дану систему доступу. Існує два 

основних алгоритми порівняння отриманого коду з наявним в базі шаблоном: по 

характерних точках і по рельєфу всієї поверхні пальця. У першому випадку 

виявляються характерні ділянки, і запам’ятовується їх взаємне розташування. У 

другому випадку запам'ятовується вся «картина» в цілому [4]. 

У найпростішому випадку при обробці зображення на ньому виділяються 

характерні точки (наприклад, координати кінця або роздвоєння папілярних ліній, 

місця з'єднання витків). Можна виділити до 70 таких точок і кожну з них 

охарактеризувати двома, трьома або навіть великим числом параметрів. В 

результаті можна отримати від відбитка пальця до п'ятисот значень різних 

характеристик. Більш складні алгоритми обробки з'єднують характерні точки 

зображення векторами і описують їх властивості і взаєморозташування (рис. 3). 

В результаті можна отримати від відбитка пальця до п'ятисот значень різних 

характеристик. Набір даних, отриманих з відбитка, займає до 1 Кбайт [2]. 
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Рис. 3. Зображення відбитку пальця (а) і його образ (б) 

Розпізнавання відбитку пальця засноване на аналізі розподілу особливих 

точок (кінцевих точок і точок розгалуження папілярних ліній), які 

характеризуються їх розташування в декартових координатах [2]. 

Відомі три основні підходи до реалізації систем ідентифікації за відбитками 

пальців. Найпоширеніший на сьогодні спосіб будується на використанні оптики 

- призми і декількох лінз з вбудованим джерелом світла. 

Світло, що падає на призму, відбивається від поверхні, що стикаються з 

пальцем користувача, і виходить через іншу сторону призми, попадаючи на 

оптичний сенсор (зазвичай, монохромна відеокамера на основі ПЗС-Матриці), де 

формується зображення. Недоліки такої системи: відображення сильно залежить 

від параметрів шкіри - сухості, присутності масла, бензину, інших хімічних 

елементів.  

Інший спосіб використовує методику вимірювання електричного поля 

пальця з використання напівпровідникової пластини. Коли користувач 

встановлює палець в сенсор, він виступає в якості однієї з пластин конденсатора 

(рис. 4). Друга пластина конденсатора - це поверхня сенсора, яка складається з 

кремнієвого чіпа, який містить 90 000 конденсаторних пластин з кроком 

зчитування 500 точок на дюйм. В результаті виходить 8-бітове растрове 

зображення гребенів і западин пальця. 

  

Рис.4. Система ідентифікації на основі напівпровідникової пластини 

В основі третього методу реалізації систем лежить використання 

TactileSense - електрооптичного полімеру. Цей матеріал чутливий до різниці 

електричного поля між гребенями і западинами шкіри. Градієнт електричного 

поля конвертується в оптичне зображення високого дозволу, яке потім 

переводиться в цифровий формат, який в свою чергу вже можна передавати в ПК 

по паралельному порту або USB-інтерфейсу. Характеристики деяких методів 

наведені в табл. 1. [2] 
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Табл.1. 

Характеристики типових систем ідентифікації за відбитками пальців 

Властивості 
Оптична 

система 

Напівпровідникова 

технологія 

Електрооптичний 

полімер 

Невеликі розміри Ні Так Так 

Сприйнятливість 

до сухої шкіри 
Ні Так Так 

Міцність поверхні Середня Низька Висока 

Енергоспоживання Середня Низька Низька 

Ціна Середня Висока Низька 

 

Отриманий одним з описаних методів аналоговий відеосигнал 

перетворюється в цифрову форму, після чого з нього витягується комплект 

характеристик, унікальних для цього відбитка пальця. Ці дані однозначно 

ідентифікують особу. Дані зберігаються і стають унікальним шаблоном відбитка 

пальця конкретної людини. При подальшому зчитуванні нові відбитки пальців 

порівнюються зі збереженими в базі. 

Переваги методу. Висока достовірність - статистичні показники методу 

краще показників способів ідентифікації по обличчю, голосу, розпису. Низька 

вартість пристроїв, які сканують зображення відбитка пальця. Досить проста 

процедура сканування відбитку. 

Недоліки: папілярний візерунок відбитка пальця дуже легко пошкоджується 

дрібними подряпинами, порізами. Люди, які брали сканери на підприємствах з 

чисельністю персоналу близько декількох сотень людей заявляють про високу 

степінь відмови сканування. Багато з сканерів неадекватно ставляться до сухій 

шкірі і не пропускають старих. Так само присутня недостатня захищеність від 

підробки зображення відбитку, частково викликана широким поширенням 

методу. 

Ідентифікація по райдужній оболонці очей. 

Райдужна оболонка ока є унікальною характеристикою людини, цей метод 

є одним з найбільш точних серед біометричних методів. 

Система ідентифікації особи за райдужною оболонкою підрозділяється на 

дві частини: пристрій захоплення зображення, його первинної обробки і передачі 

обчислювачеві і обчислювач, який порівнює зображення з зображеннями в базі 

даних, що передає команду про допуск виконавчому пристрою. Час первинної 
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обробки зображення в сучасних системах приблизно 300-500мс, швидкість 

порівняння отриманого зображення з базою має рівень 50000-150000 порівнянь 

в секунду на звичайному ПК. Така швидкість порівняння не накладає обмежень 

на застосування методу в великих організаціях при використанні в системах 

доступу. При використанні ж спеціалізованих обчислювальників і алгоритмів 

оптимізації пошуку стає навіть можливим ідентифікувати людину серед жителів 

цілої країни. 

Алгоритми ідентифікації особистості по райдужній оболонці ока 

перетворюють необроблені  відео-зображення ока в унікальний 

ідентифікаційний двійковий потік, який називається Iris-код, отриманий в 

результаті визначення позиції райдужки, її межі та виконання інших 

математичних операцій для опису текстури райдужки у вигляді послідовності 

чергування фаз, схожою на штрих код. Отриманий таким чином Iris-код 

використовується для пошуку збігів в базах даних (швидкість пошуку - близько 

1 млн. порівнянь Iris-кодів в секунду) і для підтвердження або непідтвердження 

заявленої особистості. 

Розрізняють активні і пасивні системи розпізнавання. У системах першого 

типу користувач повинен сам налаштувати камеру, пересуваючи її для більш 

точного наведення. Пасивні системи простіше у використанні, оскільки камера в 

них налаштовується автоматично [5]. 

Методи ідентифікації особистості по райдужній оболонці побудовані за 

одним і тим же принцом - виділення частотної або будь-якої іншої інформації 

про текстуру райдужки з зображення і збереження цієї інформації у вигляді 

спеціального коду (для системи Daugman цей код отримав спеціальну назву - 

IrisCode (радужковий код)). Можна порівнювати коди райдужок, і зберігати коди 

райдужок різних людей в базі даних. 

Ідентифікація по сітківці ока.  

При ідентифікації по сітківці ока вимірюється кутовий розподіл 

кровоносних судин на поверхні сітківки щодо сліпої плями оката інші ознаки. 

Капілярний малюнок сітківки очей різниться навіть у близнюків і може бути з 

великим успіхом використаний для ідентифікації особистості. Всього налічують 

близько 250 признаків. Такі біометричні термінали забезпечують високу 

достовірність ідентифікації, яку можна порівняти з дактилоскопією, але 

потребують від особи фіксації погляду на об'єктиві сканера. 

Сканування сітківки відбувається з використанням інфрачервоного 

випромінювання низької інтенсивності, спрямованого через зіницю до 

кровоносних судин на задній стінці ока. Характерним пристроєм для системи 

такого типу є біонокулярний об'єктив. При здійсненні процедури автентифікації 

користувач повинен пригорнутися очима до окулярів і, дивлячись всередину, 

сфокусувати погляд на зображенні червоного кольору. Потім йому слід 
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дочекатися зміни кольору на зелений (що вкаже на правильне фокусування) і 

натиснути на кнопку пуску. Сканування очного дна виконується джерелом 

інфрачервоного випромінювання, безпечного для очей. Досить дивитися у вічко 

камери менше хвилини. За цей час система встигає підсвітити сітківку і отримати 

відбитий сигнал. Відбите від сітківки випромінювання фіксується спеціальною 

чутливою камерою. 

Заміри ведуться по 320 точок фотодатчиками і результуючий аналоговий 

сигнал за допомогою мікропроцесора перетворюється в цифровий вигляд. При 

цьому використовується алгоритм швидкого перетворення Фур'є. Отриманий 

цифровий вектор, що складається з коефіцієнтів Фур'є, порівнюється з 

зареєстрованим еталоном, що зберігається в пам'яті системи. Завдяки такому 

методу перетворення і представлення зображення очного дна, для зберігання 

кожного еталона витрачається по 40 байт. Пам'ять терміналу, що реалізує цей 

алгоритм, розрахована на запам'ятовування до 1200 еталонів. Час реєстрації 

становить приблизно 30с, час аутентифікації - 1,5 с. Коефіцієнт помилок I-го 

роду - 0,01%, II-го роду - 0,0001% (тобто ймовірність помилок I-го роду - 0,0001, 

II-го роду -0,000001). 

Перевагою систем ідентифікації по сітківці ока є високий рівень 

статистичної надійності. З точки зору безпеки дана система вигідно відрізняється 

від інших, які використовують біометричні термінали, не тільки малим 

значенням коефіцієнтів помилок як I-го, так і II-го роду, а й використанням 

специфічного автентифікаційного атрибута, який практично неможливо 

негласно підмінити для обману системи при перевірці. 

До недоліків таких систем слід в першу чергу віднести психологічний 

фактор: не кожна людина згодна дивитися в темну щілину, де щось світить в око. 

Висока вартість, технічні складності і незручність у використанні значно 

сповільнили швидкість розвитку методу. 

Сканери сітківки ока набули широкого розповсюдження в системах 

контролю доступу на особливо секретних об'єктах, так як у них один з 

найнижчих відсотків відмови в доступі зареєстрованих користувачів і практично 

не буває помилкового дозволу доступу. 

Висновок. 

Очікується, що в самому найближчому майбутньому паролі та PIN-коди 

поступляться місцем новим, більш надійним засобам авторизації і 

автентифікації. Тенденція значного поліпшення характеристик біометричних 

ідентифікаторів і зниження їх вартості призведе до широкого застосування 

біометричних ідентифікаторів в різноманітних системах контролю і управління 

доступом.  

В даний час структура цього ринку представлена наступним чином: 

верифікація голосу - 11%, розпізнавання особи - 15%, сканування райдужної 
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оболонки ока - 34%, сканування відбитків пальців - 34%, геометрія руки - 25% , 

верифікація підпису - 3% [6].  
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5G. ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ.  

Чому саме 5G?  

«5G принесе значне переосмислення та гармонізацію радіочастотного 

спектра», – каже професор Рахім Тафазоллі. Він є провідним спеціалістом 

британського Центру впровадження 5G при Університеті Суррея.П’яте 

покоління мобільного зв’язку буде значно швидшим за попередників. Уже 

сьогодні інженерам вдається передавати дані на рівні у 940 МБ/с, а в рухомому 

авто – на 150 МБ/с. Однак це не межа: Тафазоллі вважає, що відправляти 

інформацію без дротів можна на рівні 800 Гбіт/с – майже у 100 разів швидше, 

ніж дозволяють сучасні наробітки 5G. 

Коли і ким буде запровадженно? 

 У Південній Кореї, яка однією з перших освоїла 4G, Samsung хоче 

запустити тестову мережу 5G до початку зимової Олімпіади 2018. Від нього не 

відстає китайський виробник Huawei, який планує розгорнути її до Світового 

Кубку 2018, який проходитиме у Москві. 

Невже Huawei знову перший? 

Перші бездротові мобільні мережі 5G будуть готові для комерційного 

експлуатування до 2020 року, при цьому швидкість передачі даних складе 

близько 10 Гб/с, а ємність мереж перевищить існуючий межа в 1 000 разів. Про 

http://www.bbc.com/news/technology-30224853
http://www.bbc.com/news/technology-30224853
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це заявив глава відділу Wireless Research and Head of Communications 

Technologies Laboratories Huawei Вен Тонг на саміті 5G@Europe Summit, що 

пройшов у Мюнхені. З 2009 року Huawei інвестує кошти в розвиток наступного 

покоління бездротових мереж, при цьому в найближчі 6 років компанія вкладе в 

новітню технологію ще близько $600 мільйонів. За прогнозами фахівців, відразу 

після запуску 5G число активних користувачів мережі складе від 50 до 100 

мільйонів людей. 

Huawei є членом Європейського дослідницького консорціуму METIS, а 

також одним з основних учасників програми з розвитку 5G. Присутність 

компанії відчутно в Європі завдяки безпосередній участі Huawei у відкритті 

декількох дослідницьких центрів та інститутів з розробки бездротових мереж 

нового покоління, а також активної допомоги Швеції і Норвегії з розгортання 

перших комерційних мереж LTE. 

 

Де можливо використовувати?  

Паркування. Висока пропускна здатність каналів зв’язку п’ятого 

покоління дасть можливість оснащувати датчиками «вільно/зайнято» кожне 

паркувальне місце. З ціною датчика близько $5 це буде доступно практично для 

будь-якої стоянки навіть невеликого міста. Точна інформація про розташування 

вільного паркомісця позбавить водія від утомливих блукань на рівнях і 

лабіринтах великих парковок. 

Безпілотники. Висока швидкість обміну даними, повсюдне покриття 

мережі і її надійність дадуть новий поштовх розвитку автомобілів-безпілотників. 

Віддалене спілкування автомобілів між собою і зі спеціально обладнаними 

об’єктами інфраструктури (перехрестями, багаторівневими розв’язками, 

парковками тощо) підвищить безпеку руху так званого автономного транспорту. 

 Реалії України.  

Компанії lifecell, Huawei і Ericsson підписали у вівторок меморандум про 

сприяння розвитку п'ятого покоління мобільного зв'язку (5G) в Україні. Тестова 

зона під 5G в Україні поки не визначена. Компанії наголошують, що 

першочергове завдання - протестувати і доопрацювати саму технологію і бізнес-

моделі майбутнього, які вона може обслуговувати. Як запевнив голова 

Національної комісії з питань регулювання зв'язку Олександр Животовський, 

регулятор буде всіляко підтримувати тести 5G. Він очікує, що в Україні 5G 

запрацює синхронно зі світовим запуском в експлуатацію цієї технології. Його 

очікують у 2019-2020 роках. Нагадаємо, зараз в Україні впроваджується 

технологія 3G. У другому-третьому кварталі 2017 року відбудеться тендер з 

продажу 4G-ліцензій 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТ В ТРУДОВОМУ 

КОЛЕКТИВІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІБ 

 
У роботі розглянуто важливість колективу в забезпеченні інформаційної безпеки 

підприємства. Визначено, як стан соціально-психологічного клімату впливає на окремого працівника 

та колектив в цілому і яку роль в формуванні СПК грає керівник організації. Також, досліджено до 

яких наслідків може призвести позитивний та негативний соціально-психологічний клімат під час 

забезпечення інформаційної безпеки підприємства.  

 

В сучасному світі, де технології розвиваються стрімко і безперервно, 

головним осередком загроз стає інформаційний та кібернетичний простори. 

Кожного дня, кожної хвилини по всьому світу здійснюються безліч атак різного 

роду, з метою отримання певної інформації. Саме тому гостро постає питання 

інформаційної безпеки, як окремої людини, так і країни в цілому.  

Інформаційна безпека – стан захищеності життєво важливих інтересів 

людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: 

неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; 

негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування 

інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і 

порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації.[1] Для 

забезпечення ІБ використовуються такі методи: організаційні, інженерно-

технічні, апаратні, програмні та криптографічні. Хоча кожний з вище 

перерахованих методів несе в собі певні відповідні загрози, найголовнішою та 

найнебезпечнішою загрозою залишається людський фактор, який входить саме 

в організаційний метод ЗІ.  

Як би науковці та спеціалісти в галузі захисту інформації не намагалися, 

але передбачити послідовність дій людини під впливом тих, чи інших факторів 

дуже складно. Це перешкоджає забезпеченню інформаційної безпеки на більш 

високому рівні, адже людина – складна система, поведінку якої майже не 

можливо точно визначити та піддати кодуванню, аби обчислювальна система 

https://www.autocentre.ua/ua/opyt/tehnologii/5g-internet-v-avtomobile-kakie-vozmozhnosti-on-otkroet-344489.html
https://www.autocentre.ua/ua/opyt/tehnologii/5g-internet-v-avtomobile-kakie-vozmozhnosti-on-otkroet-344489.html
https://www.huawei.com/uamobile/consumer
https://techtoday.in.ua/news/yak-zv-yazok-5g-zminit-svit-38869.html
https://portinfo.com.ua/news/
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могла імітувати її (людину), та захищати себе від будь-яких дій, здійснюваних 

особою.  

Що ж ми маємо на увазі під поняттям «забезпечення інформаційної 

безпеки»? Діяльність організації з підтримки інформаційної безпеки і досягнення 

безпечного стану людини або колективу в інформаційній сфері. 

Як вже говорилося раніше, існують кілька рівнів ОІБ. У даній роботі ми 

розглянемо 4 з них, а саме: 

1. Програмно-технічний: керування доступом, екранування, 

ідентифікація користувачів, протоколювання та аудит, забезпечення 

доступності, криптографія; 

2. Процедурний (організаційний) рівень: управління персоналом, 

підтримка роботоспроможності, планування відновлювальних робіт, 

фізичний захист, реагування на порушення режиму безпеки; 

3. Адміністративний рівень - сукупність задокументованих 

рішень керівництва, що направлені на захист інформації, а так же ресурсів, 

що з нею асоціюються; 

4. Законодавчий рівень [2]. 

Тільки гармонійна взаємодія всіх рівнів, гарантує максимальну 

ефективність при забезпеченні інформаційної безпеки. Проте, пропоную 

сконцентрувати свою увагу саме на процедурному рівні, адже людський фактор, 

який нас так цікавить, є складовою саме даного рівня. 

Коли керівник намагається сформувати той чи інший колектив, він часто 

стикається з безліччю проблем. Вони можуть варіюватися від простої не 

згуртованості співробітників до відкритої ворожнечі між ними. З іншого боку, 

колектив може бути агресивно налаштований проти самого керівника. 

Все це, і не тільки, сприяє тому, що атмосфера в організації не сприяє 

роботі, не кажучи вже про те, щоб забезпечувати будь-яку безпеку. 

Для того, щоб не допустити хаосу всередині організації, хороші керівники 

дбають про соціально-психологічний клімат в трудовому колективі. Соціально-

психологічний клімат – якісний аспект міжособистісних стосунків, що 

виявляється у сукупності внутрішніх (психологічних) умов, які сприяють або 

перешкоджають продуктивній спільній діяльності і всебічному розвитку 

особистості у групі [3]. СПК характеризується задоволеністю кожного члена 

колективу соціально-трудовими відносинами та трудовою діяльністю. 

Виділяють наступні фактори формування соціально-психологічного клімату: 

 фактори макросередовища (розміщення організації, науково-

технічний прогрес тощо); 

 фактори мікро-середовища (стиль керівництва, особливості 

формальної та неформальної структури, умови праці, тощо)[4]. 

Отже, основними факторами, які впливають на стан соціально-

психологічного клімату в колективі, є зміст праці та ступінь задоволення людей 

роботою; умови праці та побуту, задоволеність ними; ступінь задоволення 
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характером міжособистісних стосунків зі співробітниками; стиль керівництва, 

особистість керівника, а також те, чи задоволений він співробітниками. 

Фактори, що впливають на СПК ми визначили, але як керівнику зрозуміти, 

що він зміг добитися сприятливого клімату в своєму трудовому колективі? Існує 

ряд суб'єктивних і об'єктивних ознак. Розглянемо кожен з них: 

Суб'єктивні ознаки: 

• довіра та взємовимогливість членів групи один до одного; 

• доброзичливість і ділові претензії; 

• вільне висловлювання думок щодо справ колективу чи поведінки 

окремих осіб; 

• відсутність тиску з боку керівництва на підлеглих і визнання за ними 

права приймати рішення, значущі для справ колективу; 

• достатня поінформованість членів колективу про завдання та стан справ 

у колективі; 

• високий ступінь емоційного включення та взаємодопомоги у ситуаціях, 

якщо є у цьому потреба; 

• усвідомлення і взяття відповідальності на себе за стан справ у групі 

кожним із її членів. 

Об'єктивні ознаки: 

• високі показники результатів діяльності; 

• низька плинність кадрів; 

• високий рівень трудової дисципліни; 

• відсутність напруженості й конфліктності в колективі тощо. [5] 

І хоча кожен колектив має своє, неповторне обличчя, стиль, інтереси, 

згадані ознаки майже універсальні для будь-якого колективу. 

Так як же все це впливає на забезпечення інформаційної безпеки? По-

перше, якщо у нас згуртований колектив, то всі цілі, які ставить перед ним 

керівництво, виконуються швидше і якісніше. По-друге, якщо в трудовому 

колективі існує дисципліна, окремим його членам буде складніше допустити ту 

чи іншу помилку. Нехай вона є випадковою або зроблена зі злим умислом. 

Особистість відчуває себе частиною чогось більшого, ніж вона сама і яким-

небудь чином нашкодити іншим, є неприпустимим для індивідуума. По-третє, 

так як, в колективі існує сприятливий СПК, рядовий співробітник не 

замислюється про те, щоб змінити місце роботи. Йому тут комфортно. По-

четверте, як уже говорилося, стиль управління так само впливає на клімат в 

колективі. Тому, якщо керівництво лояльно ставиться до своїх підлеглих, 

адекватно розподіляє обов'язки і оцінює кожного співробітника, відразу ж 

присікаються спроби інсайдерства. Навіщо працівникові робити гірше 

організації, якщо це позначиться і на ньому теж? 

При таких умовах, колектив також стає більш стійким до різних 

інформаційних впливів з боку інших організацій. Тому дестабілізувати 

підприємство з середини, шляхом впливу на його співробітників стає майже 

неможливим.  



   315 

 

І навпаки, якщо керівництво не турбується про соціально-психологічний 

клімат в трудовому колективі, працівники звільняються, розвивається 

інсайдерство. Попри це, співробітники навіть не намагаються виконувати свою 

роботи правильно та без помилок. Вони швидко піддаються зовнішнім впливам, 

довіра керівництву знижається і організація руйнується з середини. 

Тому дуже важливо управлінцю слідкувати за будь-якими змінами в СПК 

трудового колективу, аби потім не рахувати збитки. 

Отже, можна стверджувати, що колектив грає дуже важливу роль в 

забезпечені інформаційної безпеки підприємства. Стан соціально-

психологічного клімату має досить суттєвий вплив на колектив. Адже завдяки 

йому людина визначає себе в колективі та в організації в цілому.  

При сприятливих умовах, жоден працівник не буде навіть допускати думки 

про нанесення тієї чи іншої шкоди організації, в якій вона працює. Колектив буде 

сам намагатися підтримувати імідж організації та не допускати порушення 

режиму безпеки. 

Беручи до уваги все вищесказане, можна зробити наступні висновки: 

- Процедурне (організаційний) рівень, є одним з найбільш важливих рівнів 

забезпечення інформаційної безпеки; 

- Колектив несе основну загрозу ІБ організації; 

- Соціально-психологічний клімат в трудовому колективі є важливим 

інструментом по ОІБ; 

- Для того, щоб убезпечити організацію від внутрішніх загроз з боку 

колективу, керівник структурного підрозділу / організації, повинен звертати 

серйозну увагу на формування сприятливого СПК в трудовому колективі; 

 - Керівник повинен слідкувати не тільки за підлеглими, але й за 

собою, адже від його стилю керівництва також залежить соціально-

психологічний клімат в трудовому колективі, та забезпечення не тільки 

інформаційної, але й загальної безпеки організації. 

 

Література: 

1. Основи інформаційної безпеки [Електронний ресурс]: (реферат) – Режим 

доступу – http://ua-referat.com/Основи_інформаційної_безпеки 

2. Рівні забезпечення інформаційної безпеки - [Електронний ресурс]: – Режим 

доступу – http://iteranet.ru/it-novosti/2013/08/10/4-urovnya-obespecheniya-informacionnoj-

bezopasnosti/  

3. Формування прийнятного соціально-психологічного клімату в організації 

[Електронний ресурс]: – Режим доступу – http://studentam.net.ua/content/view/3352/86/  

4. Психологія: соціально-психологічний клімат у колективі [Електронний 

ресурс]: (реферат) – Режим доступу – http://osvita.ua/vnz/reports/psychology/29134/ 

5. Формування прийнятного соціально-психологічного клімату в організації 

[Електронний ресурс]: – Режим доступу – http://studentam.net.ua/content/view/3352/86/  

 

 

 

http://ua-referat.com/Основи_інформаційної_безпеки
http://iteranet.ru/it-novosti/2013/08/10/4-urovnya-obespecheniya-informacionnoj-bezopasnosti/
http://iteranet.ru/it-novosti/2013/08/10/4-urovnya-obespecheniya-informacionnoj-bezopasnosti/
http://studentam.net.ua/content/view/3352/86/
http://osvita.ua/vnz/reports/psychology/29134/
http://studentam.net.ua/content/view/3352/86/


   316 

 

 

 

Наукове видання 

 

 

 

«СВІТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА 

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ» 

 

Збірник матеріалів 
ІV Міжнародної науково-технічної конференції студентства та молоді 

 

 

 

Київ, 18 травня 2017 року 

 

 

 

 

 

Редагування: Бондаренко Є.О., Приходько В.О., Кравченко Р.М.,  

Щетініна А.А. 

Відповідальні за випуск: Бондаренко Є.О., Приходько В.О., Кравченко Р.М., 

Щетініна А.А. 

 

 

Подано до друку 19.05.17 

Формат 60х84. Папір друкарський. Гарнітура «Time New Roman». 

 

 

Державний університет телекомунікацій 

вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна 



 


	1
	Міжнародний союз електрозв
	КОНФЕРЕНЦИЯ 1805
	2



