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СЕКЦІЯ №1. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА
МЕРЕЖІ
МЕРЕЖЕВЕ УПРАВЛІННЯ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ TINA
Андрієнко Олеся Григорівна
Державний Університет Телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Концепція ТINA (Telecommunications Information Networking Architecture) є
інтегрованою архітектурою мережевого інформаційного забезпечення
телекомунікацій, яку застосовують до будь-яких типів послуг та мереж, але
спрямованою вона є, в основному, на підтримку надання широкосмугових послуг,
послуг мобільності та інформаційних послуг.

Концепцію ТINA розроблено консорціумом, до якого
ввійшли 40 компаній – лідерів телекомунікаційного та
комп'ютерного ринку. Вона розглядалася як головний інструмент
конвергенції основних телекомунікаційних напрямків B-ISDN,
TMN і IN.
Від B-ISDN ТINA запозичила принцип розподілення завдань
керування транспортуванням інформації користувачів та
керування з'єднанням. Від TMN було взято принцип поділу на
рівні експлуатаційного (адміністративного) керування. Від
інтелектуальної мережі IN ТINA запозичила ідею відокремлення
функцій надання послуг від функцій комутації, а також принципи
функціонального моделювання. Аналогічно до принципів IN,
відповідно до яких логіка керування послугами та певні бази
даних вилучено з комутаційних систем, принципи ТINA дають
змогу виокремити з них ще й функції послуг комутації разом з
тригерними таблицями.
Актуальність концепції ТINA була обумовлена потребою
розробників телекомунікаційного обладнання в такій архітектурі,
яка дасть змогу:
- уніфікувати засоби й способи керування різнорідними
мережами;
- спільно використовувати вже наявні та ті, що перебувають
у стадії розробки, засоби зв'язку;
- поєднати переваги традиційних систем комутації й
широкосмугових мереж та Інтернету.
ТINA є модульною, об'єктно-орієнтованою архітектурою
керування, яка дає змогу конструювати послуги, мінімально
зосереджуючись на фізичних конфігураціях, у яких вони будуть
реалізовані. Це забезпечує гнучкість розміщення функцій
керування послугами між терміналом користувача й мережевими
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елементами. (Нагадаємо, що «об'єктами» називають функції
мережі, реалізовані програмно).
У концепції ТINA комутаційні системи подано як набір
простих функцій комутації, керованих об'єктами, які розміщені в
терміналах і/або на серверах, сумісних із так званим середовищем
розподіленого обробляння (Distributed Processing Environment,
DPE). Останнє підтримується кожним мережевим вузлом, тобто
розподіляє програмні компоненти по різних частинах мережі
відповідно до вимог користувача та реальних мережевих
можливостей (характеристики трафіку, завантаження мережі,
надійність).
Послуги в ТINA моделюються шляхом взаємодії
обчислювальних об'єктів, які містять у собі логіку, інтерфейси та
операції. У Рекомендаціях Х.901 – Х.903 (ITU-T) архітектурою
ТINA визначена група так званих, “породжувальних”
обчислювальних об'єктів, які можуть використовуватися для
створення нових послуг за допомогою налаштування параметрів
і об'єднання. Таким чином, послуги створюються на основі
набору компонентів, який постійно розвивається. Кожна нова
послуга може бути створена на основі попередньої, без
повернення щоразу до початкового набору компонентів, як це
робиться у випадку з блоками SIB для створення послуг у IN.
Середовище DPE підтримує довільний розподіл і взаємодію
обчислювальних об'єктів, тож спеціалізовані мережеві вузли не
трибуються. Як бачимо, хоча обидві системи – IN та ТINA – є
архітектурами керування послугами для інформаційних мереж
довільного типу, між функціонально-орієнтованою архітектурою
IN і об'єктноорієнтованої архітектурою ТINA є принципові
відмінності, які ускладнюють їх міграцію та взаємодію.
Принципи ТINA спрямовано на відокремлення досить
стабільних функцій оперативного та експлуатаційного керування
від функцій розробки послуг, які вимагають гнучкості,
динамічності та стрімкомінливих мережевих технологій. ТINA
застосовують для будь-яких типів послуг та мереж, але
спрямована, в основному, на підтримку широкосмугових послуг,
послуг мобільності та інформаційних послуг.
ТINA
є
надзвичайно
перспективною
розробкою,
розрахованою на середні та тривалі терміни застосування, але не
позбавлена, однак, певних недоліків. Основний недолік полягає в
тому, що ТINA пропонує зовсім нову архітектуру, зосереджуючи
при цьому недостатньо уваги на проблемі її сумісності з
наявними системами.
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Список використаних джерел:
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Інтернету, Міжнародний семінар IEEE з мережі майбутнього в IEEE ICC'09, Дрезден,
Німеччина, 2009 р.
2. А. Прас, Б.-Ж. ван Бейнум та Р. Шпренкельс, "Вступ до TMN", університет
Твенте, Енсхеде, Нідерланди, Технічний звіт CTIT 99-09, квітень 1999 р.
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ОСОБЛИВОСТІ ІР-ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Андрієнко Олеся Григорівна
Державний Університет Телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Сучасна транспортна мережа повинна забезпечувати економічно ефективну
агрегацію будь-якого клієнтського трафіку і його надійну, високоякісну передачу
по каналах зв'язку. Цього можна досягти за допомогою різних транспортних
технологій, багато з яких розроблені зовсім недавно.

Широко поширені TDM-технології, що базуються в основному
на принципах синхронної ієрархії SDH (STM-N, VC-n і т.п.), в
даний час витісняються:
- на електричному рівні - технологіями Carrier Ethernet
(інтерфейси E/FE, GE, 10GE, 40GE і 100GE) і MPLS-Transport
Profile. Ці технології забезпечать широкі можливості для
створення транспортних мереж з пакетною комутацією
операторського класу, орієнтованих на встановлення з'єднань;
- на фотонному рівні - технологіями оптичної транспортної
ієрархії OTH/OTN, схожими на SDH, але на відміну від неї
забезпечують прозорість передачі і крос-комутації сукупності
TDM- і пакетного трафіку в будь-якому поєднанні з подальшою
їх передачею по каналах систем з поділом каналів по довжині
хвилі оптичного випромінювання (систем зі спектральним
ущільненням каналів) - WDM.
Процеси IP-трансформації стимулювали дослідження зі
збільшення пропускної здатності транспортних мереж як для
традиційного (TDM), так і для пакетного трафіку.
Для існуючих систем синхронної транспортної ієрархії SDH
стандартизовані швидкості передачі від STM-1 (155 Мбіт/с) до
STM-256 (40 Гбіт/с), що збільшуються від рівня до рівня з
коефіцієнтом 4. Для систем оптичної транспортної ієрархії
стандартизовані швидкості передачі від OTU -1 (2,5/2,7 Гбіт/с) до
OTU-3 (40/43 Гбіт/с), які також збільшуються від рівня до рівня з
коефіцієнтом 4. Швидкість передачі Ethernet (інтерфейси) росла
з коефіцієнтом 10 і досягла на сьогоднішній день 100 Гбіт/с.
Конвергенція цих технологій почалася зі швидкостей передачі
10G. Дослідження останніх років показали, що ця конвергенція
розвивається в напрямку швидкостей передачі 40G і 100G. Що
проходить в даний час стандартизація підтримує таку
конвергенцію і закладає перспективу для створення мереж
наступних поколінь.
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Запропоновані спочатку для центрів збору і обробки даних, а
також для корпоративних комп'ютерних мереж системи 40GE,
цілком ймовірно, будуть широко використовуватися і на рівні
транспортних мереж з впровадженням незвичного для Ethernetтехнології коефіцієнта 4 (40GE по відношенню до 10GE). На
магістральному рівні мереж буде реалізована швидкість передачі
100GE/OTN з незвичним для транспортних мереж коефіцієнтом
2,5 по відношенню до впроваджуваного сьогодні рівню
40GE/OTN.
Сервісні мережі IP/MPLS можуть надавати послуги, з'єднуючись
між собою, з системами опорної мережі операторів фіксованого і
мобільного зв'язку, з точками присутності провайдерів послуг, а
також з системами широкосмугового доступу безпосередньо або
поверх транспортної мережі операторського класу. Пакетні
комутатори з функціональністю Carrier Ethernet/T-MPLS &
MPLS-TP стають важливим елементом транспортного рівня
мережі, взаємодіючи поверх існуючих мереж NG SDH/MSPP
і/або прозорого і гнучкого фотонного рівня OTN/WDM. Гнучкий
автоматизований WDM-фотонний рівень забезпечується
програмно перебудовуватися і реконфігурованих оптичними
вузлами введення/виведення T & ROADM. Ці та інші рішення,
включаючи використання інтелектуальних транспортних
технологій ASON/GMPLS (Intelligent Optical Core), повинні бути
масштабованими по продуктивності і відкритими для
модернізації.
Головні зусилля спрямовані на вибір нових технологій і рішень,
включаючи нові методи лінійного кодування, які дозволять
найбільш ефективно передавати високошвидкісні цифрові
потоки 40 Гбіт/с і 100 Гбіт/с по каналах систем WDM, що
працюють сьогодні в основному на швидкостях не вище 10 Гбіт/с
(з розрахунку на кожен оптичний канал).
Для збільшення дальності передачі потоків 40 Гбіт/с і 100 Гбіт/с
по каналах систем WDM будуть використані багаторівневі
лінійні коди (QAM і т.п.), поліпшені коди з виправленням
помилок (SFEC), а також методи когерентного прийому замість
диференціального детектування сигналів . За новими методами
майбутнє, але на початкових етапах 100-гігабітні системи будуть
впроваджуватися з певними обмеженнями по дальності передачі
на WDM-системах, що вже працюють на рівні 10 Гбіт/с.
Список використаних джерел:
1. В.Г, Кривуца, Л.Н. Беркман та ін. // Управління телекомунікаціями з
застосуванням новітніх технологій К. Техніка 2008, 391 с.
2. Э.Н. Гордеев // Использование современных технологий в системах управления
сетями// Электросвязь.– 2004, 21-24 c.
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ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ
СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
Андрущенко Олександр Павлович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ
У даній статті розглянуте впровадження систем стільникового зв'язку, що
дозволило вирішити проблему економічного використання виділеної смуги
радіочастот шляхом передачі повідомлень на одних і тих же частотах і
збільшити пропускну здатність телекомунікаційних мереж. Ці системи
рухомого зв'язку, що з'явилися порівняно недавно, є принципово новим видом
систем зв'язку, так як вони побудовані відповідно до стільникового: принципу
розподілу частот по території обслуговування (територіально-частотне
планування) і призначені для забезпечення радіозв'язком великої кількості
рухливих абонентів з виходом в телефонну мережу загального користування.
Якщо відомчі (або приватні) системи створювалися (і створюються) в інтересах
невеликого числа абонентів, то стільникові системи рухомого зв'язку стали
використовуватися в інтересах широких верств населення.

Розділити обслуговуючу територію на осередки (стільники)
можна двома способами: або заснованим на вимірі статистичних
характеристик поширення сигналів в системах зв'язку, або
заснованим на вимірі або розрахунку параметрів поширення
сигналу для конкретного району.
При реалізації першого способу вся територія, яка
обслуговується поділяється на однакові за формою зони і за
допомогою закону статистичної радіофізики визначаються їх
допустимі розміри і відстані до інших зон, в межах яких
виконуються умови припустимого взаємного впливу.
Для оптимального, тобто без перекриття або пропусків ділянок,
поділу території на стільники можуть бути використані тільки
три геометричні фігури: трикутник, квадрат і шестикутник.
Найбільш придатною фігурою є шестикутник, так як, якщо
антену з круговою діаграмою спрямованості встановлювати в
його центрі, то буде забезпечений доступ майже до всіх ділянок
стільника.
При використанні першого способу інтервал між зонами, в яких
використовуються однакові робочі канали, зазвичай виходить
більше необхідного для підтримки взаємних перешкод на
допустимому рівні. Більш прийнятний другий спосіб поділу на
зони. В цьому випадку ретельно вимірюють або розраховують
параметри системи для визначення мінімального числа базових
станцій, що забезпечують задовільне обслуговування абонентів
по всій території, визначають оптимальне місце розташування
базової станції з урахуванням рельєфу місцевості, розглядають
можливість використання спрямованих антен, пасивних
11

ретрансляторів і суміжних центральних станцій в момент
пікового навантаження і т. д.[1]
Повторне використання частот
Кожна з комірок обслуговується своїм передавачем з невисокою
вихідною потужністю і обмеженим числом каналів зв'язку. Це
дозволяє без перешкод використовувати повторно частоти
каналів цього передавача в іншому, розташованому на значній
відстані, осередку.
Теоретично такі передавачі можна використовувати і в сусідніх
осередках. Але на практиці зони обслуговування сот можуть
перекриватися під дією різних факторів, наприклад, внаслідок
зміни умов поширення радіохвиль. Тому в сусідніх осередках
використовуються різні частоти. Зазвичай антени базових
станцій мають кругові діаграмами спрямованості (передача
сигналу однакової потужності в усіх напрямках).
Приклад побудови сот при використанні трьох частот f1 - f3
представлений на рис. 1.1. Саме можливість повторного
застосування одних і тих же частот визначає високу ефективність
використання частотного спектра в стільникових системах
зв'язку.
Група сот з різними наборами частот називається кластером.
Визначальним його параметром є кількість використовуваних в
сусідніх сотах частот. На рис. 1.1, наприклад, розмірність
кластера дорівнює трьом. Але на практиці це число може
досягати п'ятнадцяти. Базові станції віддалені один від одного на
відстань В, зване «захисним інтервалом» (рис. 1.1).

Рис.1.1. Побудова сот для семи частот
Суміжні базові станції, що використовують різні набори
частотних каналів, утворюють групу з С станцій. Якщо кожній
базовій станції виділяється набір з m каналів із шириною смуги
кожного Fк, то загальна ширина смуги, займана системою
стільникового зв'язку, складе: Fс = Fк * m * С.
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Таким чином, величина С визначає мінімально можливе число
каналів в системі, тому її часто називають частотним параметром
системи, або коефіцієнтом повторення частот. Коефіцієнт С не
залежить від числа каналів у наборі і збільшується в міру
зменшення радіуса осередку, отже, при використанні осередків
менших радіусів є можливість збільшення повторюваності
частот. Застосування шестикутних осередків дозволяє
мінімізувати ширину необхідного частотного діапазону, оскільки
така форма забезпечує оптимальне співвідношення між
величинами С і В. Крім того, шестикутна форма найкращим
чином вписується в кругову діаграму спрямованості антени
базової станції, встановленої в центрі осередку.
Вибір розміру осередку (радіусу R). Ці розміри визначають
захисний інтервал В між осередками, в яких одні і ті ж частоти
можуть бути використані повторно. Зауважимо, що величина
захисного інтервалу В, крім уже перерахованих факторів,
залежить також від допустимого рівня перешкод і умов
поширення радіохвиль.
У припущенні, що інтенсивність викликів в межах всієї зони
однакова, осередки вибираються одного розміру. Розмір зони
обслуговування базової станції, що виражається через радіус
осередку R, визначає також число абонентів N, здатних
одночасно вести переговори на всій території обслуговування.
Отже, зменшення радіуса осередку дозволяє не тільки підвищити
ефективність використання виділеної смуги частот і збільшити
абонентську ємність системи, а й зменшити потужність
передавачів і чутливість приймачів базових і рухливих станцій.
Це, в свою чергу, покращує умови електромагнітної сумісності
засобів стільникового зв'язку з іншими радіоелектронними
засобами і системами.
Ефективним способом зниження рівня перешкод може бути
використання спрямованих секторних антен з вузькими
діаграмами спрямованості. У секторі такої спрямованої антени
сигнал випромінюється переважно в одну сторону, а рівень
випромінювання в протилежному напрямку скорочується до
мінімуму. Розподіл сот на сектори дозволяє частіше
застосовувати частоти в стільниках повторно. Загальновідомий
спосіб повторного використання частот в організованих таким
чином сотах заснований на застосуванні 3-секторних антен для
кожної базової станції і трьох сусідніх базових станцій з
формуванням ними дев'яти груп частот (рис. 1.2). В цьому
випадку використовуються антени із шириною діаграми
спрямованості 120 °. Найвищу ефективність використання смуги
частот і, отже, найбільше число абонентів мережі, що працюють
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в цій смузі, забезпечує розроблений фірмою Motorola (США)
спосіб повторного використання частот, при якому задіюються
дві базові станції. При реалізації цього способу кожна частота
використовується двічі в межах кластера, що складається з 4
осередків; базова станція кожної з них може працювати на 12
частотах, використовуючи антени з діаграмою спрямованості
шириною 60 °.

Рис.1.2 Модель повторного використання частот в 3-секторних
сотах[2]
Склад системи стільникового зв'язку
Кожна з сот обслуговується багатоканальним приймачем, званим
базовою станцією. Вона служить своєрідним інтерфейсом між
стільниковим телефоном і центром комутації рухомого зв'язку,
де роль проводів звичайної телефонної мережі виконують
радіохвилі. Число каналів базової станції зазвичай кратно 8,
наприклад, 8, 16, 32 ... Один з каналів є керуючим (control
channel), в деяких ситуаціях він може називатися також каналом
виклику (call channel). На цьому каналі відбувається
безпосереднє встановлення з'єднання при виклику рухомого
абонента мережі, а сама розмова починається тільки після того,
як буде знайдений вільний в даний момент канал і відбудеться
перемикання на нього. Всі ці процеси відбуваються дуже швидко
і тому непомітно для абонента. Він лише набирає потрібний йому
телефонний номер і розмовляє, як по звичайному телефону.
Будь-який з каналів стільникового зв'язку являє собою пару
частот для дуплексного зв'язку, тобто частоти базової і рухомої
станцій рознесені. Це робиться для того, щоб поліпшити
фільтрацію сигналів і виключити взаємний вплив передавача на
приймач одного і того ж пристрою при їх одночасній роботі.
Всі базові станції з'єднані з центром комутації рухомого зв'язку
(комутатором) по виділеним проводовим або радіорелейним
каналам зв'язку (рис.1.3). Центр комутації MSC - це автоматична
14

телефонна станція системи стільникового зв'язку, що забезпечує
всі функції управління мережею. Вона здійснює постійне
стеження за рухомими станціями, організовує їх естафетну
передачу, в процесі якої досягається безперервність зв'язку при
переміщенні рухомої станції зі стільника в стільник і
перемикання робочих каналів в соті при появі перешкод або
несправностей, виробляє з'єднання мобільного абонента з тим,
хто йому потрібен в звичайній телефонній мережі та ін.

Рис.1.3. Основні складові систем стільникового зв’язку[3]
Отже, основні складові мережі - це стільникові телефони і базові
станції, які зазвичай розташовують на дахах будівель і вишках.
Будучи включеним, стільниковий телефон прослуховує ефір,
знаходячи сигнал базової станції. Після цього телефон посилає
станції свій унікальний ідентифікаційний код. Телефон і станція
підтримують постійний радиоконтакт, періодично обмінюючись
пакетами. Зв'язок телефону зі станцією може йти по аналоговому
протоколу (AMPS, NAMPS, NMT-450) або по цифровому
(DAMPS, CDMA, GSM, UMTS). Якщо телефон виходить з поля
дії базової станції (або якість сигналу сервісної стільники
погіршується), він налагоджує зв'язок з іншої. Стільникові
мережі можуть складатися з базових станцій різного стандарту,
що дозволяє оптимізувати роботу мережі і поліпшити її покриття.
Список використаної літератури:
1. Деление обслуживаемой территории на соты – Режим доступу до ресурсу:
http://kunegin.com/ref/mobile/delens.htm
2. Системы сотовой святи – Режим доступу до ресурсу:
https://siblec.ru/telekommunikatsii/mobilnye-sistemy-svyazi/6-sistemy-sotovoj-svyazi
3. Системы мобильной связи: учеб. пособие для вузов / В. П. Ипатов [и др.]; под
ред. В. П. Ипатова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003. – 272 с.
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РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ МЕРЕЖІ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ
АНТЕН З ВУЗЬКОНАПРАВЛЕНОЮ ГЕОМЕТРІЄЮ СИГНАЛУ
Пархоменко Володимир Лукич
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій
м. Київ
Щепак Андрій Сергійович
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій
м. Київ
Пархоменко В’ячеслав Володимирович
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій
м. Київ
Бондаренко Андрій Ігорович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ
В тексті проведено короткий огляд існуючих характеристик пристроїв прийому
та передачі, програмного забезпечення для проведення моделювання та
розрахунків діаграми спрямованості сигналу, наприклад, для
ультракороткохвильової системи передачі.

До переліку основних характеристик пристроїв прийомупередачі можна віднести:
- коефіцієнт підсилення;
- площу розсіювання;
- коефіцієнт спрямованої дії;
- опір випромінювання;
- шумову температуру;
- діаграму спрямованості, що описує розповсюдження у
просторі
потужності
електромагнітного
поля,
що
випромінює/приймає антена.
Пропонується розглянути вплив діаграми спрямованості
передавача на розповсюдження стандартного електромагнітного
сигналу без врахування інших чинників. Для цього вплив інших
характеристик приймається за універсальний для всіх
розглянутих випадків.
Одним з найрозповсюдженіших варіантів реалізації
вузьконаправлених антен ультракороткохвильового (УКХ)
діапазону являється лінзова антена, яку і доцільно розглядати з
точки зору практичної перевірки та реалізації результатів
розрахунків теоретичних досліджень. Останнім часом такі
антени переважно використовуються у діапазоні дециметрових
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та сантиметрових хвиль в середовищах із стабільними умовами
та незначною кількістю електромагнітних завад, де набули
широкого розповсюдження.
Одним із основних компонентів такої антени є лінза,
коефіцієнт заломлення якої відмінний від коефіцієнту
заломлення оточуючого середовища, що дозволяє перенаправити
створений випромінювачем фронт хвилі та сформувати потрібну
діаграму спрямованості.
Залежно від необхідних умов, лінзова антена формує одну
вузьконаправлену сумарну, нормовану діаграму спрямованості,
або одразу декілька різнонаправлених діаграм передачі
корисного сигналу.
Для
побудови
діаграми
спрямованості
доцільно
використовувати існуюче програмне забезпечення, наприклад:
- Lazarus – в якому використовуються технології для
візуального моделювання;
- MMANA-GAL – що дозволяє проектувати та
розраховувати
характеристики
в
тому
числі
ультракороткохвильових антен;
- MATLAB – певно, найбільш універсальний інструмент із
перелічених, проте він широкоспеціалізований, що збільшує час
на побудову математичних моделей антен та діаграми
спрямованості.
Також для проведення розрахунків важливо враховувати
наявність як основних, так і додаткових каналів розповсюдження
сигналу, що впливає на потужність, якість передачі сигналу і інші
характеристики антени [1, с. 36-39].

Рисунок 1 – Діаграма спрямованості сигналу із основним та
додатковими каналами
Таким чином можна провести теоретичні розрахунки, що
дозволять максимально ефективно проектувати мережі із
використанням антен з вузьконаправленою геометрією
розповсюдження сигналу.
Список використаних джерел:
1. Інтернет-джерело:
https://studopedia.com.ua/1_48377_pristroi-shchorealizovuyut-metod-prostorovoi-selektsii--hv.html
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ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В БЕЗДРОТОВИХ
СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ
Андрієнко Олеся Григорівна
Виговський Олександр Сергійович
Закора Євгеній Олександрович
Державний Університет Телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Безпровідні сенсорні мережі (БСМ) – це мережі розподілених мініатюрних
автономних пристроїв, які використовують для вимірювання, обробки та
передачі даних про фізичні параметри і процеси навколишнього середовища.
Бездротові сенсорні мережі щороку все активніше проникають у всі галузі
промисловості та сфери діяльності людини. На даний час вони широко
використовуються не тільки для збору і обробки даних та керування
промисловими об'єктами, але і у звичайному побуті у вигляді Інтернету речей.
Бездротова сенсорна мережа (БСМ) вже перестала бути тільки об'єктом
наукових досліджень і перетворюється на масовий продукт, який випускають
багато виробників.
ктори лише за допомогою налаштування параметрів.

Моделювання БСМ – це є заміна оригінала деяким об'єктом, який
дозволяє вивчати характеристики оригінала з певним
наближенням до реальності. Основною складністю при
моделюванні БСМ є необхідність врахування різноманітних
факторів.
В теперішній час моделювання та проектування бездротових
сенсорних мереж є досить актуальною темою для досліджень у
всьому світі. Слід відмітити, що, не дивлячись на наявність
сімейства стандартів, багато аспектів роботи та побудови БСМ є
не стандартизованими. Проведення натурних випробувань навіть
невеликої частини БСМ є порівняно складним і в більшості
випадків дорогим процесом. Крім того, не можливо передбачити
і забезпечити стабільність роботи лише ділянки мережі при
натурному експерименті, оскільки не можливо врахувати усі
фактори та ізолювати їх один від одного.
OPNET Modeler – потужне середовище імітаційного
моделювання дискретних подій і станів. Воно містить безліч
бібліотек мережевих технологій і протоколів зв'язку, таких як
TCP / IP, протокол передачі гіпертексту (HTTP), технологія
асинхронного режиму передачі (ATM) і FrameRelay, IP-QoS,
802.11 (Wi-Fi), ZigBee та ін. Одним із безлічі модулів, доступних
в OPNET Modeler, є бездротовий модуль. Він розширює
функціональність середовища для імітаційного моделювання та
аналізу бездротових мереж.
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У версії OPNET Modeler 14.0 доступні моделі вузлів ZigBee,
розроблені компанією «OPNET». При цьому вихідний код моделі
мережевого рівня і рівня додатків прихований від користувачів.
Також існує модель вузлів-сенсорів із відкритим вихідним кодом,
що відповідає стандарту IEEE 802.15.4, яку розробляє спільнота
«OPEN-ZB». Різні версії цієї моделі працюють з OPNET Modeler
10.5 і вище (таблиця 1).
Таблиця 1 – Існуючі моделі OPEN-ZB для «OPNET»
OPEN-ZB-модель
OPNET Simulation Model v
3.0b
OPNET Simulation Model v 2.1
OPNET Simulation Model v 2.0
OPNET Simulation Model v 1.0

Дата випуску

Версія
OPNET

20.11.2009

15.0

31.03.2009
22.05.2007
06.04.2006

14.5
11.5
10.5

Модель OPEN-ZB реалізує фізичний рівень і рівень доступу до
середовища та відповідає стандарту IEEE 802.15.4. Версія моделі
2.1 підтримує тільки топологію «зірка», де комунікації
відбуваються між кінцевими пристроями через центральний
пристрій, який називається координатором приватної мережі.
У моделі версії 2.1 існує два типи вузлів:
1) wpan_analyzer_node – вузол, який збирає глобальні для
приватної мережі статистичні дані;
2) wpan_sensor_node – вузол, який реалізує протоколи зв'язку
стандарту IEEE 802.15.4-2003.
Структура вузла-сенсора, використана в моделі, складається із
чотирьох функціональних блоків (рисунок 1.9):
1. Фізичний рівень формують радіопередавач (tx) і приймач (rx),
які відповідно до специфікації IEEE 802.15.4 працюють на
частоті 2,4 ГГц зі швидкістю обміну даними 250 Кбіт/с.
Потужність передавача встановлена на рівні 1 мВт з модуляцією
QPSK (Quadrature Phase Shift Keying).
Фізичний рівень реалізований за допомогою існуючого в OPNET
Modeler бездротового модуля із зазначенням параметрів, що
відповідають стандарту IEEE 802.15.4.
2. Рівень доступу до середовища реалізує алгоритм CSMA/CA з
фіксованими тимчасовими слотами очікування передачі (slotted
CSMA/CA) і механізм гарантованих тимчасових слотів (GTS).
Нечутливі до часу доставки кадри даних зберігаються в
необмеженому буфері та передаються в мережу протягом періоду
активної конкуренції, відповідно до алгоритму CSMA/CA з
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фіксованими тимчасовими слотами очікування передачі. Цей
рівень також може генерувати кадри-маркери для синхронізації
пристроїв у мережі, якщо вузол працює в режимі координатора.
3. Рівень додатку складається з двох генераторів трафіку (Traffic
Source і GTS Traffic Source) та одного одержувача (Traffic Sink).
Джерело звичайного трафіку (Traffic Source) генерує кадри даних
із прапором підтвердження доставки і без, які передаються
протягом періоду конкурентного доступу (CAP).
Джерело трафіку (GTS Traffic Source) з гарантованими
тимчасовими слотами може використовуватися для створення
кадрів даних із прапором підтвердження доставки і без, які
чутливі до затримок у мережі. Модуль одержувача приймає
кадри від нижніх рівнів і зважає на мережну статистику.
4. Модуль батареї обчислює спожитий рівень енергії і той, який
залишився. Значення за замовчуванням для моделі встановлені
відповідно до специфікації MICAz.
Модель належно документована, продовжує доопрацьовуватися
і підтримуватися. Більш детальна характеристика моделі подана
в технічному описі.

Рисунок 1 – Модель OPEN-ZB 2.1
У нещодавно розробленій версії 3.0 (beta) також реалізовані такі
функції:
• мережний рівень ZigBee;
• ієрархічна маршрутизація по дереву ZigBee;
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• перевірка адрес вузлів для підтримки адресної схеми дерева
кластерів ZigBee.
OMNeT ++ – це середовище імітаційного моделювання
дискретних подій і станів з відкритим вихідним кодом, засноване
на компонентах, що стають дедалі популярнішими. Основна
сфера застосування – моделювання мереж передачі даних, ІТсистем і бізнес-процесів. Компоненти OMNeT++ написані мовою
програмування С++.
На базі середовища моделювання OMNeT ++ 4.1 побудований
симулятор різних протоколів бездротових сенсорних мереж
Castalia (поточна версія 3.1). У ньому реалізована модель також
відповідає стандарту IEEE 802.15.4.
На базі розглянутого середовища моделювання існують
бібліотеки INETMANET і MiXiM, які дають змогу створювати
моделі бездротових сенсорних мереж, але на поточний момент
готові моделі відсутні.
Castalia – це симулятор мереж із низьким рівнем
енергоспоживання. Особливістю цього симулятора є те, що
команда розробників у ході його створення визначила основним
завданням реалізувати моделі не тільки рівнів передачі даних, а й
змоделювати фізичні процеси, дані про які збираються у вузлах.
У результаті бездротові сенсори пов'язані між собою не тільки
бездротовими каналами зв'язку, а й фізичним процесом,
параметри якого вони вимірюють.
Внутрішня структура вузла зображена на рисунку 2.

Рисунок 2 – Внутрішня структура вузла
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Суцільні стрілки позначають проходження повідомлень між
модулями, а пунктирні – інтерфейс між ними з викликом простих
функцій.
Модель вузла представлена такими модулями:
1. Модуль управління сенсорами дає змогу генерувати більш
реальний трафік у БСС, ніж використання генераторів пакетів
даних, запропонованих іншими моделями.
2. Модуль додатка найчастіше використовується користувачами
симулятора для реалізації тестованих алгоритмів. У симуляторі є
кілька найпростіших модулів програми, як наприклад, додаток
оцінювання пропускної здатності мережі.
3. Модуль зв'язку складається з трьох рівнів:
– мережний рівень дає змогу реалізувати різні алгоритми
маршрутизації в бездротовій сенсорній мережі. На поточний
момент готові найпростіші алгоритми маршрутизації (наприклад,
маршрутизація по дереву);
– рівень управління доступом до середовища, в тому числі IEEE
802.15.4. У версії 3.1 реалізована основна частина завдань рівня,
описана в стандарті IEEE 802.15.4-2006;
– фізичний рівень. Розробники Castalia приділили особливу
увагу моделюванню фізичного рівня бездротового сенсора. У
симуляторі задані параметри таких модулів: Mica2_CC1000 і
TelosB_CC2420.
4. Модуль мобільності дає можливість зберегти стан інших
вузлів у мережі й надає дані про становище вузла моделі
радіоканалу.
5. Модуль управління ресурсами управляє різними ресурсами
вузла і найбільш важливим із них – енергією, що споживається.
Список використаних джерел:
1. М.Д. Гераїмчук // Основи побудови перспективних безпроводових сенсорних
мереж : моногр. / М. Д. Гераїмчук, О. В. Івахів, М. І. Паламар, Б. М. Шевчук. – К. : ЕКМО,
2010. – 124 с.
2. Р.Б. Дунець // Проблеми побудови частково реконфігурованих систем на ПЛІС /
Р. Б. Дунець, Д. Я. Тиранський // Радіоелектронні і комп’ютерні системи.– 2010. – №7(48).
– С. 200 – 204.
3. А.С. Борисенко , П.В. Галкин // Адекватность моделей беспроводных сенсорных
сетей в средах имитационного моделирования // Восточно-Европейский журнал передовых
техноло гий. – 2013. – № 4/ 9 (64). – С. 52–55.
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ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖ
Виговський Олександр Сергійович
Державний Університет Телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
З розвитком мережевої інфраструктури та з ускладненням додатків, що
застосовуються в мережі, збільшуються вимоги до пропускної здатності, надійності і захисту
мережі, її керованості, зниженню вартості експлуатації.

Для задоволення сучасних вимог до комп’ютерної мережі вона повинна
підтримувати такі мережеві програми та сервіси:
– інтегровану передачу голосових, відео- і цифрових даних;
– створення віртуальних локальних і приватних мереж;
– управління мережею на основі правил;
– використання угод про рівень послуг, що надаються;
– облік використовуваних ресурсів;
– управління користувачами;
– передачу багатоадресного трафіку;
– побудову мереж Internet, Intranet, Extranet.
Таким чином, комп’ютерні мережі надають широкий вибір послуг і
механізмів для забезпечення роботи необхідних додатків за допомогою
реалізації служби каталогів, різноманітних мережевих сервісів (комутація,
віртуальні локальні та приватні мережі, мережі Frame Relay і ATM, правила
доступу, захист інформації, якість обслуговування, облік використання
ресурсів) та постійно ускладнюються. У зв’язку з цим, процес проектування
комп’ютерних мереж також суттєво ускладнюється.
В теперішній час найбільш розповсюдженим підходом до їх
проектування є експертні оцінки. Спеціалісти в галузі інформаційних систем
проектують комп’ютерну мережу у відповідності до поставлених їй задач.
Але рішення цих спеціалістів має суб’єктивний характер і не завжди є
оптимальним. Тому у поєднанні з даним методом проектування доцільно
застосовувати засоби моделювання комп’ютерних мереж.
Класифікувати програмні продукти для моделювання можна за
наступними критеріями:
1. вартість:
– платне програмне забезпечення;
– вільне програмне забезпечення;
2. можливості програм:
– високофункціональні;
– середньофункціональні;
– низькофункціональні;
3. типи мереж, що моделюються:
– глобальні; – локальні;
– локальні і глобальні;
4. принцип роботи:
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– програми, що моделюють;
– програми, що оцінюють.
Такі програмні продукти, як COMNET III, NetMaker XA, MIND,
AutoNet/
Designer,
AutoNet/MeshNET,
BONES
та
Opnet
є
високофункціональними засобами моделювання комп’ютерних мереж, що
мають можливість моделювання як локальних, так і глобальних мереж. Але
вони мають дуже велику вартість.
Ряд програм, таких як Prophesy, StressMagic, Performance-1,
Performance-3, Netcracker мають меншу вартість, тобто відносяться до
дешевих засобів моделювання, але вони мають середню функціональність,
хоча також можуть моделювати і локальні, і глобальні мережі. Крім
комерційних програм існують засоби моделювання, які поширюються під
ліцензією GNU GPL. Більшість з них, такі як D-ITG, Friendly Pinger, Netperf,
RUDE, MGEN, Iperf та UDP Packet Generator відносяться до програм, що
оцінюють комп’ютерні мережі. Вони мають низьку функціональність та не
підтримують глобальні мережі. Так, Friendly Pinger дозволяє адмініструвати,
проводити моніторинг та інвентаризацію комп'ютерної мережі.
За допомогою Netperf можна отримати миттєву інформацію про
пропускну здатність мережі. D-ITG дозволяє генерувати IPv4 та IPv6 трафік
на мережному, транспортному та прикладному рівнях. Програми RUDE та
MGEN являють собою набір інструментів для генерації трафіку в реальному
часі. Iperf – консольна клієнт-серверна програма генератор TCP і UDP
трафіку для тестування пропускної здатності мережі.
UDP Packet Generator дозволяє створювати і відправляти один або
декілька UDP пакетів та аналізувати трафік. Але серед вільного програмного
забезпечення є такі засоби моделювання комп’ютерних мереж, які за
функціональністю не поступаються своїм високофункціональним
комерційним аналогам, таким як COMNET III, Opnet та ін. Це GNS3 та NS3.
GNS3 – програмний симулятор маршрутизаторів Cisco, працює на більшості
Linux-систем, Mac OS X і Windows, при цьому дозволяє емулювати
операційні системи реального мережевого устаткування, безпосередньо
завантажуючи і взаємодіючи з реальними образами Cisco IOS, підтримує
локальні та глобальні мережі. NS3 – потужний засіб імітаційного
моделювання телекомунікаційних мереж, що дозволяє моделювати мережі
будь-якої топології і складності. Він є дуже гнучким і в той же час потужним
засобом моделювання за рахунок використання C++ в якості вбудованого
мови опису моделей. Так само, крім С++, може використовуватися Python.
Обидві мови в симуляторі рівноправні і застосовуються для опису моделей
телекомунікаційних систем.
Список використаних джерел:
1.
Є.В. Буров // Комп’ютерні мережі. / 2-е вид., оновл. і доп. – Львів –Бак, 2003,87 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАНДАРТУ
ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ZIGBEE
Виговський Олександр Сергійович
Державний Університет Телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
ZigBee – бездротовий стандарт передачі даних, що підтримується і
розвивається однойменним альянсом, який був створений в 2002 році з метою
розроблення ефективних протоколів та забезпечення сумісності між
пристроями різних виробників. В наш час технологія ZigBee широко
застосовується як для створення бездротових первинних перетворювачів,
пристроїв обліку ресурсів так і систем керування та автоматизації будівель.

У технології ZigBee, що з'явилася недавно завдяки зусиллям
декількох крупних комунікаційних компаній, показники ще
«скромніші» — її специфікація передбачає захищену передачу
даних в радіусі 10—75 метрів і з максимальною швидкістю до 250
Кбіт/с. Здавалося б, навіщо вона потрібна, якщо швидкості
передачі в ній ще нижчі, ніж для Bluetooth. Проте «родзинкою»
пристроїв ZigBee є їх наднизьке енергоспоживання і здатність
переходити в «сплячий режим», коли передача даних не потрібна.
Тому основною сферою використання ZigBee-пристроїв стануть
не локальні мережі, а системи моніторингу і контролю апаратури,
зокрема мережевого устаткування.
У багатьох застосуваннях потрібно безпровідні мережі
зв'язки, що не мають високої швидкості передачі, але надійні,
живучі (здатні до самовідновлення), прості в розгортанні і
експлуатації. Важливо також, щоб устаткування таких мереж
допускало тривалу роботу від автономних джерел живлення,
мало низьку вартість, і було компактним. Приклад такого
застосування - "розумний будинок". Такому поєднанню вимог ще
10 років тому не відповідав жоден з мережевих стандартів, що і
привело до створення стандартів IEEE 802.15.4 і ZigBee, що
описують стійкі масштабовані багатокрокові безпровідні мережі,
прості в розгортанні і підтримувальні самі різні застосування.
Мережі ZigBee, на відміну від інших безпровідних мереж
передачі даних, повністю задовольняють перелічені вище
вимоги, а саме:
- завдяки комірчастій (mesh) топології мережі і
використанню спеціальних алгоритмів маршрутизації мережа
ZigBee забезпечує самовідновлення і гарантовану доставку
пакетів у випадках обриву зв'язку між окремими вузлами (появи
перешкоди), перевантаження або відмови якогось елементу;
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- специфікація ZigBee передбачає криптографічний захист
даних, що передаються по безпровідних каналах, і гнучку
політику безпеки;
облаштування
ZigBee
відрізняються
низьким
електроспоживанням, особливо кінцеві пристрої, для яких
передбачений режим "сну", що дозволяє цим пристроям
працювати до трьох років від однієї звичайної батарейки АА і
навіть ААА;
- мережа ZigBee - самоорганізаційна, її структура задається
параметрами профілю стека конфігуратора і формується
автоматично шляхом приєднання (повторного приєднання) до
мережі пристроїв, що утворюють її, що забезпечує простоту
розгортання і легкість масштабування шляхом простого
приєднання додаткових пристроїв;
- пристрої ZigBee компактні і мають відносно невисоку
вартість.
Зв'язок в мережі ZigBee здійснюється шляхом послідовної
ретрансляції пакетів від вузла джерела до вузла адресата. У
мережі ZigBee передбачені декілька альтернативних алгоритмів
маршрутизації, вибір яких відбувається автоматично.
Стандарт передбачає можливість використання каналів в
декількох частотних діапазонах. Найбільша швидкість передачі і
найкраща завадостійка досягається в діапазоні від 2,4 до 2,48 ГГц.
У цьому діапазоні передбачені 16 каналів по 5 Мгц. Ціна, яку
довелося заплатити в мережах ZigBee за мінімізацію
енергоспоживання, компактність і дешевизну, - відносно низька
швидкість передачі даних. "Брутто" швидкість (включаючи
службову інформацію) складає 250 кбіт/c. Середня швидкість
передачі корисних даних, залежно від завантаження мережі і
числа ретрансляцій, складає від 5 до 40 кбіт/с.
Відстань між робочими станціями мережі складає десятки
метрів усередині приміщень і сотні метрів на відкритому повітрі.
За рахунок ретрансляцій зона, що покривається мережею, може
бути дуже значною: до декількох тисяч квадратних метрів в
приміщенні і до декількох гектар на відкритому просторі. Більше
того, мережа ZigBee у будь-який момент може бути розширена
додаванням нових елементів або навпаки розбита на декілька зон
простим призначенням відповідного числа нових конфігураторів
мережі. Це буває корисно для зниження навантаження і
відповідно підвищення швидкості передачі даних.
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РОЗРОБКА ПРОЕКТУ МАГІСТРАЛЬНОЇ ВОЛЗ МІЖ
НАСЕЛЕНИМИ ПУНКТАМИ ЧОП-ЧЕРНІГІВ
Водько Андрій Романович
Державний університет Телекомунікацій Навчальнонауковий інститут Телекомунікацій
М. Київ
Розробка проекту магістральної ВОЛЗ між населеними пунктами ЧОПЧЕРНІГІВ . Предмет дослідження – Методи моніторингу в системах DWDM

Методи дослідження – теорії електрозв’язку, теоретичної
радіотехніки, математичного та комп’ютерного імітаційного
моделювання.
В роботі приведено основні відомості про системи та мережі
дротового зв’язку та виявлено тенденції їх сучасного розвитку.
Сформульовано нові задачі підвищення їх ефективності як на етапі
аналізу окремих функціональних вузлів так і синтезу системи та
дротової мережі в цілому за технічними вимогами. Проведена
оцінка пропускної спроможності мережі з високою інтенсивністю
передачі інформації.
В результаті виконання магістерської кваліфікаційної роботи
досліджено параметри оптичного волокна. Можуть бути різні
варіанти побудови конкретних систем, що відрізняються ступенем
захисту і контролю несанкціонованого доступу до інформації, що
передається по ВОЛЗ інформації. Це робить необхідним
проведення спеціальних досліджень з метою експертизи
реалізованих науково-технічних рішень та їх відповідності
вимогам забезпечення захисту інформації. Тому важливою
проблемою в області захисту ВОЛЗ є розробка нормативної та
методичної бази і документів, що забезпечують і регламентують
як розробку захищених ВОЛЗ,так і порядок їх впровадження в
мережах зв’язку. Ця проблема вимагає свого прискореного
вирішення.
Тут необхідно зазначити, що всі перераховані вище методи
захисту і їх комбінації можуть забезпечувати безпеку інформації
лише в рамках відомих моделей загроз нападу. При цьому
ефективність систем захисту визначається як відкриттям нових,
так і вдосконаленням технологій застосування вже відомих
фізичних явищ. З плином часу противник може освоїти нові
методи перехоплення, буде потрібно доповнювати захист, що не
властиво криптографічним методам захисту, які розраховуються
на досить тривалий термін. Тому, завжди актуальний захист саме
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від не санкціонованого доступу до волокон но-оптичних ліній
зв’язку, а саме, до місць прокладки кабелів.
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ТРЕНДИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ
ВПЛИВ НА БІЗНЕС КОМПАНІЙ В УМОВАХ НОВОЇ
РЕАЛЬНОСТІ
Голіцина Світлана Андріївна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м. Київ
Перехід до мереж нового покоління, інтернету речей, штучного інтелекту та
інших речей має потенціал для того, щоб змінити роботу галузей, створити
конкурентну перевагу та відкрити нові можливості для інновацій. Зростання
темпів впровадження цифрових технологій у все більш турбулентному
середовищі дають можливість окреслити головні тренди телекомунікаційних
технологій, такі як 5G, 6G, IoT, AI тощо, деякі з яких зумовлені економічними та
соціальними наслідками глобальної пандемії Все це обумовлює актуальність
даної статті.

Відомо, що стрімкий розвиток телекомунікаційних
технологій, зазвичай, обумовлює появу нових способів ведення
бізнесу, більш ефективних, і подекуди суперечливих.
5G
технологія,
наприклад,
сприймається
досить
суперечливо. Цей факт, однак, не зменшує важливості 5G у
телекомунікаційній
діяльності
сьогодні.
Завдяки
ній
підприємства отримують безпрецедентну аналітичну інформацію
в режимі реального часу та повний контроль над своїми
продуктами, послугами та активами. 5G також дозволяє
телекомунікаційним та іншим компаніям змінювати спосіб
роботи та надання своїх послуг. Очікується, що технологія 5G
може принести економічний зиск у 700 млрд. $ згідно інформації
асоціації GSM (GSMA – це глобальна організація, що об'єднує
мобільну екосистему для виявлення, розвитку та впровадження
інновацій, що є основою для формування сприятливого бізнес середовища та суспільних змін) [1]. Однак телекомунікаціям вже
недостатньо просто забезпечити мережу – вони мають об’єднати
всі можливості. Цей процес часто передбачає інтеграцію 5G з
граничними обчислювальними пристроями та пристроями IoT
(наприклад, датчиками).
Проте, технологія 5G обмежено впливає на зростання
світового ВВП, оскільки вона ще тільки зароджується.
Очікується, що вплив настане в 2025 році, коли технологія увійде
у масове використання. Побоювання стосовно ризиків, які несе в
собі технологія 5G щодо можливого впливу на здоров’я людей
нівелюються дослідженнями, які констатують безпідставність
таких острахів. За даними компанії Deloitte ймовірність того, що
випромінювання від систем 5G негативно впливає на людей дуже
низька. Так, наприклад, кількість користувачів мобільного
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зв’язку 5G у Китаї за останній 2021 рік значно зросла (на 576,6%),
а ринок робототехніки продовжує зростати на 11% із зростанням
технології 5G, а також очікується подальше зростання попиту на
ринку електроенергії, акумуляторів та автомобільної електроніки
через прискорення швидкості на шляху до електронної
мобільності. Очікується, що 5G зробить загальний вплив 220
мільярдів доларів США на промисловість ВВП Китаю до 2030
року [2].
А згідно прогнозів тієї ж компанії Deloitte, вже у цьому 2021
році світовий ринок пристроїв інтелектуальної периферії зросте
до 12 млрд USD, а показник середньорічного темпу зростання (
за CAGR) буде близько 35%. Це в першу чергу обумовлено
попитом серед телекомунікаційних компаній на такі пристрої,
вони розширюють свої мережі 5G, а також попитом серед
постачальників хмарних рішень, які матимуть можливість
значно масштабувати свою діяльність. Такі визначені інноваційні
підходи провідних компаній галузі, які мають високою
капіталізацію, суттєво допомагають іншим компаніям в досить
різноманітних секторах економіки створювати інтелектуальну
периферію.
Незважаючи на те, що 5G тільки з’являється, у 2018 році
Китай заявив про початок розробки стандарту мобільного зв'язку
6G. У листопаді 2020 року він запустив перший тестовий
супутник, призначений для відпрацювання технологій 6G в
терагерцевому діапазоні електромагнітних хвиль [3]. 6G – це
наступне покоління 5G, яке має забезпечити більш високу
швидкість мобільного зв'язку та інтернету. Якщо 5G обіцяє
швидкість від 1 гігабайта в секунду, то 6G сягатиме 1 терабайта в
секунду. За деякими даними - навіть кілька терабайт. 5G і 6G
потрібні для розвитку інтернету речей. Покоління 6G запропонує
нові можливості для створення інтерфейсів між мозком людини
та комп'ютером. Прикладом такої розробки можна назвати
електронний чіп для паралізованих хворих і людей з
порушеннями центральної нервової системи, який створює
стартап І.Маска. Технології 5G і 6G також дозволять безпілотним
автомобілям отримувати дані про ДТП в ту ж секунду.
Квадрокоптери, які використовують для моніторингу лісових
пожеж або пошуку зниклих людей, зможуть повідомляти дані
моментально (зараз вони зазвичай записують дані на карту
пам'яті) за умови, що місця, де вони знаходяться, будуть
забезпечувати покриття [3].
Це
підводить
нас
до
наступної
тенденції
у
телекомунікаційної галузі, а саме Інтернету речей (IoT). Попит на
IoT у телекомунікаційному секторі та інших галузях буде
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продовжувати зростати у 2022 і подальших роках. Найбільше
користі стосовно цієї технології набуває сфера охорони здоров'я,
виробництва та роздрібної торгівлі, оскільки 5G забезпечує
високу швидкість та низьку затримку пристроїв IoT, завдяки
чому вони обмінюються даними майже миттєво в режимі
реального часу. Телекомунікаціям доведеться розширювати та
модернізувати свої мережі, щоб не відставати від зростаючої
потреби.
Приклад використання IoT у телекомунікаційній галузі – це
побудова платформи аналітики великих даних на базі IoT та ML
(машинного навчання) для провідних телекомунікаційних
компаній з інтеграцією системи у приватну хмару та побудовою
роз'ємної архітектури, яка може включати мікросервіси та API,
що дозволяє користувачам додавати або видаляти компоненти
під час роботи.
Доречно буде назвати й абсолютно новий тренд – ІоВ
(internet of behavior). Цей термін запропонували аналітики
компанії Garnter та ним називають технології для моніторингу
поведінкових явищ і управління даними, які на них впливають.
Сюди входять розпізнавання осіб, відстеження місця
розташування і big data. Компанія Gartner прогнозує, що до кінця
2025 року понад половини населення світу буде задіяно хоча б в
одній програмі IoB.
Інтернет поведінки – це новий етап в концепції «інтернету
речей» (IoT). Основна ідея IoB така, що не тільки речі можуть
підключатись до мережі на постійній основі, а й люди. Причому
це можуть бути як пристрої, які носить людина, наприклад,
фітнес-браслет або smart watch, які відстежують пульс, місце
знаходження людини тощо, так і вбудовані, наприклад,
імплантовані чіпи, які здатні фіксувати різні біологічні параметри
людини, наприклад, температуру тіла і в ідеалі такі прилади
можуть навіть контролювати емоційний стан і попереджати
людини про необдуманість тих чи інших вчинків або навпаки. І
тут вже ми маємо питання щодо безпеки та конфіденційності.
Чим більше рішень приймається без участі самої людини, тим
менше вона може контролювати своє життя.
Отже, окрім 5G, IoT тісно пов'язаний з граничними
обчисленнями (еdge computing). Граничні обчислення
представляють собою модель розподілених обчислень, у якій
обчислення не відбуваються на централізованому сервері або у
хмарі, а у безпосередній близькості від фізичного місця, де
збираються та аналізуються дані. Ця нова інфраструктура
включає в себе датчики для збору даних та граничні сервери для
безпечної обробки даних у режимі реального часу на місці, а
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також для підключення до мережі інших пристроїв, таких як
ноутбуки, смартфони, планшети.
Компанія ABI Research прогнозує, що синхронізація
граничних серверів з телекомунікаційною інфраструктурою
може надати зиск у 54 мільярди доларів через три роки. Для цього
є багато причин – поява нових бізнес-моделей, наприклад,
автоматизовані транспортні засоби або хірургічна робота з
дистанційним керуванням значною мірою покладаються на
оптимальне з'єднання та низькі рівні затримки. Для таких
пристроїв надзвичайно важливо, щоб дані передавалися в режимі
реального часу, а дії можна робити миттєво. Таким чином,
компанії впроваджують граничні обчислення, щоб досягти
якомога меншої затримки. В рітейлі, наприклад, це максимальне
збільшення доходів за рахунок постійної доступності систем
обробки транзакцій, замовлень і обробки матеріалів, щодо сфери
продуктів харчування та напоїв – це їх постійна наявність,
підвищення продуктивності та прибутковості тощо. Іншими
вагомими тенденціями телекомунікаційної галузі є АI (штучний
інтелект) та МL.
Бездротові мережі наступного покоління використовують
науку про дані та МL для прогнозування пікового трафіку та
розширення можливостей мережі. Аналіз даних за допомогою
МL та АI дозволяє телекомунікаційним підприємствам
підвищувати продуктивність мережі та скоротити вартість
мережі за допомогою автоматизації. Більш того, телекомунікації
розширюються
та
ускладнюються.
Як
наслідок,
у
телекомунікаційній галузі виникає нова тенденція: проблеми з
продуктивністю та обслуговуванням мережі. 5G та IoT, у свою
чергу, лише ускладнюють роботу мережі. Таким чином,
телекомунікації більше не можуть моніторити та підтримувати
свої мережі без аналізу даних за допомогою АI та МL.
Ще однією тенденцією у галузі телекомунікацій, на яку
потрібно звернути увагу – це хмарні та мікросервіси.
Телекомунікації мають обробляти численні запити та транзакції,
а також покращувати свої послуги новими операційними
можливостями. Архітектура мікросервісів може допомогти
телекомунікаційним компаніям задовольнити обидві ці потреби.
Тож не дивно, що архітектура мікросервісу стала однією з
останніх телекомунікаційних тенденцій у телекомунікаційному
секторі. Перехід на мікросервіси означає розбиття складної
монолітної архітектури на менші, більш керовані одиниці. У
телекомунікаціях мікропослуги застосовуються у трьох основних
сферах: системах підтримки бізнесу (BSS), системах підтримки
операцій (OSS) та управлінні мережею [4].
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Ще одним трендом в на тлі глобальної пандемії можна
назвати розвиток телемедицини, зокрема, консультацію лікарів
онлайн. І хоча в Україні це не так поширено, як у розвинутих
країнах, споживачі новатори готові отримувати медичне
обслуговування за допомогою відеозустрічей з лікарями. Тут
можна навести такі дані, що у 2019 році таких оглядів було лише
1% від загальної кількості (у країнах учасниць Організації
Економічного Співробітництва та Розвитку, а це на сьогодні 37
країн, було проведено 8,5 млрд. оглядів на загальну суму близько
500 млрд USD). На кінець 2021 року планується зростання таких
віртуальних візитів до лікарів до 5%, що може скласти 425 млн
відвідувань або25 млрд USD , якщо брати незмінні дані 2019
року.
Продовжує зростати тренд застосування хмарних технологій
в компаніях та організаціях різних форм власності, комерційних
та некомерційних. У минулому 2020 році за деякими
показниками ринок хмарних технологій був більшим за 2019, а
2021 очікується, що буде більшим за 2020. Це пояснюється
бажанням підприємств заощаджувати кошти, бути більш
гнучкими та імплементувати інновації в організацію своєї роботи
в умовах жорсткої ізоляції 2020-21 року та можливості
працювати віддалено, не прив’язуючись до конкретної локації.
Слід зазначити, що серед потенційних переваг рішень,
заснованих на харних технологіях (сloud-based), це й підвищення
їх привабливості на ринку. З огляду на масову міграцію процесів
і сервісів в онлайн, попит на хмарні рішення істотно збільшився
з-поміж великих компаній, оскільки така технологія дозволяє
скоротити витрати на підтримку дата-центрів і збільшити
обчислювальні потужності комп'ютерів. Очікується, що хмарні
технології стануть в пріоритеті майже в усіх бізнес сегментах
ринку, а також у більшості закладів освіти.
Але через те, що середній бізнес побоюється тривалої
міграції у віртуальне середовище, він з більшою обережністю
впроваджує ці cloud-based рішення. Прискорити перехід на
хмарне сховище може QA-стратегія, яка захищає цілісність і
конфіденційність інформації. QA-стратегія – це певний вектор
щодо процесу забезпечення якості, який охоплює усі етапи
розробки програмного продукту в компанії. У QA входить
вивчення процесів і визначення всіх умов і обставин, які можуть
вплинути на якість розробки і кінцевий продукт. Вона потрібна
тому, що в реальних умовах в ході роботи над проектом завжди
виникають певні труднощі, проблеми, брак кваліфікованих
кадрів, постійно зростаючі вимоги. Тому рекомендують дбати
про
якість
програмного
забезпечення,
підвищувати
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продуктивність роботи використовуючи agile методології,
автоматизувати якомога більше процесів та запроваджувати АІ та
ML.
Отже, телекомунікаційні компанії зараз стають в авангарді
базису для відновлення багатьох підприємств у 2021 році. Вони
можуть допомогти нам жити, працювати та ефективніше вести
бізнес, використовуючи передові бездротові технології, граничні
обчислення, Інтернет речей тощо.
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АНАЛІЗ НЕДОЛІКІВ В МЕРЕЖАХ 5–ГО ПОКОЛІННЯ
Грищенко Ольга Юріївна
ТСДМ-61
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
В сучасному світі телекомунікацій аналіз недоліків в мережах є досить
актуально. Адже аналізуючи їх ми можемо покращувати мережу та її складові.
Телекомунікаційний ринок є одним з найбільш перспективних і швидко
зростаючих напрямків галузі зв'язку. В даний час система телекомунікацій
знаходиться на шляху швидкого розвитку, в цілому орієнтована на вхід російської
системи зв'язку в світову як рівноправного партнера для надання послуг
міжнародного, міжміського, міського зв'язку, передачі даних, інтернету,
мобільного зв'язку та ін.

Існуючі технології мобільного широкосмугового доступу,
такі як HSPA і LTE, будуть і далі розвиватися і забезпечать
основу нового стандарту мереж п'ятого покоління. Висока якість
доступу до високошвидкісних мобільних сервісів стане
можливою завдяки впровадженню інтелектуальних антен з
великим числом керованих елементів і освоєнню нових
частотних діапазонів. Крім того, зміни будуть полягати в
істотному
розширенні
міжмашинної
взаємодії.
З метою опрацювання значного обсягу призначеного для
користувача трафіку і досягнення швидкості передачі даних в
декілька Гбіт / с в конкретних сценаріях планується надщільне
розгортання мереж, базові станції в яких будуть використовувати
дуже широку смугу пропускання в верхніх діапазонах
частот за допомогою нових технологій радіодоступу.
Занадто щільні мережі будуть складатися з малопотужних
базових станцій, розміщених з набагато більш високою
щільністю в порівнянні з тим, як базові станції встановлювалися
раніше. У крайніх випадках всередині приміщень базові станції
будуть встановлюватися в кожній кімнаті, а поза приміщеннями
вони будуть розміщуватися по відношенню один до одного на
відстані освітлювальних стовпів. Для підтримки гігабітних
швидкостей занадто щільні мережі повинні забезпечувати смугу
пропускання не нижче декількох сотень мегагерц з можливістю
розширення до декількох гігагерц. Занадто щільні мережі будуть
працювати, в більшій мірі, в діапазоні частот 10 ... 100 ГГц.
Актуальним є питання про використання даних частот для
глобального 30 розгортання, в тому числі щодо загасання сигналу
при його проникненні в приміщення. Розглянуті частоти більше
підходять для передачі даних на короткі відстані, властиві
надщільним мережам. Високочастотні діапазони полегшують
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завдання
забезпечення
широкої
смуги
пропускання, необхідної для підтримки гігабітних швидкостей п
ередачі даних.
Незважаючи на те, що занадто щільні мережі працюють в
іншому діапазоні і засновані на нових технологіях радіодоступу,
вони повинні бути добре інтегровані з уже побудованим рівнем
стільникових мереж. При цьому користувач не повинен
відчувати ніякого дискомфорту при переміщенні із
зони покриття надщільних мереж і назад.
У тих ситуаціях, коли користувачі знаходяться на малій
відстані один від одного, і коли інформація специфічна для
конкретного місця використання (безпека руху, державна
безпека, охорона громадського порядку і загальні служби
ближньої дії), є сенс в організації обміну даними безпосередньо
між пристроями по протоколу «пристрій-пристрій» (D2D). Під
управлінням мережевого протоколу D2D запропонує локальним
службам надійність класу оператора мобільного зв'язку, так як
мережа зможе управляти трафіком D2D в ліцензованому
діапазоні. Крім того, D2D зможе послужити важливим
компонентом для додатків охорони громадського порядку,
оскільки дозволяє використовувати локальний зв'язок навіть в
разі
пошкодження мережевої інфраструктури.
Надійність в великій мірі залежить від архітектури і
конфігурації мережі, а також достатньої кількості ресурсів для
обробки пікових навантажень. Відносно інфраструктурного
обладнання нового покоління необхідно буде диференціювати
різні види трафіку на рівні мережі, і в першу чергу обробляти
критично важливі. Значна складність полягає в поєднанні малого
часу затримки і високої надійності. Для цього потребується
переглянути взаємодію елементів сьогоднішніх систем
мобільного широкосмугового доступу, які в основному 31
націлені на пропускну здатність, покриття і швидкість передачі
даних. Для оптимізації мереж і забезпечення малих значень часу
затримки слід змінити співвідношення між конструкцією
керуючого каналу, кодуванням, адаптивної модуляцією і
управлінням радіоресурсами. Там, де необхідно вкрай малий час
затримки, потрібно буде впровадити нову технологію, що
дозволяє забезпечити більш короткі тимчасові інтервали передачі
даних.
Як було сказано вище, в майбутньому ще більш важливу роль
буде грати енергоефективність, яка є важливою метою при
проектуванні всіх рішень 5G. Скорочення радіусу сот в щільних
мережах, а також мінімізація сигнального трафіку при виявленні
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мережі і синхронізації значно зменшать енергоспоживання в
мережах п'ятого покоління.
Технології п'ятого покоління потребують значно ширшого
діапазону частот і більш високих несучих з метою підтримки
очікуваного приросту трафіку і ще більш високих швидкостей
передачі даних, не рахуючи роботи з пошуку нових частотних
діапазонів для сучасних систем LTE і HSPA. Наразі необхідні
нові частотні діапазони, як в уже активно використовуваних
сьогодні, так і в більш високочастотних діапазонах. Перше
необхідно для поліпшення якості обслуговування на
глобальному рівні, а друге забезпечить більш широкі смуги для
надвисокої якості обслуговування в конкретних ситуаціях.
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
ЛОКАЛЬНИХ PAAS-РІШЕНЬ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Демянчук Павло Сергійович
Київський національний університет будівництва і архітектури
Кафедра кібербезпеки та комп’ютерної інженерії
м. Київ
Підприємства та організації по всьому світу зараз переживають
трансформацію підходу до організації їх ІТ-інфраструктури, все частіше
звертаючи увагу на хмарні рішення. Проте вони мають свої особливості
застосування, що накладає на них певні обмеження. В цій тезі буде розглянуто
особливості саме деяких локальних PAAS-рішень від HPE та AWS, та які
проблеми вони вирішують.

Все більше організацій в Україні та світі потребують
вдосконалення власної ІТ-інфраструктури, кожна по-своєму,
залежно від їх сфері діяльності та потреб в обчислювальних
ресурсах. Багато компаній користуються послугами публічних
хмар, бо модель «as a service» надає високу гнучкість у
використанні загальнодоступних ресурсів. Проте у деяких
випадках є потреба в локальних ресурсах, і в такому випадку
компанія витрачає великі гроші на купівлю та утримання
власного обладнання. Згідно з дослідженням Gartner, в 2021 році
більше ніж 75% середніх та великих компаній будуть
користуватися послугами публічних чи гібридних хмар[1].
Загалом є три підходи до організації обчислювальних
ресурсів:
1.
Локальна обчислювальна інфраструктура: модель
з високими капітальними витратами.
2.
Публічна хмара: модель використання
загальнодоступних ресурсів за передплатою або оплатою по
факту використання.
3.
Локальна інфраструктура, побудована за
принципами публічної хмари: модель, що передбачає
локалізацію обчислювальних ресурсів публічної хмари на
локаціях замовника для його потреб.
В світі простежується тенденція, коли клієнти все
частіше відмовляються від моделей з високими капітальними
витратами, які передбачають купівлю обладнання та через 3-5
років списується через амортизацію, на користь моделей, в яких
капітальні витрати трансформуються в операційні витрати,
шляхом використання хмарних обчислювальних ресурсів[2].
Проте не всі системи можна перенести в хмару через
особливості архітектури або вимоги до кібербезпеки та
конфіденційності. Якими б надійними не були хмари, багато
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компаній мусять локалізовувати деякі системи саме
географічно. Тому останнім часом було розроблено декілька
продуктів, які вирішують цю проблему, і я пропоную їх
розглянути.
HPE GreenLake
Це PAAS-рішення (Platform as a service) від HPE, яке
надає користувачу всі переваги хмарних рішень, і при цьому
дозволяє локалізувати ці ресурси на локації замовника.
Досягається це наступним чином: компанія Hewlett-Packard
Enterprise надсилає вам все необхідне обладнання у супроводі їх
інженерів, які розгортають все це обладнання в вашому датацентрі чи серверній. На цьому обладнанні розгортається все
програмне забезпечення HPE, яке доступне в хмарі, і ви вже ним
користуєтесь. В результаті ви маєте доступ до хмарних послуг, і
при цьому ви впевнені, що всі дані в цих ресурсах зберігаються
у вас в серверній. Особливістю цієї моделі є і те, що ви не
платите за обладнання – ви платите так само за використані
ресурси по мірі їх використання, при цьому за обладнання ви не
платите нічого.
AWS Outpost
Компанія Amazon Web Services є всесвітньо відомим
провайдером хмарних послуг. Не обійшли вони стороною і ті
ситуації, коли вимоги до кібербезпеки чи затримки не
дозволяють використовувати хмарні послуги. Тому компанія
AWS випустила власне рішення для подібних ситуацій[3].
Модель цього рішення аналогічна рішенню HPE: на вашій
локації розгортається локальна інфраструктура від AWS
(сервери, системи зберігання даних, мережеве обладнання,
системи резервного копіювання, і т.д.), поверх цього обладнання
розгортаються всі сервіси AWS, і ви вже користуєтесь цими
сервісами. Ціноутворення аналогічне: ви платите лише за
спожиті ресурси, а не за обладнання цілком.
Висновки
Подібні рішення назрівали вже довгий час, адже для
деяких систем використання хмарних рішень було недоцільним
через:
1.
Законодавчі вимоги деяких країн та внутрішні
політики компанії
2.
Територіальна віддаленість до клієнтів
3.
Доступність певних сервісів в потрібному регіоні
4.
Ціноутворення
Проте тепер компанії запропонували нові рішення, які
дозволяють вирішити ці проблеми та зробити використання
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хмарних ресурсів більш доцільним. Це відкриває можливості до
ще більш тіснішої інтеграції хмарних сервісів в економічну
діяльність підприємств.
Список використаних джерел:
1. Інтернет-джерело: https://www.gartner.com/en/conferences/apac/infrastructureoperations-cloud-india/featured-topics/cloud
2. Інтернет-джерело:
https://www.hpe.com/ru/ru/pdfViewer.html?docId=a00095228&parentPage=/ru/ru/greenlake/o
verview&resourceTitle=Why-Everything-as-a-Service-3F-Why-HPE-3F&rpv=1634232292823
3. Інтернет-джерело: https://aws.amazon.com/ru/outposts/
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ETHERNET
Дубограй Анастасія Віталіївна
Державний Університет Телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м.Київ

Ethernet — найпопулярніший протокол кабельних комп'ютерних
мереж, що працює на фізичному та канальному рівні мережевої
моделі OSI. Станом на 2016 рік близько 85 % усіх комп'ютерів у
світі були підключені до комп'ютерних мереж по протоколу
Ethernet.
За строго технічним визначенням Ethernet — сімейство
протоколів стандарту IEEE 802.3.
Ethernet тісно пов'язаний з моделлю TCP/IP, оскільки у
переважній більшості випадків служить для передачі IP-пакетів.
Ethernet є найпоширенішім протоколом у сучасних локальних
комп'ютерних мережах, також використовується для побудови
MAN мереж з використанням технології Metro Ethernet.
Ethernet було спроектовано згідно з технологією CSMA/CD
(множинний доступ з контролем несучої та виявленням колізій).
Хоча з широким застосуванням мережевих комутаторів та засобу
передачі повний дуплекс проблема виникнення колізій в мережах
Ethernet майже не зустрічається.
Ethernet-мережі працюють на швидкостях 10Мбіт/с, Fast Ethernet
— на швидкостях 100Мбіт/с, Gigabit Ethernet — на швидкостях
1000Мбіт/с, 10 Gigabit Ethernet — на швидкостях 10Гбіт/с. В кінці
листопада 2006 року було прийняте рішення про початок
розробок наступної версії стандарту з досягненням швидкості
100Гбіт/с (100 Gigabit Ethernet).
Розвиток:
У 1979 році Меткалф залишив Xerox PARC, заснував компанію
3Com та переконав DEC, Intel і Xerox спільно просувати Ethernet
як стандарт.
самого початку Ethernet базувався на ідеї зв'язку комп'ютерів
через єдиний коаксіальний кабель, що виконував роль
транзитного середовища. Метод передавання був дещо схожим
на методи радіопередавання (хоча й з суттєвими відмінностями,
наприклад, те, що в кабелі значно легше виявити колізію, ніж в
радіоефірі). Загальний мережний кабель, через який велася
передача, був дещо подібним на ефір, і з цієї аналогії походить
назва Ethernet (англ. net — «мережа»).
Своїм комерційним успіхом технологія Ethernet завдячує появі
стандарту з використанням кабелю типу «звита пара» як
транзитного середовища.
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Ethernet — архітектура мереж, що ґрунтується на логічній
топології шини, з розподіленим середовищем передавання,
методом доступу до середовища передавання CSMA/CD, описана
стандартом IEEE 802.3. За фізичною реалізацією розрізняють:
10BASE5 — Thick («товстий») Ethernet;
10Base2 — Thin («тонкий») Ethernet;
10BaseT — Twisted-pair Ethernet (Ethernet на витій парі);
10Broad36 — мережа на широкосмуговому 75-Омному
коаксіальному кабелі;
10BaseF — кілька варіантів мережі на оптоволоконному кабелі;
100BaseT — стандарти FastEthernet на витій парі (100BaseT4,
100BaseTX).
Тонкий Ethernet.
Основні характеристики:
- максимальна довжина сегмента — 200 м;
- максимальна кількість сегментів, з'єднаних з використанням
повторювачів — 5 (загальна довжина — 1000 м);
- три з п'яти сегментів можуть використовуватись для
включення
вузлів
(Trunk
Segments),
два
інші
використовуються як подовжувачі (Link Segments);
- на одному сегменті (Trunk) може бути до 30 вузлів разом з
повторювачами.
Товстий Ethernet.
Основні характеристики:
- максимальна довжина сегмента — 500 м;
- максимальна кількість сегментів, з'єднаних з використанням
повторювачів — 5 (загальна довжина — 2500 м);
- три з п'яти сегментів можуть використовуватись для включення
вузлів (Trunk
Segments), два інші — як подовжувачі (Link
Segments);
- на одному сегменті (Trunk) може бути до 100 вузлів разом з
повторювачами.
Ethernet на витій парі.
Основні характеристики:
- фізична топологія — зірка;
- максимальна довжина променя — 100 м;
- до кожного вузла під'єднується лише один кабель;
- пошкодження кабелю виводить з ладу лише один мережний
вузол;
- несанкціоноване прослуховування пакетів у мережі
ускладнюється;
Список використаних джерел:
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ethernet
2. https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Ethernet
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ТЕХНОЛОГІЯ WI-FI 6
Дубограй Анастасія Віталіївна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ
Не встигли ми ще звикнути та впровадити у мережах Wi-Fi 5, тобто стандарт
бездротових локальних мереж IEEE 802.11ac, як осінню 2018 року був
представлений новий стандарт - IEEE 802.11ax, який збільшить номінальну
швидкість передачі даних на 37%, ніж у попередньому, та очікується що WiFi 6
дозволить в 4 рази збільшити середню пропускну здатність за рахунок більш
ефективного використання спектра і поліпшень для щільного розгортання.

В реальних умовах бездротові мережі насилу справляються з
поставленими завданнями, але головна причина не в тому, що у
існуючих стандартів не вистачає швидкості передачі. Просто
пристроїв стало занадто багато - теоретичних показників на
практиці досягти не вдається через вимушений очікування, поки
звільниться середовище передачі, взаємовпливу розташованих
поруч точок доступу, тощо. І з часом проблема посилюється.
Тому при розробці чергової версії стандарту Wi-Fi Alliance
приділив більше уваги підвищенню ефективності роботи
бездротової мережі.
Нова версія стандарту вперше була представлена восени
2018 року - одночасно з перейменуванням останніх двох версій 802.11n і 802.11ac в Wi-Fi 4 і Wi-Fi 5 відповідно. «Ребрендинг»
знадобився для того, щоб позбутися від плутанини на ринку для
користувача пристроїв і спростити користувачам перехід на нові
версії.
Основні нововведення технології Wi-Fi 6:
1) Підтримка діапазонів 2,4 і 5 ГГц. В ідеалі одночасна
підтримка 2,4 і 5 ГГц допоможе збільшити число сценаріїв
роботи з декількома пристроями.
2) Підтримка OFDMA. Йдеться про множині доступі з
ортогональним частотним розділенням (OFDMA). По суті, ця
технологія є «багато користувачів» версією OFDM. Вона
дозволяє ділити сигнал на поднесущие частоти і виділяти їх
групи для обробки окремих потоків даних.
3) Спільна робота MU-MIMO і OFDMA. У Wi-Fi 5 (це
802.11ac в старих позначеннях, який був затверджений в 2014
році) технологія MIMO (Multiple Input Multiple Output) дозволяла
транслювати дані чотирьом клієнтам за допомогою різних
піднесуть. У Wi-Fi 6 число можливих підключень пристроїв
збільшили в два рази - до восьми.
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4) Функція Target Wake Time. Вона дозволить пристроям
переходити в режим сну і «прокидатися» за розкладом. Target
Wake Time визначає час, коли девайс не діє, а коли працює. Якщо
гаджет не передає дані в конкретний проміжок часу (наприклад,
вночі), його Wi-Fi-підключення «засинає», що економить заряд
батареї і зменшує завантаженість мережі.
Перші точки доступу з підтримкою Wi-Fi 6 вже засвітилися на
ринку. Також стали з'являтися перші мобільні пристрої з Wi-Fi 6
на борту, і в найближчій перспективі їх покупка і впровадження
можуть стати непоганою інвестицією в удосконалення
користувацького досвіду.
Huawei 7060DN - за фактом перший комерційно доступний
продукт, що підтримує Wi-Fi 6, який випустили в 2018 році. На
поточний момент він підтримує всі описані нововведення
чергової версії стандарту, забезпечуючи обслуговування до 1024
користувачів.
До речі, на внутрішньому ринку Китаю можна знайти вже
не тільки окремі пристрої, але і реалізовану інфраструктуру WiFi 6. Так що в найближчі роки нас чекає безліч цікавих проектів
з оновлення тих же кампусів, а також з побудови бездротових
мереж, орієнтованих на сервіси.
Список використаних джерел:
1. https://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-alliance-introduces-wi-fi-6
2. https://www.cnet.com/news/wi-fi-alliance-simplifying-802-11-wireless-networktech-names
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ЧИ МОЖЕ МЕРЕЖА WI-FI БУТИ ПОВНІСТЮ
ЗАХИЩЕНОЮ?
Дубограй Анастасія Віталіївна
Державний Університет Телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м.Київ

Існує багато способів, за допомогою яких хакери і зловмисники
можуть проникнути в мережу Wi-Fi. Це тривіально, якщо мережа
використовує застарілі протоколи безпеки або слабкі паролі. Але
навіть якщо система налаштована з використанням останніх
заходів безпеки, надійних паролів і захисту брандмауерів і
шкідливих програм, існують способи і засоби, за допомогою яких
зловмисна третя сторона може отримати доступ до такої мережі.
Написавши в International Journal of Wireless and Mobile
Computing, дослідники з Китаю розглядають різні методи злому,
які можуть бути використані, і показують, які оборонні заходи
можна найкраще вжити, щоб виключити компроміс системи.
Глава департаменту розслідування злочинів в Інтернеті,
Національний поліцейський університет Китаю, в провінції
Ляонін, Китай, пояснює, що у всіх системах Wi-Fi існує
фундаментальний недолік безпеки. Завдяки тому, як працює WiFi, точка доступу повинна пасивно слухати сигнал, маяк, від
пристроїв, які, можливо, захочуть з'єднатися легітимно чи
незаконно. Цей маяк повністю незашифрований, він повинен
бути, тому що до моменту з'єднання не можна обмінюватися
даними для шифрування подальшого зв'язку між точкою доступу
та пристроєм.
Це робить Wi-Fi простим у використанні, тому що ви можете
бачити мережі та їх імена навколо себе, не обмінюючись першим
ключем або паролем, але це також робить мережі Wi-Fi
схильними до багатьох видів атак. Головні інструменти, які
використовувалися для розриву Wi-Fi: Rogue AP, ARP спуфінг та
Wi-Fi MITM. Перше, що викликає занепокоєння, полягає в тому,
що жоден з цих комплектів не потребує фізичного доступу до
мережі, завдяки своїй бездротовій природі, Wi-Fi є вразливим до
атак у середині, тоді як дротова мережа вимагатиме від хакера
мати підключення до мережної розетки для підключення до
мережі, щоб мати можливість порушити її безпеку.
Rogue AP - це сторонні, нелегальні, непідконтрольні
адміністратора бездротові точки доступу, які знаходяться в
межах мережі, керованої за допомогою точки доступу серії
NWA3000-N. Наприклад, це можуть бути точки доступу,
незаконно підключені до кабельної мережі підприємства. Такі
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точки доступу порушують безпеку мережі, оскільки через них
можна підключитися до локальної мережі підприємства в обхід
діючих політик безпеки.
ARP spoofing (ARP cache poisoning або ARP poison routing) —
мережева атака, при якій зловмисник надсилає підроблені
повідомлення протоколу ARP (Address Resolution Protocol) в
локальну мережу. За допомогою ARP spoofing зловмисник
посилає підроблене ARP повідомлення на локальну мережу.
Зазвичай мета полягає в тому, щоб зв'язати MACадресу зловмисника з IP-адресою хоста на який здійснюється
атака, зазвичай це основний шлюз, щоб трафік замість цієї IPадреси, був надісланий зловмиснику.ARP spoofing може
дозволити зловмиснику перехоплювати пакети даних в мережі,
змінювати трафік, або зупинити весь трафік. Часто ця атака є
підготовкою для інших атак, таких як DoS-атака, атака «людина
посередині», TCP hijacking. Атака може бути використана тільки
в мережах, що працюють на основі Address Resolution Protocol.
Атака «людина посередині» (англ. Man in the middle (MITM)) вид атаки в криптографії, коли зловмисник таємно ретранслює і
при необхідності змінює зв'язок між двома сторонами, які
вважають, що вони безпосередньо спілкуються один з одним. Є
методом компрометації каналу зв'язку, при якому зломщик,
підключившись до каналу між контрагентами, здійснює
втручання в протокол передачі, видаляючи або спотворюючи
інформацію.
Ці "автоматизовані кібер-зброї" можуть викликати хаос через
проникнення і обхід захисту, вони також можуть підробляти
роз'єднання і деавторизовані пакети, ставлячи під загрозу
легітимні комунікації. Також є доступні засоби захисту, але
жоден з них не є досконалим, і майже завжди є способи, якими
хакери можуть порушити мережу Wi-Fi.
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ВАЖЛИВІСТЬ СИНХРОНІЗАЦІЇ В БЕЗДРОТОВИХ
СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ
Дурман Володимир Володимирович
Державний Університет Телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
У розподілених системах підтримання логічних годинників комп'ютерів
таким чином, щоб вони ніколи не мали великих розбіжностей один з одним, є
однією з найскладніших проблем комп'ютерної інженерії. Комп'ютерні годинники
взагалі мають два компонента, а саме: джерело частоти і засіб накопичення
подій синхронізації (що складаються з механізму переривання тактового сигналу
і лічильника, реалізованого в програмному забезпеченні). Реалізація комп'ютерних
годинників різниться поміж операційними системами і апаратними
платформами. . Однак основними джерелами помилок синхронізації є
некомпенсований кварцовий генератор і генеровані тактові імпульси.

Теоретично, два такти будуть синхронізовані, якщо їх
зміщення будуть встановлені рівними, а їх джерела частоти
будуть працювати з однаковою швидкістю. Однак на практиці
годинники встановлюються з обмеженою точністю, а частотні
джерела працюють з трохи різними швидкостями. Крім того,
частота кварцового генератора змінюється через початкові
допуски на виробництво, старіння, температурний режим, тиску
та інших факторів. Через ці властиві їм нестійкості розподілені
годинники повинні регулярно синхронізуватися.
Синхронізація часу - це процедура, яка забезпечує загальне
поняття часу в розподіленої системі. Для БСМ важливо виконати
ряд фундаментальних операцій, таких як:
- Злиття даних, часове впорядкування повідомлень. Для
цього потрібно, щоб деякі (або всі) вузли мережі обмінювалися
загальним часом. Більшість алгоритмів злиття даних повинні
обробляти показники сенсора в момент появи. Тим не менш,
велика різниця між затримками повідомлень в сенсорних
мережах означає, що повідомлення з розподілених сенсорних
вузлів можуть бути прийнятими в приймачі не в тому порядку, в
якому вони були відправлені.
- Управління живленням. Енергоефективність є ключовим
фактором при проектуванні БСМ, оскільки датчики зазвичай
залишаються без нагляду і обслуговування після розгортання;
заміна батареї протягом її терміну служби часто буває
проблематичною, або і взагалі неможливою. Більшість
енергозберігаючих операцій сильно залежать від синхронізації
часу. Наприклад, черговий цикл (управління режимами сну і
пробудження) допомагає вузлам економити величезні
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енергетичні ресурси, проводячи мінімальну потужність під час
сплячого режиму.
- Планування передачі. Багато протоколів планування
вимагають тимчасової синхронізації. Наприклад, схема
множинного доступу з часовим поділом (TDMA), одна з
найпопулярніших схем зв'язку для розподілених мереж, може
бути застосована тільки до синхронізованої мережі.
- Різне. Багато протоколів локалізації, безпеки і
відстеження також вимагають, щоб вузли відзначали свої
повідомлення та події.
У сенсорних мережах велика кількість вузлів може
моніторити одне фізичне явище. Однією з ключових функцій
сенсорної мережі є збір результатів цих спостережень в одне ціле.
Час є ключовим елементом для об'єднання даних. Наприклад,
якщо сенсори можуть виявляти тільки близькість об'єкта, то
інформацію більш високого рівня (наприклад, швидкість, розмір)
можна отримати шляхом зіставлення даних з декількох вузлів.
Швидкість мобільного об'єкту, наприклад, можна оцінити за
фактором просторових і часових відстаней між двома
послідовними спостереженнями об'єкта різними сенсорними
вузлами. Оскільки багато фізичних явищ можуть відбуватися
протягом короткого інтервалу часу, одним із завдань сенсорної
мережі є поділ сенсорів і їх групування, де кожна група
представляє одне фізичне явище. Часові зв’язки між сенсорними
вузлами є ключовим елементом для розділення.
Часова координація між сенсорними вузлами також може
бути необхідною для забезпечення правильності і послідовності
розподілених вимірювань.
Таким чином, синхронізація часу є однією з найбільш
важливих наукових проблем при проектуванні енергоефективних
БСМ.
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У розподілених системах підтримання логічних годинників комп'ютерів
таким чином, щоб вони ніколи не мали великих розбіжностей один з одним, є
однією з найскладніших проблем комп'ютерної інженерії. Комп'ютерні годинники
взагалі мають два компонента, а саме: джерело частоти і засіб накопичення
подій синхронізації (що складаються з механізму переривання тактового сигналу
і лічильника, реалізованого в програмному забезпеченні).

Синхронізація часу - це процедура, яка забезпечує загальне
поняття часу в розподіленої системі. В ідеальному випадку
протокол синхронізації часу повинен працювати оптимально з
точки зору всіх висунутих вимог, пов'язаних з тимчасовою
синхронізацією
в
БСМ,
які
включають
в
себе
енергоефективність, масштабованість, точність, безпеку,
надійність. Однак складний характер БСМ дуже ускладнює
оптимізацію протоколу щодо всіх цих вимог одночасно. Через
компроміси в задоволенні цих вимог кожен протокол
призначений для того, щоб чітко розрізняти різні вимоги.
Беручи різні критерії, протоколи синхронізації часу можуть
бути класифіковані в різні класи. Розглянемо класифікацію
протоколів синхронізації на основі двох видів функцій:
1. Концепції забезпечення синхронізації;
2. Способи синхронізації відповідно до особливостей
мереж.
Підпорядкована (Master-slave). Протокол ведучий-ведений
призначає один вузол в якості ведучого, а інші вузли - в якості
ведених. Ведені вузли розглядають локальне зчитування
годинників ведучого в якості опорного часу і намагаються
синхронізуватись з ведучим. Загалом, головний вузол вимагає
ресурсів процесора, пропорційних кількості підлеглих пристроїв,
а вузлам з потужними процесорами або більш легкими
навантаженнями призначається головний вузол. Mock et al. взяли
протокол синхронізації годин IEEE 802.11 через свою просту, не
надмірну структуру ведучого/веденого. Протокол Ping також
дотримується режиму ведучий-ведений.
Рівноправна (Peer-to-peer). Більшість протоколів в
літературі, таких як RBS, протокол Ромера, протокол
PalChaudhuri et al., протокол дифузії часу W. Su, I. Akyildiz, та
протокол асинхронної дифузії Li і Rus заснований на тимчасовій
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структурі. Будь-який вузол може безпосередньо зв'язуватися з
кожним іншим вузлом в мережі. Це усуває ризик збою головного
вузла, що запобігатиме подальшій синхронізації. Конфігурації
тимчасових вузлів забезпечують більшу гнучкість, але їх також
складно контролювати.
Корекція годинників. Більшість методів на практиці
виконують синхронізацію, виправляючи локальні годинники в
кожному вузлі, щоб працювати нарівні з глобальним тимчасовим
масштабом або атомним годинником, які використовуються для
забезпечення зручного опорного часу. Протокол Mock et al. і
протокол Ping засновані на цьому методі. Локальні годинники
вузлів, які беруть участь в мережі, виправляються або миттєво,
або постійно, щоб синхронізувати всю мережу.
Некеровані годинники. Досягнення загального поняття часу
без синхронізації стає популярним, тому що завдяки цьому
підходу можна зберегти значну кількість енергії. Кожен вузол
підтримує свій власний годинник, як є, і зберігає таблицю
переведення часу, яка пов'язує його годинник з годинниками
інших вузлів; таким чином, замість постійного оновлення свого
годинника кожен вузол перетворює інформацію про час в пакети
даних, що надходять від інших вузлів, у свій власний годинник,
використовуючи таблицю перетворення часу. Місцеві мітки часу
порівнюються з використанням таблиці. Таким чином,
підтримується глобальний масштаб часу, дозволяючи
годинникам працювати без прив'язки. Коли мітки часу
обмінюються між вузлами, вони перетворюються в локальні
значення годинників приймаючого вузла. Враховуються
затримки проходження між двома вузлами і час простою
повідомлення. RBS та Romer використовують цей принцип.
Внутрішня синхронізація. Внутрішня синхронізація означає,
що годинники всіх вузлів синхронізуються один з одним, без
підтримки зовнішніх системних годинників. Метою внутрішньої
синхронізації є отримання узгодженого уявлення про час на всіх
вузлах в мережі, навіть якщо цей час може відрізнятися від будьяких зовнішніх опорних точок відліку часу. Зовнішня
синхронізація забезпечує як синхронізацію із зовнішнім
джерелом, так і узгодженість між усіма годинниками в мережі.
Коли вузли в мережі синхронізовані з зовнішнім системним
годинником, точність годинника означає його максимальне
зміщення щодо системного годинника. Коли вузли в мережі
синхронізовані внутрішньо, точність вказує максимальне
зміщення між будь-якими двома годинниками в мережі (Kopetz
1997). Відзначимо, що якщо два вузли синхронізовані зовні з
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точністю Δ, вони також синхронізовані внутрішньо з точністю
2Δ.
Для годинників, які забезпечують тільки внутрішню
синхронізацію, лише узгодженість годинників на основі
причинності має значення, на відміну від синхронізації по
відношенню до фізичного часу. Такі годинники називаються
логічними (заснованими на причинності) .
Зовнішня синхронізація. Зовнішня синхронізація означає,
що годинники всіх вузлів синхронізуються з зовнішнім джерелом
часу (або системним годинником). Зовнішній системний
годинник синхронізується з точним стандартом реального часу,
таким як всесвітній координований час (Universal Coordinated
Time, UTC). Більшість протоколів у сенсорних мережах датчиків
не виконують зовнішню синхронізацію, якщо додаток не вимагає
цього, тому що енергоефективність є першочерговим завданням,
і використання зовнішнього джерела часу зазвичай призводить
до високих потреб в енергії.
Внутрішня синхронізація зазвичай призводить до більш
правильної роботи системи, в той час як зовнішня синхронізація
в основному використовується для надання користувачам
зручної інформації про контроль часу. Варто звернути увагу, що
внутрішня синхронізація може виконуватися в «рівноправному»
режимі або в режимі «ведучий-ведений». Зовнішня синхронізація
не може виконуватися одноранговим способом; для неї потрібен
майстер-вузол, який зв'язується зі службою часу, наприклад GPS,
для синхронізації ведених пристроїв і самого себе з контрольним
часом.
Імовірнісна синхронізація. Цей метод забезпечує вірогідну
гарантію на максимальне зміщення такту з ймовірністю відмови,
яка може бути обмежена або визначена. Обгрунтування
імовірнісного підходу полягає в тому, що детермінований підхід
зазвичай змушує протокол синхронізації виконувати більше
передач повідомлень і викликає додаткову обробку. У
безпроводовому середовищі, де енергії мало, це може бути дуже
дорого. Протокол PalChaudhuri et al. - імовірнісна варіація RBS.
Arvind визначив імовірнісний протокол для проводових мереж.
Детермінована
синхронізація.
Arvind
визначає
детерміновані алгоритми як ті, які гарантують верхню межу
зміщення годинників з упевненістю. Більшість алгоритмів в
літературі є детермінованими. Протокол Sichitiu і Veerarittiphan
зосереджений на детермінованому алгоритмі. RBS і протокол
дифузії часу також детерміновані.
Передавач-приймач синхронізація проти приймач-приймач
синхронізації. Більшість існуючих методів синхронізує
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передавача з приймачем, передаючи поточні значення
годинників в якості тимчасових міток. Як наслідок, ці методи
уразливі для відхилення в затримці повідомлення. Нові методи,
такі як RBS, виконують синхронізацію між приймачами,
використовуючи час, в який кожен приймач отримує одне й те
саме повідомлення. Такий підхід зменшує критичний за часом
шлях, який є контуром повідомлення, яке сприяє
недетермінованим помилкам в протоколі.
Синхронізація передавача і приймача. Цей традиційний
підхід зазвичай відбувається в три етапи.
1. Вузол передавача періодично відправляє повідомлення з
його місцевим часом в якості мітки часу для одержувача.
2. Потім приймач синхронізується з передавачем,
використовуючи мітку часу, яку він отримує від відправника.
3. Затримка сполучення між приймачем і одержувачем
розраховується шляхом вимірювання загального часу округлення
з моменту, коли одержувач запитує тимчасову мітку до моменту
отримання відповіді.
Недоліки цього підходу очевидні. Існує різниця в затримці
сполучення між передавачем і приймачем. Відхилення пов'язано
із затримками в мережі (помітними в мережах з декількома
прольотами) і робочим навантаженням в вузлах, які задіяні.
Більшість методів обчислюють середню затримку повідомлення
після виконання багатьох випробувань, протягом яких вони
втрачають точність і додають додаткові накладні витрати. Крім
того, необхідно враховувати час, що витрачається передавачем на
підготовку і передачу повідомлення, а також час, витрачений
приймачем на обробку повідомлення.
Синхронізація приймача з приймачем. Цей підхід
використовує властивість фізичного широкомовного носія, яка
заключається в тому, що якщо будь-які два приймача отримують
одне й те саме повідомлення при передачі з одним ходом (див.
нижче), вони отримують його приблизно в один і той же час.
Замість того, щоб взаємодіяти з відправником, приймачі
обмінюються часом, в яке вони отримали одне й те саме
повідомлення, і обчислюють їх зміщення, засноване на
відмінності в часі прийому. Очевидною перевагою є зменшення
дисперсії затримки повідомлень. Цей протокол уразливий тільки
для затримки поширення для різних приймачів і відмінностей в
часі прийому.
Попарна синхронізація в порівнянні з загальносистемною
синхронізацією Попарна синхронізація: протоколи в першу
чергу призначені для синхронізації двох вузлів, хоча зазвичай
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їх можна розширити, щоб забезпечувати синхронізацію групи
вузлів.
Загальносистемна синхронізація: протоколи в першу чергу
призначені для синхронізації великої кількості вузлів в мережі.

Рисунок 1 - Класифікація концепцій забезпечення
синхронізації
Однострибковий зв’язок. В однострибковій мережі вузол
датчика може безпосередньо зв'язуватися і обмінюватися
повідомленнями з будь-яким іншим датчиком в мережі. Однак
багато безповодових сенсорних мережевих додатків охоплюють
кілька доменів або районів. Мережі часто бувають занадто
великими, що виключає можливість, щоб кожен сенсорний вузол
міг безпосередньо обмінюватися повідомленнями з кожним
іншим вузлом. Мультистрибковий зв’язок. Потреба в
багатострибковому зв'язку виникає через збільшення розмірів
безпроводових сенсорних мереж. При таких налаштуваннях
датчики в одному домені взаємодіють з датчиками в іншому
домені через проміжний датчик, який може відноситися до обох
доменів.
Стаціонарні мережі. У стаціонарних мережах датчики не
переміщуються. Прикладом може служити мережа датчиків для
контролю руху транспортного засобу в певній галузі. Для цих
сенсорних мереж топологія залишається незмінною після того, як
датчики
розгорнуті
в
середовищі.
Протоколи,
які
використовуються RBS, Mock et al., Ganeriwal et al., і
PalChaudhuri et al. орієнтовані на наземні лінії.
Мобільні мережі. У мобільній мережі датчики мають
можливість переміщення, і вони з'єднуються з іншими датчиками
тільки при вході в географічний обхват цих датчиків. Обсяг
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мобільного датчика - це діапазон зв'язку, до якого він може
зв'язуватися і успішно обмінюватися повідомленнями з іншими
датчиками. Romer показує необхідність в надійному протоколі,
який може обробляти часті зміни топології мережі через
мобільності вузлів. Зміна топології часто є проблемою, оскільки
вимагає ресинхронізації вузлів і перерахунку околиць або
кластерів.
Підхід на основі MAC-рівня і стандартний підхід. Рівень
управління доступом до середовища передачі (MAC) є частиною
рівня каналу передачі даних в системі (OSI). Цей рівень
відповідає за наступні функції:
- Забезпечення надійності шарів над ним у відношенні
з'єднань, встановлених фізичним рівнем.
- Запобігання колізій передачі, щоб передача сполучення
між одним відправником і передбачуваним вузлом (-ами)
приймача не заважала передачі іншими вузлами.
Еталонна широкомовна синхронізація не покладається на
протоколи MAC, щоб уникнути щільної інтеграції додатка з
рівнем MAC. Протоколи, які використовуються Mock et al.,
Ganeriwal et al., Sichitiu і Veerarittiphan покладаються на протокол
CSMA / CA для рівня MAC.

Рисунок 2 - Класифікація способів синхронізації відповідно
до особливостей мереж
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ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ
МЕРЕЖАХ
Дурман Володимир Володимирович
Державний Університет Телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Безпека залишалась проблемою для обчислювальних системах і мережах
протягом декількох десятиліть, під час яких типи атак, заходи безпеки і
механізми, що протистоять їм, удосконалилися і значно розвинулися, особливо ізза широкого застосування глобальної мережі Інтернет. У порівнянні з
традиційними атаками і механізмами безпеки, розробленими для мережі
Інтернет, при застосуванні бездротових сенсорних мереж виникає безліч
унікальних проблем, які потрібно розглянути, звертаючись до проблем безпеки,
які можуть виникнути в додатках сенсорної мережі.

Безпроводові сенсорні мережі мають велику кількість
програм у військовій, внутрішній безпеці та інших областях.
Тому багато сенсорних мереж мають критично важливі завдання.
Безпека має вирішальне значення для тих мереж, що
використовуються в ворожих середовищах, а проблеми безпеки
залишаються
серйозною
перешкодою
для
широкого
застосування такого виду мереж. Питання безпеки в БСМ є більш
складними, ніж у традиційних дротових комп'ютерних мережах
та в Інтернеті. Більшість сенсорних мереж активно контролюють
їх оточення, і часто легко виводять іншу інформацію, крім даних,
що підлягають моніторингу. Такий небажаний витік інформації
часто призводить до порушень конфіденційності та потрапляння
інформації в навколишнє середовище. Крім того, безпровідний
зв'язок, що використовується мережами датчиків, полегшує
супротив та введення шкідливих даних супротивником.
Комбінація цих факторів вимагає забезпечення безпеки
сенсорних мереж ще на стадії проектування, щоб забезпечити
безпеку роботи, секретність та конфіденційних даних. Для
вирішення проблеми затрачено значні зусилля і проведені
дослідження з метою підвищення рівня безпеки безпровідних
мереж. В даний час існує три рівні безпеки в бездротових
мережевих середовищах.
Безпека в мережах датчиків ускладнюється обмеженими
можливостями обладнання сенсорних вузлів та властивостями
розгортання.
- Загальна вартість БСМ повинна бути настільки низькою,
наскільки це можливо.
- Датчики чутливі до фізичного захоплення, але, через
цільову низьку вартість, не вдасться створити пристрої, захищені
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від несанкціонованого доступу. Датчики використовують
безпровідний зв'язок, який особливо легко прослухувати.
- Аналогічним чином, зловмисник може легко ввести
шкідливі повідомлення в безпровідні мережі.
- Сучасні технології боротьби з перешкодами, такі як
обмеження розповсюдження частотного сплеску та фізичний
захист вузлів від вторгнення, загалом неможливі в сенсорній
мережі за рахунок вимог більшої конструктивної складності та
більшого енергоспоживання.
- Використання радіопередачі разом із забезпеченням
малих розмірів, низької вартості та обмеженою енергією робить
БСМ більш чутливими до атак на відмову в обслуговуванні.
- Спеціальна мережева топологія БСМ полегшує
зловмисників для різних типів лінійних нападів, починаючи від
пасивного підслуховування до активного втручання. Нападки на
БСМ можуть надходити з усіх напрямків і цілей на будь-якому
вузлі, що веде до витоку секретної інформації, перешкоджаючи
повідомленню, висміюючи вузли тощо.
- Безпека
також
потребує
масштабування
для
широкомасштабного розгортання. Найбільш сучасні стандартні
протоколи безпеки були розроблені для двопартійних
налаштувань і не масштабуються для великої кількості учасників.
- Існує
суперечливий
інтерес
між
мінімізацією
споживання ресурсів та максимізацією рівня безпеки. Найкраще
рішення насправді дає гарний компроміс між цими двома.
- Оскільки сенсорні вузли, як правило, суворо обмежені,
асиметрична криптографія часто є надто дорогою для
багатьох застосувань. Таким чином, перспективним підходом є
використання більш ефективних симетричних криптографічних
альтернатив.
- Замість цього більшість схем захисту використовують
симетричну криптографію ключових слів. В обох випадках
потрібно використовувати ключі для безпечного спілкування.
Керування розподілом ключів не є унікальним для WSN, але
знову ж таки обмеження, такі як мала місткість пам'яті,
дозволяють зробити централізовані методи маніпулювання
неможливими.
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РОЛЬ СТАНДАРТУ IEEE 802.15.4 В ПОБУДОВІ
«ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ»
Закора Євгеній Олександрович
Державний Університет Телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Спектр можливих технологій передачі даних охоплює всі можливі засоби
бездротових і дротових мереж. Для бездротової передачі даних особливо
важливу роль в побудові «Інтернету Речей» грають такі властивості, як
ефективність в умовах низьких швидкостей, відмовостійкість, адаптивність,
можливість самоорганізації. Основний інтерес в цій якості представляє
стандарт IEEE 802.15.4, що визначає фізичний рівень і управління доступом для
організації енергоефективних персональних мереж.

IEEE 802.15.4 - стандарт, який визначає фізичний рівень та
управління доступом до середовища для бездротових
персональних мереж із низьким рівнем швидкості. Стандарт
підтримується робочою групою IEEE 802.15. Апаратура,
побудована на базі даного стандарту відноситься до пристроїв
малого радіуса дії. Вона являється базовою основою для
протоколів ZigBee, WirelessHART, MiWi, ISA100.11, кожен з
яких, у свою чергу, пропонує рішення для побудови мереж за
допомогою побудови верхніх рівнів, які не регулюються
стандартом. В якості альтернативи він може бути використаний
спільно з стандартом 6LoWPAN і стандартними протоколами
Інтернету для побудови вбудованого бездротового Інтернету.
Ціль стандарту IEEE 802.15 - запропонувати нижні рівні
основи для бездротових персональних мереж, орієнтованих на
низьку вартість, низьку швидкість повсюдного зв'язку між
пристроями (в порівнянні з багатьма більш звичайноорієнтованих на користувачами мережами, наприклад Wi-Fi).
Основна межа прийому визначається
еквівалентною
ізотропно- випромінюючою потужністю (ЕІВП) радіопристрою
зі швидкістю передачі 250 кбіт/с. Дозволяється використання
радіопристроїв
без отримання окремих
дозволів від
організацій нагляду за частотами на використання радіочастот, а
також на безліцензійне ввезення пристроїв з максимальною ЕІВП
- 100мВт. Спочатку стандартом були визначені низькі швидкості
передачі в 20 і 40 кбіт/с, швидкість в 100 кбіт/с була додана в
поточному перевиданні. Більш низькі швидкості передачі можуть
розглядатися тільки з суттєвим результуючим ефектом зниження
енергоспоживання.
В ряді найважливіших функцій знаходяться: забезпечення
роботи в режимі реального часу за допомогою збереження
часових слотів, запобігання одночасному доступу та комплексне
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забезпечення захисту мереж. Пристрої також включають функції
управління витрачанням енергії, такі як якість з'єднань і
детектування енергії. Згідно з стандартом 802.15.4 пристрої
можуть використовувати одну з трьох можливих смуг частот для
роботи.
Архітектура протоколу.
Пристрої розроблені для того, щоб взаємодіяти один з одним
за допомогою концептуально простої бездротової мережі.
Визначення рівнів мережі ґрунтується на мережевій моделі OSI,
хоча тільки нижні рівні визначаються в стандарті. Взаємодія з
верхніми рівнями передбачається, з можливим використанням
підрівневого керування логічними зв'язками. Реалізовані
пристрої можуть покладатися на зовнішні пристрої або бути
просто вбудованими, як самостійно функціонуючі пристрої.
За допомогою Netperf можна отримати миттєву інформацію
про пропускну здатність мережі. D-ITG дозволяє генерувати IPv4
та IPv6 трафік на мережному, транспортному та прикладному
рівнях. Програми RUDE та MGEN являють собою набір
інструментів для генерації трафіку в реальному часі. Iperf –
консольна клієнт-серверна програма-генератор TCP і UDP
трафіку для тестування пропускної здатності мережі.
UDP Packet Generator дозволяє створювати і відправляти
один або декілька UDP пакетів та аналізувати трафік. Але серед
вільного програмного забезпечення є такі засоби моделювання
комп’ютерних мереж, які за функціональністю не поступаються
своїм високо функціональним комерційним аналогам, таким як
COMNET III, Opnet та ін. Це GNS3 та NS3. GNS3 – програмний
симулятор маршрутизаторів Cisco, працює на більшості Linuxсистем, Mac OS X і Windows, при цьому дозволяє емулювати
операційні системи реального мережевого устаткування,
безпосередньо завантажуючи і взаємодіючи з реальними
образами Cisco IOS, підтримує локальні та глобальні мережі. NS3
– потужний засіб імітаційного моделювання телекомунікаційних
мереж, що дозволяє моделювати мережі будь-якої топології і
складності. Він є дуже гнучким і в той же час потужним засобом
моделювання за рахунок використання C++ в якості вбудованого
мови опису моделей.
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Безпровідні сенсорні мережі (Wireless Sensor Network) – це нові технології в
галузі телекомунікацій та комп’ютерних мереж. Ключовим елементом WSN є
сенсори, які реєструють зміни певних параметрів, наприклад, температури,
тиску, вологості повітря, звуку, магнітних полів, радіації і т.п.

WSN повинна задовольняти такі критерії:
- покривати задану територію і виконувати покладені на
неї завдання з високою надійністю;
- сенсори, які входять до її складу, повинні
самоорганізовуватися в бездротову мережу, через яку
передається інформація з необхідною швидкістю без втрат;
- споживати мінімально можливу кількість енергії і при
цьому працювати якнайдовше;
- швидко реагувати на події в зоні покриття;
- мати найменшу вартість.
Досягнення цих вимог значною мірою залежить від
протоколів
взаємодії між
сенсорами
та
алгоритмів
маршрутизації, які вони підтримують.
Метою роботи є проведення класифікації протоколів
маршрутизації у WSN, їх системного аналізу та висвітлення
переваг і недоліків кожного з них.
WSN призначені для контролю навколишнього середовища.
Основне завдання бездротового сенсорного вузла – сприймати й
отримувати дані з певної області, обробляти їх і передавати його
приймачеві, в якому розташований ужиток. Забезпечення
прямого зв’язку між давачем і приймачем може примусити вузли
поширювати їхні повідомлення з такою високою потужністю, що
їхні ресурси можуть бути швидко вичерпані. Тому взаємодія
вузлів для забезпечення зв’язку віддалених вузлів з приймачем є
обов’язковою. Отже, повідомлення поширюють проміжні вузли
так, щоб маршрут з численними зв’язками або ланками до
приймача був встановлений.
Під час розроблення протоколів маршрутизації для
сенсорних мереж необхідно враховувати такі їх особливості:
- Вузол розгортання мережі (Node Deployment): може бути
як випадковим, так і детермінованим.
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Споживання енергії (Energy Consumption): вузол може
бути як джерелом, так і посередником під час передавання
інформації.
- Модель представлення даних (Data Reporting Model):
залежить від програми обробки.
- Неоднорідність вузлів (Node/Link Heterogeneity): вузли
можуть відрізнятися за своїми властивостями.
- Відмовостійкість (Fault Tolerance): вихід з ладу окремих
вузлів не повинен впливати на роботу мережі загалом.
- Масштабованість (Scalability): кількість вузлів у мережі
може варіювати від декількох десятків до десятків тисяч.
- Динамічність мережі (Network Dynamics): можлива
мобільність вузлів або базової станції.
- Засоби передавання (Transmission Media): Бездротові
канали передавання даних.
- Зв’язність (Connectivity): наявність ізольованих вузлів
або групи вузлів (залежить від щільності розподілу вузлів).
- Покриття (Coverage): кожен вузол може покривати
тільки обмежену область простору.
- Агрегація даних (Data Aggregation): видалення
надлишкової інформації і концентрація інформації може
покращити енергетичну ефективність.
- Якість обслуговування (Quality of Service): залежить від
ужитків.
WSN повинні самоорганізовуватись з ужитків, які вони
використовують. Сенсори, як правило, розміщені щільно без
заздалегідь визначеної топології. Зазвичай вони розкидані у
межах певного регіону, з якого потрібно зібрати інформацію.
Питання самоорганізації – одне з найскладніших питань у сфері
розроблення технологій WSN. Ad-hoc організація мереж була
першою спробою розгортання WSN.
-
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Безпроводовий зв'язок 5G передбачає безпрецедентні зміни в поточних мобільних
мережах, щоб гарантувати значну більш високу продуктивність, головним чином
з точки зору швидкості передачі даних, затримок та ефективності. У роботі
наводиться аналітична модель, заснована на стохастичній геометрії, для
вирішення питань планування та визначення розміру 5G Cloud RAN. Результати
показують вимоги щодо кількості одиниць віртуальної базової смуги та
приросту енергії, досягнутого за допомогою віртуалізації, як у сценаріях з пікота мікростільниками. Таким чином, запропонована методика є кроком уперед для
аналізу та порівняння традиційного дизайну RAN з новою парадигмою Cloud RAN.

Бачення майбутніх технологій 5G [1, с. 1] вимагає
відповідного збільшення продуктивності, одночасно змінюючи
загальну мережу та архітектуру. Зокрема, вимоги в основному
впливають на швидкість передачі даних, затримку в обидві
сторони, пропускну здатність в одиниці області, сприйняте
доступне з'єднання, кількість підключених мобільних терміналів
(МТ) та споживання енергії.
Щодо цього, віртуалізація, програмно -визначені мережі
(SDN) та мережа доступу до хмарного радіо (RAN) [2, с. 3], [3, с.
5] були рекомендовані як основні технології для вирішення
основних проблем, пов'язаних із збільшенням швидкості
передачі даних, скороченням затримок та енергії ефективність.
Ідея Cloud RAN полягає у забезпеченні більшої гнучкості в
управлінні та налаштуванні розділу RAN стільникової мережі
шляхом від’єднання функцій обробки базового діапазону від
стандартних точок доступу (AP) або eNodeB та переміщення їх у
зручних місцях, де будуть доступні засоби спільної обробки бути
в наявності. Таким чином, eNodeB можуть стати менш складними
та менш енерговитратними (у деяких випадках такими простими,
як віддалені радіоголовки-RRH), а їхні функціональні
можливості обробки можуть перетворитися на віртуальні
мережеві функції, які називаються віртуальними одиницями
базового діапазону (v-BBU). Такий розподіл забезпечить більшу
гнучкість та ефективність, оскільки положення та обчислювальну
потужність, виділені кожному v-BBU, можна визначити на основі
поточного навантаження кожної RRH та робочого контексту.
Крім того, ресурси для v-BBU можна легко перенести,
забезпечивши економічно ефективну консолідацію спільно
розташованих віртуальних сутностей.
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Серед переваг віртуалізації також є можливість досягти
подальшої ефективності використання енергії та ресурсів
шляхом використання концепції «консолідації». Консолідація
віртуальних машин [3, с. 7] - це технологія зменшення
споживання енергії центрами обробки даних. Розташування
віртуальних машин постійно оптимізується у відповідності з
потребами ресурсів. Ідея, що лежить в основі цього, полягає у
моніторингу ресурсів віртуальних машин з метою оптимізації
розташування віртуальних машин. Зокрема, система групує
віртуальні машини всередині мінімальної кількості серверів і
тримає подалі від невикористаних. У разі перевантаження
система керує невикористаними серверами, щоб увімкнути їх та
перемістити віртуальні машини.
Кількісні оцінки продуктивності архітектури Cloud RAN
або ефективності з точки зору енергії та витрат на таку парадигму
поки не розглядаються в літературі. Основна сфера цієї роботи надати аналітичну модель для вивчення та розробити 5G Cloud
RAN на основі стохастичної геометрії. Стохастична геометрія-це
новий підхід, заснований на теорії точкових процесів (PP) для
моделювання на системному рівні, оцінки продуктивності та
оптимізації
майбутніх
стільникових
мереж.
Зокрема,
місцезнаходження стільникових AP не передбачається регулярно
розгортати, але вони розподіляються випадковим чином
відповідно до PP. Початкова модель має можливість оцінити
середню кількість v-BBU, необхідних мережі, а отже,
споживання енергії, досяжне за допомогою розгортання
віртуалізації.
У роботі описана аналітична модель для аналізу та
порівняння традиційної RAN з хмарною архітектурою RAN для
майбутніх мереж 5G. Модель, заснована на стохастичній
геометрії, була використана для розрахунку енергії, спожитої
поточною мережею 4G/LTE RAN та хмарною мережею RAN у тій
самій установці. Зокрема, споживання енергії було оцінено
відповідно до зміни під’єднаних мобільних терміналів протягом
дня. Результати показують, що Cloud RAN та віртуалізація
можуть забезпечити значну економію енергії, що перевищує 38%
для всієї мережі. Більше того, енергоресурси віртуалізації можна
ще більше збільшити, застосовуючи ефективні методи, такі як
консолідація віртуальних машин.
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Світові інфокомунікаційні мережі надають відповідні сервіси великій
кількості кінцевих абонентів, які можуть бути розташованими на великих
територіях, у межах усієї земної кулі. Інфокомунікаційні сервіси повинні
задовольняти критеріям якості, а для цього необхідно постійно забезпечувати
необхідну смугу пропускання каналу мережі та постійно підтримувати в
працездатному стані програмно-апаратні вузли мережі, які можуть бути
розташовані на великій території. Однією з головних вимог щодо якості мережі
є забезпечення користувачам можливості доступу до ресурсів всіх комп'ютерів,
об'єднаних в мережу. Для виконання даної вимоги необхідний постійний аналіз
стану та моніторинг телекомунікаційних мереж.

Під аналізом телекомунікаційної мережі розуміється процес
порівняння поточного і нормального станів телекомунікаційної
мережі
в
заданий
часовий
інтервал.
Моніторинг
телекомунікаційної мережі включає в себе: спостереження,
відбір за визначеними ознаками, оброблення та реєстрація сеансу
зв’язку в мережі. Результатом моніторингу є збір первинних
даних про роботу мережі: статистика щодо кількості
циркулюючих в мережі пакетів різних протоколів, про стан
портів концентраторів, комутаторів і маршрутизаторів і т. п.
На етапі моніторингу виконується процедура збору
первинних даних про роботу мережі: статистика про кількість
циркулюючих в мережі пакетів різних протоколів, про стан
портів концентраторів, комутаторів і маршрутизаторів і т. п. За
станом первинних параметрів телекомунікаційної мережі
визначають вищевказані параметри функціонування мережі.
Поточним станом телекомунікаційної мережі є сукупність
поточних параметрів телекомунікаційної мережі, виміряних в
заданий часовий інтервал. Таким чином, під моніторингом
телекомунікаційної мережі будемо розуміти збір і фіксацію
поточного стану телекомунікаційної мережі в заданий часовий
інтервал. Назвемо нормальним станом телекомунікаційної
мережі сукупність параметрів телекомунікаційної мережі, які
встановлені регламентом її функціонування в заданий часовий
інтервал. Таким чином, під аналізом телекомунікаційної мережі
будемо розуміти процес порівняння поточного і нормального
станів телекомунікаційної мережі в заданий часовий інтервал.
Під результатом аналізу будемо розуміти сукупність
зафіксованих значень розбіжностей між поточним і нормальним
станом телекомунікаційної мережі по кожному параметру.
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Завдання аналізу вимагає більш активної участі людини і
використання таких складних засобів, як експертні системи, що
акумулюють практичний досвід багатьох мережевих фахівців.
Отриману інформацію про роботу телекомунікаційної мережі
можна аналізувати з різним ступенем глибини або деталізації.
Стандартами
ISO/ITU-T,
визначені
п'ять
основних
функціональних груп завдань системи управління.
Перша група: управління конфігурацією мережі і ім'ям - ці
завдання полягають в конфігурації параметрів, як окремих
елементів мережі, так і телекомунікаційної мережі в цілому. Для
елементів мережі за допомогою цієї групи завдань визначаються
мережеві адреси, ідентифікатори (імена), географічне
положення. Статистичні результати роботи телекомунікаційної
мережі можуть служити основою при прийнятті рішення в
рамках даної групи завдань управління.
Друга група: обробка помилок - дана група завдань включає
виявлення, визначення та усунення наслідків збоїв і відмов
мережі, в тому числі і на основі статистичних результатів роботи
мережі.
Третя група: аналіз продуктивності та надійності - завдання
цієї групи пов'язані з оцінкою на основі накопичувальної
статистичної інформації таких параметрів, як час реакції
системи, пропускна здатність реального або віртуального каналу
зв'язку, інтенсивність трафіку в окремих сегментах і каналах
мережі, імовірність спотворення даних при їх передачі через
мережу, а також коефіцієнт готовності мережі.
Четверта група: управління безпекою - завдання цієї групи
включають в себе контроль доступу до даних при їх зберіганні і
передачі через мережу. Базовими елементами управління
безпекою є процедури аутентифікації користувачів, призначення
і перевірка прав доступу до ресурсів мережі, управління
повноваженнями і т.д.
П’ята група: облік роботи мережі - завдання цієї групи
займаються реєстрацією часу використання різних ресурсів
мережі - пристроїв, каналів і транспортних служб, в тому числі з
урахуванням
статистичних
параметрів
роботи
телекомунікаційної мережі.
Список використаних джерел:
1. В.П. Винницкий // Методы системного анализа и автоматизации
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КОНТРОЛЬ ТРАФІКУ МЕРЕЖІ
Китаєв Олексій Русланович
Державний Університет Телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Оперативна передача інформації, розширення різних інформаційних
потоків, забезпечення надійного зв'язку з зовнішніми інформаційними ресурсами,
можливі тільки при наявності розвиненої регіональної телекомунікаційної
інфраструктури. Управління мережею передачі даних вимагає комплексного
підходу і охоплює організацію доступу для управління мережевими пристроями,
моніторинг, заміну обладнання та оновлення програмного забезпечення, резервне
копіювання, а також документування мережевої інфраструктури.

Як правило, що система управління працює зазвичай в
автоматизованому режимі - виконує найбільш прості дії з
управління мережею автоматично, а складні рішення, на основі
підготовленої інформації, надає приймати людині. Дані про
технологічні процеси підприємства надходять в мережу завдяки
телеметрії. Для збору даних використовують, як правило, або
датчики телеметрії (з можливістю роботи в телеметричних
системах, тобто зі спеціальним вбудованим модулем зв'язку), або
пристрої зв'язку з об'єктами, до яких підключаються звичайні
датчики.
Будь-яка складна обчислювальна мережа вимагає
додаткових спеціальних засобів управління крім тих, які є в
стандартних мережевих операційних системах. Це обумовлено
великою
кількістю
різноманітного
комунікаційного
устаткування, від надійності роботи якого залежить робота всієї
мережі. Розподілений характер великої корпоративної мережі
унеможливлює підтримання її роботи без централізованої
системи управління, яка в автоматичному режимі збирає
інформацію про стан кожного концентратора, комутатора,
мультиплексора і маршрутизатора і надає цю інформацію до
оператора мобільного зв'язку. При зростанні мережі може
виникнути необхідність об'єднання розрізнених програм
управління пристроями в єдину систему управління, в зв'язку з
чим, можливо, доведеться відмовитися від цих програм і
замінити їх інтегрованою системою управління. Для пошуку
оптимальної системи управління проводяться порівняння систем
моніторингу за такими параметрами:
1. Формування звітів SLA (Service Level Agreement). Контроль
гарантованих параметрів якості обслуговування SLA, що
визначають міжоператорські взаємини.
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2. Формування трендів. Виявлення основних тенденцій
динаміки показників якості роботи телекомунікаційної
мережі.
3. Прогнозування трендів. Прогнозування зміни динаміки
показників якості роботи телекомунікаційної мережі.
4. Аналіз топології мережі. Збір інформації про елементи
мережі.
5. Використання агентної моделі моніторингу. Наявність
пристроїв, які здійснюють збір і передачу інформації про
роботу мережі.
6. Підтримка SNMP. Використання протоколу SMNP для
обміну інформацією про стан об'єктів спостереження в
режимі реального часу.
7. Протоколювання подій. Формування докладних записів про
стан елементів мережі.
8. Датчики позаштатних ситуацій. Наявність пристроїв для
оповіщення про виникнення критичних ситуацій, негативної
тенденції
до
зміни
показників
якості
роботи
телекомунікаційної мережі.
9. Розподілений моніторинг. Моніторинг сигнального обміну
на предмет відповідності роботи обладнання певним
специфікаціям протоколів.
Системи моніторингу, пропоновані на світовому ринку,
подібні до виконуваних функцій. Всі вони надають майже
однаковий мінімальний набір можливостей, проте кожна з них
характеризується певними недоліками: в більшості систем
взагалі не реалізовані можливості прогнозування трендів, а в
системах, де вони реалізовані, побудова відбувається на основі
застарілої
статистичної
інформації.
Агенти
збирають
статистичну інформацію про роботу елементів мережі і
передають її в центральну базу даних, потім зібрана інформація
обробляється керуючими модулями. До складу системи
моніторингу повинні входити такі компоненти: формування
звітів, модуль управління SNMP, архів і консоль управління.
Модуль формування звітів дозволяє формувати з наявних даних
інформацію для прийняття управлінських рішень. Модуль
управління SNMP відповідає за збір інформації з агентів
моніторингу та взаємодія з системами управління. Архів
дозволяє упорядкувати зберігання статистичної інформації та
організувати подальшу роботу з нею. Консоль управління
реалізує функції конфігурації і управління системою.
Список використаних джерел:
1. Б.С. Гольдштейн // Сети связи: учеб. для вузов / Б. С. Гольдштейн, Н. А. Соколов,
Г. Г. Яновский. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 400 с.

72
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DEVOPS: СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Ковальов Владислав Вікторович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
DevOps - це сучасний підхід до розробки програмного забезпечення. Це не просто
напрям, це філософія, яка включає в себе сукупність методологій для розробки,
тестування, випуску, підтримки програмного забезпечення.

DevOps інженери є елітою серед IT спеціалістів. Вони володіють
дуже широким спектром технологій, отримують найбільшу
зарплатню серед інженерних спеціальностей та завжди
залишаються на піку технологій. Заробітна плата DevOps
інженера рівня Junior становить від 300$ на місяць. Спеціаліст
рівня Middle заробляє від 1500$. Senior DevOps може заробляти
від 3000$ і навіть до 10000$. Чому DevOps став таким
популярним? Якими навичками потрібно володіти, щоб стати
DevOps інженером? З якими технологіями працює DevOps
інженер щодня? На всі ці питання я дам відповідь у своєму
докладі.
DevOps – це філософія розробки програмного забезпечення, яка
включає у себе сучасні методології та підходи до розробки у
сучасних IT компаніях. Прикладами таких методологій є CI
(Continuous Integration), CD (Continuous Delivery/Deployment),
контейнеризація, автоматизація та моніторинг. Використання
цих, та ще багатьох інших підходів набагато прискорює розробку
програмного забезпечення, тестування та випуск нових версій.
Завдяки цьому розробники витрачають час саме на покращення
продукту, а не на налаштування інфраструктури, очікування
результатів тестування, пошук та виправлення помилок у
проекті. Дотримання цих методологій допомагає зекономити
купу часу та грошей. Особливо корисним такий підхід є для
великих компаній.
Обов’язки DevOps інженера можуть відрізнятися в залежності від
компаній-клієнтів, технологій із якими ці компанії працюють та
кількістю співробітників. Щодня DevOps інженер займається
інтеграцією вище перерахованих методологій у процес розробки
програмного забезпечення, автоматизацією повсякденних
процесів. Також DevOps, зазвичай, займається побудовою IT
інфраструктури, її моніторингом та наданням технічної
підтримки 3 рівня.
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Якими ж навичками потрібно володіти для такої цікавої роботи?
По-перше, потрібне поглиблене знання операційних систем
(Достатньо Windows та Linux) та мереж. Для автоматизації
повсякденних задач потрібно знання мов програмування на рівні
написання скриптів (bash, python, powershell). Оскільки DevOps
займається автоматизацією процесів розробки програмного
забезпечення, потрібно розуміти продукт на стадіях компіляції,
тестування та релізу. Знання ООП будуть плюсом. Також у
сучасному світі не обійтися без знання системи контролю версій
(Git, SVN, Mercruial, etc). Для розгортки інфраструктури потрібно
мати знання у сфері віртуалізації та контейнеризації (Docker,
VMware, KVM, Kubernetes). Плюсом будуть навички роботи хоча
б з одним із Cloud Providers (Google Cloud Platform, AWS,
Microsoft Azure, etc). Для будь-якої інфраструктури потрібен
моніторинг, тому знання хоча б одного стеку для моніторингу є
обов'язковим. І це лише невеликий перелік інструментів, яким
може користуватися DevOps для впровадження сучасних
методологій на проектах.
Отже, DevOps інженер має володіти дуже широким спектром
сучасних технологій. Гарний спеціаліст економить компаніям
сотні тисяч долларів та, що не менш важливо, час. Звідси і така
велика заробітня плата. Додайте до цього потребу постійно
залишатися на піку технологій і ви отримаєте одну з
найскладніших та найцікавіших спеціальностей у сфері
інформаційних технологій.
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ЗАСТОСУВАННЯ РАДІО- ТА ОПТИЧНОГО СПЕКТРУ В
МЕРЕЖАХ ЗВ'ЯЗКУ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ
Кременецька Яна Адольфівна
Топчій Владислав Миколайович
Шеховцов Владислав Сергійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ
Анотація – в роботі аналізується напрямки розвитку телекомунікаційних
технологій 6G, майбутні сценарії широкосмугового зв'язку із застосуванням
терагерцового і оптичного діапазону хвиль. Показано, що дослідження
застосування фотонних технологій в космічних і наземних сегментах є
важливими напрямками для розвитку FG-NET-2030

Оперативна група ITU-T по визначенню технологій для
мереж 2030 (FG NET-2030), з вивчення можливостей мереж на
період до 2030 року і далі сформулювала найбільш загальні
вимоги до мереж зв'язку шостого покоління (6 G). У
відповідності з документами FG NET-2030 очікується, що для 6G
з'явиться сервіс голографічного зв'язку, тактильний інтернет,
який буде орієнтуватися на відчуття людини, наприклад, запах і
смак, а також віртуальні копії фізичних об'єктів. Очікується, що
пікова швидкість передачі даних, в порівнянні з 5G, виросте на
50%, до терабіт в секунду. Крім приросту в швидкості, мережі 6G
забезпечать затримку на рівні 1 мс. Ключові рішення 6G
телекомунікаційних технологій показані на рисунку 1.

Рисунок 1 – Напрями розвитку комунікаційних технологій 6G
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Наприклад, майбутні мережі зв'язку повинні будуть
перейти до ще більш малим розмірам осередків для підтримки
високочастотних діапазонів в терагерцовому радіодіапазоні
(ТГц) та оптичному діапазоні (ОД). Супутникові технології
доступу на низькій навколоземній орбіті (LEO), стратосферні
платформи (HAP) і безпілотні ретранслятори (UAV), які будуть
реалізувати космічний Інтернет, будуть забезпечувати майбутні
сценарії широкосмугового зв'язку з допустимою затримкою до 30
мс. Протилежний характер складності надання загальних засобів
зв'язку для кінцевого користувача і конвергенція з фіксованими
мережами потребують створення інфраструктури, стійкої як до
затримок, так і до втрат.
Також, спектральний потенціал ТГц і оптичного діапазонів
(ОД) для застосування у вільному просторі має суттєві недоліки,
такі як спотворення форми сигналу, внаслідок фазових і
амплітудних флуктуацій, завмирання каналу, викликані
атмосферною турбулентністю і таке ін. після передачі в
атмосферних каналах. Для оптичного променя стан поляризації є
найбільш стабільною властивостю в порівнянні з амплітудою і
фаза при поширенні по турбулентному каналу. Для систем 6G
необхідні
ефективні
методи
кодування,
модуляції,
мультиплексування для забезпечення високої спектральної і
енергетичної ефективності, забезпечення безпеки. Дослідження
також показують, що найменший вплив на канали в ТГц і ОД
надають імпульсні методи модуляції. Фазовий шум електронних
пристроїв обмежує вихідну потужність сигналу. Рішення на
основі фотонних методів застосовуються для формування
радіосигналів, формування діаграм спрямованості фазованих
антенних решіток, а також є фундаментальною основою для
розробки квантових комп'ютерів.
Тому фотонні технології, дослідження їх застосування в
космічних і наземних сегментах є важливими напрямками для
розвитку FG-NET-2030.
Список використаних джерел:
1. The Focus Group Network 2030 welcomes you to join and participate.
https://itu.int/en/ITU-T/focusgroups/net2030/Pages/default.aspx.
2. W. Saad, M. Bennis, and M. Chen / A Vision of 6G Wireless Systems: Applications,
Trends, Technologies, and Open Research Problems // IEEE network, vol. 34, no. 3, pp. 134–142,
2019.
3. 3GPP, Solutions for NR to support Non-Terrestrial Networks (NTN) / TR 38.821
(Release 16), 2020.
4. Я. А. Кременецкая, Е. Р. Жукова, Н. В. Градобоева, Д. А. Любас, Б. В. Саенко /
Физические аспекты моделирования радиоканала и шумов в миллиметровом диапазоне //
Телекомунікаційні та інформаційні технології. - 2018. - № 2. - С. 60-71.
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ДОМАШНІ СЕРВЕРНІ РІШЕННЯ: НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ
НЕПОТРІБНА ЗАБАГАНКА?
Луцюк Іван Валерійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
У кожного з нас є купа різних
пристроїв(телефони,ноутбуки,машрутизатори,компютери).Але не всі
здогадуються про такий девайс як домашній сервер. На першу думку, може
здатись, що це величезний сервер 4 метра заввишки. Насправді ж він не
перевищую висоту звичайного системного блоку, а буває навіть трохи менше. Чи
потрібна така «штука» вдома, ми будемо розбиратися далі.

Сервер (англ. Server від to serve - служити) - це апаратне
забезпечення, виділене і / або спеціалізоване для виконання на
ньому сервісного програмного забезпечення і зберігання даної
інформації. [1, с. 1]

Рисунок 1 – Приклад сервера
Але я думаю що всі знайомі з даним визначенням. Давайте
більш детально розберемось що таке домашній сервер і «з чим
його їдять».
Домашній сервер - сервер (комп'ютер або спеціалізоване
обладнання), що знаходиться на дому і надає послуги іншим
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пристроям всередині або за межами домашнього господарства
через домашню мережу або Інтернет.
А послуг таких купа. Від звичайного файлового сервера до
хостингу ботів, додатків тощо.
Розглянемо переваги та недоліки серверів.
Переваги домашніх серверів:
1. Можна отримати саме те, що хочеш.
2. Мінімальні витрати за електроенергію.
3. Конфіденційність - це особисто твоя пошта або «хмара», ти
сам контролюєш все те що ти робиш і зберігаєш.
Недоліки:
1. Складність настройки.
2. Неоднозначна надійність (наприклад, якщо у вас вимкнуть
світло, то сервер перестане працювати).
В мене виникало питання про те скільки людей користуються
домашніми серверами. І я провів опитування серед своїх друзів.
Давайте далі глянемо до чого я прийшов провівши це
опитування.
На діаграмі видно процент людей які користуються
домашім сервером, які знають,але не користуються та люди які
зовсім не знають що це таке.
Опитування щодо домашнього сервера

Знають

Користуються

Не знають, що це таке

Результат трошки мене шокував. Багато людей не знають навіть
що таке домашній сервер та значення слова «сервер» впринципі.
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За результатом дослідження можу сказати дві речі:
-домашній сервер дуже цікава і корисна річ і його функцій
хватить на кожного;
-дуже мало людей цікавляться технологіями впринипі і це
потрібно якнайшвидше виправляти.
Список використаних джерел:
1. Інтернет-джерело:
https://hyperhost.ua/ru/wiki/chto-takoe-server-kakie-vidybyvayut
2. Інтернет-джерело:
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http://maxosite.ru/applejam/homeserver/index.html

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО
ПОЗИЦІЮВАННЯ БСМ
Морозов Костянтин Костянтинович
Державний Університет Телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Можливість вирішення широкого спектру завдань, на підставі
використання останніх наукових і технологічних досягнень робить актуальною
технологією бездротових сенсорних мереж (БСМ). Однак існує ряд проблем
технологічного та експлуатаційного характеру, які вимагають ретельного
розгляду, однією з таких яких є визначення місця розташування окремих
елементів мережі.

Система внутрішнього позиціювання (IPS, СВП) — система,
що включає мережу пов’язаних пристроїв для бездротового
визначення позиції об’єктів та людей всередині будівель та
частково закритих зонах. Системи позиціювання в приміщенні
оптимізовані для використання в окремих кімнатах, будинках або
будівельних майданчиках. Зазвичай вони пропонують
сантиметрову точність. Деякі надають п'ятивимірні дані про
місце розташування та орієнтацію.
Приклади наявних систем:
- Active Bat
Тема позиціонування мобільних об'єктів всередині
приміщень привертає багато уваги, і на сьогоднішній день вже
проведено чимало досліджень.
Прикладом існуючих систем визначення координат є
система RADAR, винайдена вченими Бахлом і Падманабом. Це
перша система позиціонування, заснована на використанні
мережі WLAN. Система RADAR використовувала алгоритм
найближчого сусіда і видавала середню помилку вимірювання
координат 2,94 метра. Похибка була зменшена до 2,37 метра
шляхом удосконалення системи RADAR алгоритмом Viterbi.
Одна з найкращих систем позиціонування на сьогоднішній
день є система Ekahau (Ekahau Positioning Engine – EPE). Система
позиціонування Ekahau – це програмне забезпечення реального
часу, що використовує для роботи мережу стандарту IEEE 802.11.
EPE надає відомості про точне місцезнаходження, статус та
присутність для Wi-Fi міток, а також підтримуваних Wi-Fi
сумісних пристроїв.
Можливості EPE включають точне визначення місця –
закріплення Wi-Fi міток Ekahau на людях і різних об'єктах
дозволяє EPE збирати дані про місцезнаходження і статус мітки,
створювати візуальну картину відслідковування предметів
всередині підприємства. Позиціонування забезпечується
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інноваційними алгоритмами – обчислення точного місця
розташування на основі вимірювання рівня сигналу від кількох
базових точок Wi-Fi. На додаток до визначення місця
розташування Wi-Fi міток, EPE відстежує пристрої, оснащені WiFi адаптерами, такі як ноутбуки, смартфони, сканери штрих-кодів
тощо. Можливість дізнатися про місцезнаходження активів і
людей дозволяє різноманітним програмам економити ресурси за
рахунок оптимізації використання та контролю активів, а також
підвищити безпеку і автоматизувати технологічний процес.
Обслуговування і контроль – один раз встановлені, всі мітки
взаємодіють через існуючу бездротову інфраструктуру.
Оператор здійснює повний контроль над системою і в будь-який
момент може визначити скільки міток зареєстровано в системі,
поточної статус і місце розташування будь-якої мітки. Мітки
можуть повідомляти про події, наприклад, коли об'єкт почав рух
або зупинився, передавати сигнал оператору в разі натискання
кнопок на мітці, а також сигнал тривоги у разі спрацювання
датчика порушення цілісності мітки або її підміни.
Список використаних джерел:
1. H.N. Pham, D. Pediaditakis and A. Boulis. "From simulation to real deployments in
WSN and back", World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks, c. 1-6, Espoo, Finland,
IEEE, 2007.
2. I.F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam and E. Cayirci. "A survey on sensor
networks", Communications magazine, 40(8), c.102-114 IEEE, 2002.
3. A. Sobeih, W. Chen, J.C. Hou, L. Kung, N. Li, H. Lim, H. Tyan, and H. Zhang. "J-Sim:
a simulation environment for wireless sensor networks", Proceedings of the 38th Annual
Symposium on Simulation, c. 175–187, Washington DC, April 4-6, IEEE, 2005.
4. E. Egea-Lopez, J. Vales-Alonso, A.S. Martinez-Sala, P. Pavón-Mariño, and J.GarcíaHaro. "Simulation tools for wireless sensor networks", Proceedings of the International
Symposium on Performance Evaluation of Computer and Telecommunication Systems
(SPECTS05), Article 24, Philadelphia, USA, July 24-28, 2005.
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ПЕРСПЕКТИВИ ДОСТАВКИ ВІДЕОКОНТЕНТУ
Морозов Костянтин Костянтинович
Державний Університет Телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Алгоритми стиснення відеопотоку або (по-іншому) кошти компресії
відеопотоку є однією з основних стадій розвитку всіх телекомунікаційних
технологій, так як якість одержуваного при декодуванні зображення
безпосередньо залежить від ступеня стиснення і методу кодування. Чим більше
ширина каналу, тим менше необхідна ступінь стиснення і тим якісніше
одержуване зображення. З одного боку, необхідно збільшувати пропускну
здатність каналу, з іншого боку, споживчі вимоги до реалістичності зображення
випереджають можливості передачі нестислого зображення, змушуючи
постачальників відеоконтенту використовувати кошти компресії.

Збільшення пропускної здатності каналу в даний час
досягається за рахунок впровадження нових фізичних принципів
передачі інформації або за рахунок оптимізації і збалансованості
доставки за існуючими технологіями.
З точки зору фізичних принципів передачі інформації все
системи абонентського доступу (САД) можна поділити на дві
групи: провідні і бездротові. До провідним системам ставляться:
телефонний кабель, кручена пара, коаксіальний кабель (СКТВ система кабельного телебачення), оптоволокно (ВОЛЗ),
електромережі (технологія PLC) і їх різні гібридні типи. А до
бездротових мереж - наземні (ефірні) мережі (DVB-Т2 / Н, LTE,
WiMax, Wi-Fi ...), супутникові (космічні) мережі (DVD-S1 / S2 і
т.д .) і гібридні супутникові (DVB-SH ...) бездротові мережі.
Необхідність забезпечення високих швидкостей передачі
даних пов'язана з швидкістю передачі значних обсягів
переданого відеоконтенту, тобто зі збільшенням числа пікселів
одного кадру.
Для доставки відеоконтенту до користувачів, що
знаходяться в різних умовах прийому, необхідно забезпечити
одночасно як мобільний, так і стаціонарний доступ до
телекомунікаційних мереж. В даний час для передачі великих
обсягів контенту за бездротовою технологією існує тільки один
ефективний шлях розвитку - збільшення несучої частоти передачі
сигналів. Найістотнішим недоліком даного шляху розвитку є
фізична межа допустимих частот (~ 1013 Гц). Тому для
ефективного впровадження повноцінних голографічних систем,
мабуть, будуть потрібні нові фізичні принципи передачі
інформаційних потоків засновані, наприклад, на базі
нейромереж, квантових ефектів і т.д., або глибока модернізація
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існуючих технологій. Пошуком шляхів вирішення цієї проблеми
займаються багато провідні наукові колективи в усьому світі.
Але завдання збільшення щільності потоку даних (в тому
числі і цифрового відеоконтенту) є комплексною і практично
недосяжна без використання засобів компресії (стиснення)
інформації. Так як тільки використання прогресивної
(порядкової) розгортки цифрових відеопотоків (на відміну від
стандартної чергуванням аналогової розгортки) зажадало
збільшення швидкості передачі потоку в два рази.
До найбільш відомих існуючим алгоритмам стиснення
даних (до 100: 1) для доставки HDTV відносяться: MPEG-2,
SMPTEVC-1 і H.264 / MPEG-4AVC. До останнього стандарту
відеокомпрессії вже випущені два доповнення, що дозволяють
здійснювати як багато ракурсів відеокодування (multiview video
coding - MVC), так і масштабується відеокодування (scalable view
coding - SVC).
Однією з останніх розробок (ВВС і японської корпорації
NHK), для передачі дозволу UHD-2 (8К), є компресор HEVC
(High Efficiency Video Coding), що дозволяє стискати відеопотік
до 450: 1 (100-350 Мбіт / с). Він успішно пройшов тестові
випробування в Лондоні під час Олімпіади 2012 року, при
трансляції спортивних ефірних ТВ-передач в реальному часі.
Передбачається, що стандарт буде готовий для широкого
впровадження в 2013 році.
Розвиваючи концепцію універсальної персональної зв'язку UPT (Universal Personal Telecommunication) в даний час все
більшої популярності набуває нова технологія OTTV (Over-theTop Television). Дана технологія дозволяє адаптувати
передається відеоконтент до пропускної здатності мережі
(Adaptive Bit Rating - ABR) і організовувати мовлення одного
контенту на різні типи кінцевих пристроїв.
Список використаних джерел:
1. А.А. Кондрашин, А.Н. Лямін, В.В. Слєпцов // Аналіз сучасних відеоінформаційних
систем колективного користування ВАТ "ЦНДІ Електроніка" // Електронна
промисловість - 2012, № 2. С. 37-57.
2. А.А. Кондрашин, А.Н. Лямін, В.В. Слєпцов // Багатофункціональність технологій
органічних світлодіодів (OLED / PLED) // Успіхи сучасної радіоелектроніки - 2011, № 6. С.
59-64.
3. А.А. Кондрашин, А.Н. Лямін, В.В. Слєпцов // Застосування інтернет-технологій
для передачі відеоконтенту // Успіхи сучасної радіоелектроніки - 2012, № 10. С. 3-26.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У МЕРЕЖІ
ІНТЕРНЕТ
Мостюк Дарія Ігорівна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Інтернет є глобальною телекомунікаційною мережею, яка з початку виникла як
засіб зв’язку для вузького кола фахівців (основними користувачами мережі у 60-х
– 70-х рр. ХХ ст. були службовці Міністерства оборони США), проте з часом
швидко перетворилася в масове соціальне явище. Від інших глобальних мереж
Інтернет відрізняється як за змістом інформації, так і за умовами доступу. На
відміну від інших комп’ютерних мереж, єдиних правил доступу до інформації в
Інтернеті не існує. На відміну від будь-якого іншого соціального середовища
мережа Інтернет не є територіально відокремленою і централізовано керованою
системою, що дозволяє розглядати її як якісно нове явище з новими правилами
взаємодії.

Інтернет – це всесвітня інформаційна мережа загального доступу,
яка логічно пов’язана глобальним адресним простором та
базується на Інтернет–протоколі, визначеному міжнародними
стандартами.
Інтернет
зазвичай
характеризують
як
«комп’ютерну
мережу»,
«інформаційну
мережу»,
«телекомунікаційну мережу» і застосовують до неї такі терміни:
«віртуальність»,
«віртуальний
простір»,
«віртуальне
середовище», «кіберпростір». Отже, Інтернет– це інформаційна
система, тобто сукупність телекомунікаційних мереж і засобів
для накопичення, оброблення, зберігання і передавання даних.
Інтернет є екстериторіальним інформаційним простором, що має
глобальний, міжнародний характер. Інтернет – це єдиний
інформаційний простір, в якому відбуваються глобальні процеси
соціальних комунікацій та якому притаманний всесвітній
загальний характер доступу.
При цьому Інтернет у цілому не є суб’єктом права, оскільки це не
міжнародна організація або юридична особа чи взагалі будь-яка
інша організована структура. Інтернет у цілому не є
об’єктом права , тому що не існує єдиного конкретного
власника мережі, і взагалі не існує суб’єкта, який би управляв чи
контролював значну частину цієї мережі. Крім того, Інтернет в
цілому не є засобом масової інформації, оскільки власник
інформаційного ресурсу не робить жодних активних дій щодо
доставки інформації до споживача.
До основних ознак мережі Інтернет можна віднести такі:
1) Інтернет як технологічна система, що забезпечує обмін
інформацією між комп’ютерами є різновидом мережі
електрозв’язку – телекомунікаційної мережі;
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2) Інтернет як система інформаційного зв’язку регулює суспільні
відносини з приводу обміну даними;
3) глобальний, екстериторіальний, міжнародний характер
Інтернету;
4) Інтернет відкритий для використання всіма фізичними та
юридичними особами, тобто є мережею зв’язку загального
користування;
5) мережа Інтернет призначена для передачі (обміну)
електронних даних.
Розглядаючи види інформаційної діяльності, які проводяться в
межах або за допомогою мережі Інтернет, слід звернути уваги на
їх неоднорідність.
Саме
тому необхідно приділити
увагу правовідносинам, пов’язаним з функціонуванням мережі
Інтернет (Інтернет–відносинам), які, зокрема, стосуються
таких питань: регулювання змісту (контенту – інформаційного
наповнення Інтернет-ресурсів); запобігання кіберзлочинності;
захист конфіденційної інформації та персональних даних; захист
прав інтелектуальної власності; електронна комерція (торгівля);
захист прав споживачів; захист прав людини.
Правовідносини, що виникають з приводу функціонування
мережі Інтернет (Інтернет–відносини), характеризуються
такими ознаками:
1) обмін інформації відбувається відбувається в електронній
цифровій формі;
2) віддаленість суб’єктів цих відносин у просторі;
3) наявність суб’єктів, які не ініціювали ці відносини, проте мали
організаційно-технічну можливість здійснити вплив на них;
4) використання програмного забезпечення, технічних стандартів
і протоколів;
5) схильність цих відносин до саморегуляції;
6) технологічна складність мережі Інтернет;
7) поширені можливості порушення інформаційних прав
суб’єктів цих відносин;
8) технічний, культурний та освітній ценз суб’єктів цих
відносин.
Суспільні відносини, що виникають у зв’язку з використанням
глобальних комп’ютерних мереж, є особливими інформаційними
відносинами, спрямованими на організацію руху інформації у
суспільстві. Інтернет-відносини обумовлені інформаційною
природою комунікацій інформаційного суспільства, бути
учасниками яких можливо лише за допомогою ЕОМ,
підключеної до комп’ютерної мережі.
Особливістю цих відносин також є наявність технічного
компоненту, інформаційне наповнення, особливий суб’єктний
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склад. Це суспільні відносини, що існують в електронноцифровій формі у кіберпросторі. Варто також зазначити, що
суб’єкти цих відносин можуть знаходитися у різних країнах, а їх
діяльність регулюватися законодавствами різних країн. Інтернетвідносини не можуть існувати без використання інформаційнотелекомунікаційних технологій і мереж. Ці відносини мають
інформаційне наповнення, тобто складаються щодо інформації в
Інтернеті.
Список використаних джерел:
1.Інтернет-джерело: http://aphd.ua/publication-173/
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МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WIMAX ДЛЯ
ПОБУДОВИ МЕРЕЖ
Олійник Тимофій Сергійович
Державний університет Телекомунікацій Навчальнонауковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Системи дротового цифрового зв’язку, які існують сьогодні, вже не
можуть повною мірою задовольняти зростаючі потреби високошвидкісного
широкосмугового доступу. Найважливішими їх недоліками є тривалі терміни
прокладання, складності розширення, високі витрати, проблема «останньої
милі». Застосування високошвидкісних цифрових з‘єднувальних ліній DSL (Digital
Subscriber Line) не знімає цієї проблеми.

WiMax – одна з технологій, покликаних вирішити
проблему широкосмугового доступу до транспортних мереж, а
до того ж, позбавити користувачів необхідності провідного
підключення. WiMax повинен забезпечити високошвидкісний,
захищений бездротовий доступ з підтримкою контролю над
якістю на периферії мережі. Ця технологія не є втіленням
принципово нової концепції, її варто розглядати як еволюційний
розвиток існуючих раніше технологій широкосмугового
бездротового доступу (ШБД). Основна перевага WiMax –
наявність загальноприйнятого стандарту, який дозволяє
виробникам працювати над однією технологією, забезпечуючи
взаємну сумісність обладнання.
Мета технології WіMax полягає в тому, щоб надати
універсальний бездротовий доступ для широкого спектра
пристроїв (робочих станцій, побутової техніки «розумного
будинку», портативних пристроїв і мобільних телефонів) та їх
логічного об‘єднання – локальних мереж. Для постачальників
послуг WіMax, а також для проектувальників мереж важливо
знати, яку територію покриває зона дії станцій WіMах.
Список використаної літератури:
1. WіMах технологія бездротового зв‘язку: теоретичні основи, стандарти,
застосування / [В. І. Сюваткін, В. І. Єсиненко, І. П. Ковальов, В. Г. Сухоребра]. – СПб.
:БХВ-Петербург, 2005. – 368 с.
2. Форум WiMax. Методологія WiMax. Система оцінки. – 2007. – 2012 с
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РОЗРОБКА РІШЕНЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО
ІНТЕЛЕКТУ З ЦІЛЛЮ ОТРИМАННЯ БІЛЬШ ТОЧНИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ БАЗОВИХ ПАРАМЕТРІВ
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РАДІОСИГНАЛУ
Пархоменко Володимир Лукич
Державний університет телекомунікацій
Кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій
м. Київ
Щепак Андрій Сергійович
Державний університет телекомунікацій
Кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій
м. Київ
Пархоменко В’ячеслав Володимирович
Державний університет телекомунікацій
Кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій
м. Київ

Відома обмежена кількість робіт, в яких зроблена спроба
формалізувати процес розрахунків із задачі вибору комплексу
технічних засобів (КТЗ) телекомунікаційної системи (ТС) [1, с.
173-174]. Останнім часом значного розповсюдження набуло
використання штучного інтелекту (ШІ) для вирішення задач із
обчисленням великих об’ємів інформації, а також в умовах
обмеженої кількості даних. ШІ при цьому дозволяє істотно
покращити швидкість розрахунків і точність отриманого
результату.
Для того, щоб використати ШІ при розрахунку базових
параметрів розрахунку радіосигналу, необхідно провести
процедуру «навчання» моделі, під час цього задаються наперед
розраховані параметри, що у майбутньому дозволяє моделі
проводити обчислення невідомих параметрів. Кількість циклів
такої дії та якість вхідних даних прямо впливає на кінцевий
результат, тому необхідно з особливою скрупульозністю
підходити до їх відбору. Також, чим більша кількість параметрів
розраховується, тим вища вірогідність невірної роботи моделі,
тому важливо розбивати глобальну задачу розрахунку базових
параметрів радіосигналу на менші підзадачі. Для демонстрації
цього підходу проводиться розрахунок однієї характеристики –
потужності сигналу.
Побудуємо умовну модель з вершинами AEBCD, в якій
приймач та передавач знаходяться відповідно на різних кінцях
проміжку AE, в точках C та D проводяться заміри характеристик
сигналу, а також існує додаткова вершина B, в якій може
проводитись додатковий замір, що дозволить наочно
продемонструвати збільшення точності розрахунків при
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покращенні вхідних даних. Початкове умовне розміщення
об’єктів у просторі зображено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Умовна схема розміщення об’єктів і завад у
просторі
Для розрахунку характеристик сигналу, що передається,
використовується програмне забезпечення Atoll 3.1.2 та
побудована модель ШІ [2, с. 1-1].
Використання зібраної доступної інформації для розрахунку
невідомих дозволяє підвищити точність обчислень, що
проводяться виключно за формулами. Таким чином збільшується
цінність
кінцевого
результату,
особливо
для
високонавантажених мереж, а також у мереж із високою
кількістю завад у зоні поширення сигналу.
Наступним кроком із використанням ШІ запропоновано
зробити шляхом використання гео-інформаційних систем (ГІС),
аналізу супутникових на інших даних із площини
розповсюдження радіосигналу. До прикладу такого аналізу
можна віднести сканування знімків із супутника на наявність
завад на шляху пропагінації радіохвиль. За допомогою ШІ можна
проводити ці розрахунки в режимі реального часу. Це дозволить
значно зменшити витрати на побудову мережі радіопередачі, при
цьому досягти максимальної якості радіосигналу в кожній
необхідній точці.
Список використаних джерел:
1. Інтернет-джерело: https://ph.pollub.pl/index.php/iapgos/article/view/2577
2. Проблеми інформатизації : тринадцята міжнародна науково-технічна
конференція. Державний університет телекомунікацій.
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ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНИХ
МЕРЕЖ
Роздайбіда Владислав Дмитрович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
5G (англ. 5th Generation) — п'яте покоління мобільних мереж або п'яте покоління
бездротових систем. Назва, яку використовують у деяких наукових працях та
проєктах для позначення наступних телекомунікаційних стандартів для
мобільних мереж після стандартів 4G/IMT-Advanced.

Принципові зміни в технологіях телекомунікацій
вимагають перегляду принципів побудови мереж зв'язку для
забезпечення реалізації вимог цих нових технологій. Саме
реалізація SDN, яка являє собою нову концепцію побудови
мережевої інфраструктури та методики надання сервісів
кінцевим користувачам, дозволяє створити умови для
прискореного впровадження нових послуг, впровадження нових
мережевих протоколів і функціональності та дає можливість
інтеграції з інноваційними програмами сторонніх розробників.
Перспективи використання технологій SDN в мережах
операторів зв'язку обумовлені наступним чинниками, як : висока
масштабованість мережі, гнучке централізоване управління
мережею і мережевими ресурсами; зниження капітальних витрат
на закупівлю обладнання COTS; зниження операційних витрат
завдяки використанню віртуальних мережевих функцій;
поліпшення енергетичної ефективності за рахунок використання
високопродуктивних серверів центрів обробки даних; зменшення
часу запуску нових мережевих сервісів; використання хмарних
платформ в центрах обробки даних на периферії оператора для
підвищення якості сервісу.
Список використаних джерел:
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/5G
2. https://news.samsung.com/ua/5g-whats-new
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ПОСЛУГИ РАДІОМОВЛЕННЯ ПО
БАГАТОПРОМЕНЕВИМ NTN МЕРЕЖАМ З
ПІДТРИМКОЮ 5G NR
Сивик Олександр Степанович
Яковець Всеволод Петрович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Ера технологій п’ятого покоління (5G) нового радіо (NR) тільки почалася, і її
обіцянки суттєво покращити продуктивність системи перетворилися на
реальність. Неземна мережа з підтримкою 5G NR (NTN) майже наблизилася до
нас і стане ефективним рішенням для надання послуг у будь-який час, в будьякому місці та на більш широких територіях покриття. У цьому контексті
супутникові системи з високою пропускною здатністю з вдосконаленою
багатопроменевою передачею досягли великого успіху.

Інтерес до технології не наземних мереж (NTN), як з боку
операторів зв'язку, так і з боку більш широкого дослідницького
співтовариства
підігрівається
швидким
розвитком
телекомунікаційних технологій, постійним попитом на нові
послуги та збільшенням кількості інтелектуальних пристроїв.
Очікується, що NTN стане ефективним рішенням для підтримки
наземних мереж при наданні послуг, задовольняючи суворі
вимоги до продуктивності і забезпечуючи високу якість
обслуговування для всіх користувачів.
Покращення технології виробництва супутників в
поєднанні зі зростаючим попитом на послуги в будь-який час і в
будь-якому місці привертають увагу операторів зв'язку і
дослідницьких організацій до рішень NTN, які будуть інтегровані
з системами 5G NR. 5G NTN може забезпечити більш широку
зону покриття, поліпшити безперервність обслуговування як для
масових пристроїв зв'язку, так і для користувачів, які
подорожують на рухомих платформах, а також допомогти
забезпечити доступність послуг в критично важливих випадках
використання (наприклад, стихійні лиха, відновлення після збоїв
і громадська безпека). Крім того, 5G NTN може підвищити
масштабованість мережі за рахунок надання послуг
багатоадресної та широкомовної передачі, тобто вдосконаленою
служби мультимедійної широкомовної та багатоадресної
передачі (eMBMS) [1].
В останні роки дослідницьке співтовариство в галузі
телекомунікацій було особливо зацікавлене в дослідженні
багатопроменевих NTN (тобто HTS) [2]. У таких системах
частоти повторно використовуються серед променів, а доступні
смуги частот залежать від коефіцієнта повторного використання
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частот, який визначає, скільки і які набори частот повторно
використовуються в променях.
Очікується, що в наступні роки багатопроменеві NTN
будуть відігравати вирішальну роль в забезпеченні eMBMS через
їх здатності досягати більш високих швидкостей передачі даних.
Більш того, eMBMS також надаватиметься в одночастотному
режимі (MBSFN) з попередньою мережевою синхронізацією [3].
Багатопроменеві NTN і MBSFN демонструють важливі переваги,
революцію традиційних стільникових мереж та традиційний
режим передачі «точка-точка» (PTP), відповідно.
Дійсно, NTN використовує перевагу більш широкої зони
покриття в порівнянні з наземною мережею, тоді як MBSFN
виграє від більш ефективного використання радіочастотного
спектру, оскільки один і той же контент відправляється декільком
користувачам тільки один раз через один радіоресурс, тим самим
обмежуючи перешкоди.
Оскільки очікується, що перший випуск нормативної
роботи зі стандартизації NTN буде завершений у 2022 році,
важливо розробити ранні прототипи для перевірки ключових
аспектів проектування NTN та забезпечення оперативного
зворотного зв'язку щодо стандартизації. Буде цікаво побачити, як
5G відіграватиме роль у забезпеченні зв’язку з космосу в
найближчі роки. Оскільки очікується, що перший випуск
нормативної роботи зі стандартизації NTN буде завершений у
2022 році, важливо розробити ранні прототипи для перевірки
ключових аспектів проектування NTN та забезпечення
оперативного зворотного зв'язку щодо стандартизації. Буде
цікаво побачити, як 5G відіграватиме роль у забезпеченні зв’язку
з космосу в найближчі роки.
Список використаних джерел:
1. General aspects and principles for interfaces supporting Multimedia Broadcast
Multicast Service (MBMS) within E-UTRAN. – Режим доступу:
https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId
=2455
2. Onboard Beam Generation for Multibeam Satellite Systems. – Режим доступу:
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7887756
3. Improvement of the Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) in UTRAN. –
Режим доступу:
https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId
=1337
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МЕТОДИ ТЕСТУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
Скакун Максим Романович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м. Київ
Ефективна працездатність комп'ютера життєво важлива для
продуктивності комп'ютера. Розвиток систем не стоїть на місці, постійно
з'являються нові процесори, нові чіпи і нові версії ПЗ. Природно, що необхідно
підлаштовуватися під ці шалені ритми і час від часу оновлювати свої методики
тестування комп'ютерів, процесорів та іншого обладнання.

При розробці нового типу навантаження в кожному тесті
розробники переслідували кілька цілей. По-перше, зробити тест
більш стабільним, а результати його повторюваними. По-друге,
використовувати для тестування найбільш популярні серед
кінцевих користувачів додатка, які, тим не менш, здатні виявити
переваги багатоядерної архітектури нових процесорів. По-третє,
при виборі додатків і навантажень для тестування керувалися
тим, що результат тестування повинен адекватно оцінювати
продуктивність комп’ютерних систем.
Для дослідження мною було обрано методику тестування
процесорів, комп'ютерів і ноутбуків із використанням тестового
скрипта ComputerPress Benchmark Script. Даний тестовий скрипт
призначений для автоматизації всього процесу тестування і
дозволяє як вибрати використовувані тести, так і задати
додаткові параметри тестування [1, с. 48-51].
Важливо відзначити, що якщо при тестуванні
застосовується не один, а кілька тестів, то перед кожним новим
тестом знову проводиться етап навчання системи.
Тестовий скрипт ComputerPress Benchmark Script v.6.0, рис.
1, дозволяє вказати тривалість пауз після кожної
перезавантаження, кількість перезавантажень, вироблених при
зборі даних, необхідному для оптимізації системи, а також
відключити дефрагментацію і примусову оптимізацію системи на
етапі навчання.

94

Рисунок 1 – Головне вікно тестового скрипта
Computer Press Benchmark Script v.6.0
Як правило, при тестуванні домашніх ПК, ноутбуків або
процесорів використовувати лише 18 окремих тестів, що входять
в пакет Computer Press Benchmark Script, недостатньо для
об'єктивної оцінки їх продуктивності і функціональних
можливостей. Справа в тому, що, як уже зазначалося, даний
скрипт не призначений для оцінки ігрових можливостей
комп'ютерів, проте будь-який домашній комп'ютер може
використовуватися і для ігор. Для оцінки ігрових можливостей
ПК я застосував тестовий скрипт Computer Press Game Benchmark
Script v.4.0, рис. 2, який дозволяє повністю автоматизувати весь
процес тестування. Цей же скрипт використовується і для
тестування відеокарт - він дозволяє вибирати гру для тестування,
дозвіл екрана, при якому запускаються ігри, а також
налаштування ігор на максимальну якість відображення або
максимальну продуктивність [2, с. 366-369].

Рисунок 2 - Головне вікно тестового скрипта
ComputerPress Game Benchmark Script v.4.0
Крім того, скрипт ComputerPress Game Benchmark Script
v.4.0 дозволяє задавати кількість прогонів для кожної гри. Точно
так же, як скрипт Computer Press Benchmark Script v.6.0, скрипт
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ComputerPress Game Benchmark Script v.4.0 реалізує етап
підготовки системи перед кожним новим тестом (виробляє
необхідну кількість перезавантажень, навчальний запуск тесту,
дефрагментацію і примусову оптимізацію системи).
За результатами всіх прогонів для кожного тесту скрипт
ComputerPress Game Benchmark Script v.4.0 розраховує
середньоарифметичний результат і середньоквадратичне
відхилення. Таким чином було розглянуто методику тестування
процесорів, відеокарт, комп'ютерів і ноутбуків.
Список використаних джерел:
1. Пахомов, С. Тестирование процессоров / Сергей Пахомов // КомпьютерПресс. 2017. - N 2. - С. 48-51
2. Мозохин, А.Е. Оценка производительности информационных систем при
работе с хранилищами данных/ А.Е. Мозохин, И.Е. Сахаров // Научно-технический
вестник Поволжья. – Казань – 2012. – № 6. – С. 366-369
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБМІНУ ДАНИМИ В
ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖАХ
Сорока Антон Віталійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут
Інформаційних технологій
м. Київ
Доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет неможливий без організації
швидкого та якісного передавання даних. Мільйони користувачів у мережі
Інтернет обмінюються повідомленнями.

Спеціальні програми поділяють повідомлення на частини —
пакети даних, долучають адреси відправника й одержувача та
порядковий номер пакета й послідовно передають мережею.
Комп’ютер-отримувач збирає пакети, об’єднує у правильному
порядку й відновлює вихідні дані. Кожен пакет даних
передається одним із мільйонів маршрутів. Тому навіть якщо
тисячі мережевих комп’ютерів і каналів зв’язку одночасно
вийдуть з ладу, пакети даних будуть доставлені адресату іншим
маршрутом. Оскільки пакети пронумеровано, то їх можна
зібрати й відновити вихідні дані, навіть якщо пакети дістались
адресата в різний час і за різними маршрутами. Кожен пакет
містить інформацію про свою цілісність (контрольна сума).
Якщо в пакеті виявляться помилки й дані спотворяться,
комп’ютер-отримувач надішле комп’ютеру-відправнику запит
на повторне передавання тільки цього пакета.
Для узгодженого передавання й прийняття даних різних типів у
мережах існують мережеві протоколи. Мережевий протокол —
це сукупність правил для обміну даними між комп’ютерами.
Розглянемо деякі найвідоміші протоколи та їхнє призначення:
Основними протоколами мережі Інтернет можна вважати ІР і
ТСР, які забезпечують пакетний обмін даними. Розробляє й
упроваджує технологічні стандарти для Всесвітньої павутини
міжнародна організація W3C.
У повсякденному житті часто доводиться чути слово
«провайдер». Провайдер — це організація, яка надає послуги,
пов’язані з доступом до глобальної мережі Інтернет. Сервер, який
належить провайдеру, є початковою точкою для доступу до
мережі Інтернет. З ним за допомогою каналу зв’язку можна
з’єднати будь-який комп’ютер або локальну мережу. Серед
основних функцій провайдерів найбільш важливими є такі:
• забезпечення доступу до Інтернету;
• виділення дискового простору для сайтів (хостинг);
• підтримка роботи поштових скриньок;
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• послуги зв’язку з передавання голосових повідомлень тощо.
Щоб почати роботу в Інтернеті, крім наявності комп’ютера,
потрібно:
• одержати доступ до сервера одного з провайдерів;
• установити й налаштувати програми-клієнти тих служб
Інтернету, послуги яких потрібні для користування.
Основною метою роботи є представлення покращеного
порівняно з існуючими аналогічними рішеннями формату
серіалізації для обміну структурованими даними, зокрема, що
мають
реляційне
представлення. Так, на заміну
загальноприйнятих форматів обміну даними (XML, JSON,
Protocol Buffers тощо) тут пропонується власний двійковий
формат. Також надано опис реалізації методу програмної
обробки даних, який дозволяє значно підвищити продуктивність
роботи програмного забезпечення.Виклад основного матеріалу.
Наявні в наш час формати серіалізації створювалися як
універсальний засіб передачі даних різної структури між
програмними компонентами, у мережі, тому вони не є
ефективним рішенням для передачі великої кількості об’єктів, що
мають спільну структуру. Зважаючи на те, що найпопулярнішим
зовнішнім джерелом збереження даних по наш час залишаються
реляційні бази даних, існує необхідність опрацювати питання
підвищення
ефективності
обміну
між
програмними
компонентами даними, які відповідають реляційній моделі. Для
вирішення описаної проблеми було прийнято рішення створити
новий експериментальний формат серіалізації даних, який був би
більш пристосований під конкретну обрану модель даних. Так, за
своїм
призначенням
розроблений
формат
передбачає
застосування для реляційних сутностей, представлених у
об’єктноорієнтованій парадигмі. Відомо, що існує два способи
представлення серіалізованих даних форматами: текстовий та
двійковий (бінарний). Текстовий формат ще прийнято називати
human-readable, тобто той, який зрозумілий звичайній людині, а
дані, представлені у двійковому форматі, з першого погляду
неможливо просто так «прочитати». Очевидно, що
«читабельність» текстового формату є його сильною стороною,
адже не доведеться писати додаткові інструменти для
налагодження введення та виводу, а достатньо просто відкрити
серіалізований вивід даних за допомогою текстового редактора
та перевірити чи має він правильний вигляд. Проте двійковий
формат має інші не менш значущі переваги. Можна виділити такі
основні його плюси: зазвичай потребує менше циклів процесора;
може давати значно менші результати, якщо більшість чисел
великі або коли нема необхідності кодувати двійкові результати
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текстово.У власному форматі було вирішено застосовувати
двійкове представлення даних. Методика вирішення проблеми.
Оскільки в цій роботі вирішується спеціалізоване питання —
передача даних, що мають реляційне представлення, під час
розробки концепції нового формату серіалізації даних
ключовими ідеями для мінімізації потоку даних, що передається,
стали наступні: позбутися дублювання спільної інформації для
об’єктів (наприклад, такої, як назви властивостей), яка зазвичай
повторюється для кожного об’єкта у відомих форматах;
розмістити пов’язану, тобто не основну інформацію щодо
об’єктів, у кінці повдомлення, так щоби надати можливість
використання безпосередньо самого об’єкта одразу, без
необхідності очікування, поки завантажаться другорядні
пов’язані з ним менш важливі дані; при можливості зменшити
кількість значень властивостей об’єкта, що передаються,
шляхом виключення з потоку «нульових» властивостей, тобто
відсутніх даних у конкретному об’єкті. Звісно, економія обсягу
даних, що передаються, здатна показати максимальний
результат при умовах серіалізації деякої кількості об’єктів, які
мають реляційне представлення, тобто для таких об’єктів, чия
структура визначена спільною схемою. За цих умов чим більше
об’єктів ми будемо серіалізувати, тим більший виграш може дати
використання такого формату, тобто порівняно з існуючими
форматами, цей дозволяє зекономити для кожного об’єкта обсяг
даних, який буде передаватися. Реалізація. Предметом
використання розробленого формату даних є будь-який
програмний продукт, виконаний у об’єктно орієнтованій
парадигмі, в якому певній сутності БД
співвідноситься
відповідний програмний тип даних. Тоді усі об’єкти
конкретного типу для передачі даних можуть бути згруповані по
відповідним контейнерам – наборам даних, які для зручності далі
будемо називати «джерело даних», а кожне джерело даних
представляється за допомогою розробленого формату.Загальна
структура поточної версії формату для обміну даними зображена
на рис. 1. Як видно, структуру формують сегменти підпису,
метаданих та даних. Рис. 1. Структура формату даних Як видно
з рисунку, на початку кожного логічного блока у сегменті
обов’язково зазначається його тип (на рисунку він позначений як
«Signature type»), що ідентифікує призначення відповідного
блока. Так, наразі виділено чотири типи логічно виділених
блоків: DS (Data Source) означає початок нового джерела з
даними, який представляє собою контейнер для сутностей однієї
структури (схеми); HR (Header Row) — опис структури об’єктів
цього джерела; DR (Data Row) — значення одного об’єкта; ZZ
99

сигналізує про кінець конкретного потоку джерела з даними.
Варто зазначити, що кожне джерело даних зберігає в собі схему
відповідної сутності, яка описується за допомогою заголовків, які
будемо називати терміном «header record», а також самі дані –
значення властивостей об’єктів певного типу, для яких введемо
термін «data record». Маємо, що на відміну від таких популярних
форматів, як XML та JSON, де назви властивостей об’єктів
повторюються для кожного об’єкта, у цьому форматі опис
властивостей подібних сутностей зазначається лише один раз, а
безпосередньо самі дані по кожному окремому об’єкту –
сегмент data record-ів – слідують один за одним одразу за
сегментом header record-ів. Саме це допомагає значно
зменшити обсяг даних, а також пам’ять і час передачі пакетів,
якщо йдеться про «спілкування» у мережі між різними
сервісами. По суті, ці показники є найбільш критичними для
передачі даних через HTTP.На початку потоку, що відповідає
джерелу, розміщено сегмент підпис (на рисунку позначений як
«Signature segment») — це 16-байтові блоки, що містять опис
відповідної одиниці. Залежно від
типу блоку тут може
розміщуватися
різноманітна
службова
інфор-мація:
ідентифікатор, інформація про тип, розмір та інше. Підпис «веде»
будь-який блок даних або метаданих, на рисунку він зображений
перший згори. Якщо рухатися вниз по рисунку, далі
представлено сегмент header record-ів. Як вже було згадано, він
містить опис схеми конкретного типу (сутності); кожен рядок у
сегменті метаданих представляє специфікацію поля даних, яке
відповідає властивості відповідної реляційної сутності. У підписі
header record-а міститься назва поля даних та тип даних, за
допомогою якого можна визначити, чи ця властивість
представляє собою скалярне (просте) значення, чи є
посиланням на інший набір даних (джерело), за ним — власне
ім’я описаної в цьому рядку властивості об’єкта. Після цього,
далі у форматі, розміщено сегмент data record-ів, який
включає
в
себе довільну кількість рядків, що містять
безпосередньо значення полів, описаних у метаданих, тобто
значення властивостей об’єктів обраної сутності. Так, один
рядом даних (data record) складається з таких елементів: у
підписі: загальний розмір даних об’єкта, тобто розмір bsonмасиву, розміщеному в кінці рядку; розмір bitmap —
спеціальної структури, яка описує присутні в об’єкті властивості
зі схеми; за підписом: сам bitmap: один біт відповідає за якесь
одне поле, описане у схемі джерела (0 означає відсутність
значення, 1 – присутність), дозволяється не писати замикаючі
нулі; bson-масив, у якому відповідно до зазначено у bitmap
100

порядку слідують значення властивостей. Біля data record-ів
можна спостерігати видовжені сірі блоки. Вони означають, що
у відповідних місцях можливі вкладені набори даних інших
сутностей, тобто джерела для пов’язаних об’єктів (для
нескалярних властивостей об’єкта). Заштриховані на рисунку
блоки сірого кольору з написом «RESERVED» означають, що це
місце у підписі блока наразі зарезервоване (визначена кількість
байт) і може бути використане для майбутніх потреб. Якщо вести
мову про самі дані об’єктів, то в поточній версії формату вони
розташовані у спеціальному JSON-масиві, що має двійковий
формат. Цей масив містить значення властивостей об’єкта в
строгому порядку, заданому метаданими. З метою зменшення
обсягу передачі даних кількість полів даних, описаних у bitmapструктурі, і відповідно кількість розташованих у масиві значень
полів, може бути меншою, ніж це заявлено в метаданих, що
дозволяє позбутися необхідності передавати порожні або
неіснуючі значення. Іншим засобом для покращення
ефективності роботи застосунків є розроблений метод обробки
серіалізованих відповідно до даного формату даних. Він надає
можливість обробки даних одночасно декількома потоками, що
у перспективі здатне
значно
пришвидшити роботу
багатопотокових систем з використанням такого формату. Його
реалізація розроблена за допомогою високорівневої мови
програмування C#, на платформі .NET Core, а в якості джерела
даних для тестування було обрано систему керування базами
даних PostgreSQL. Для пояснення принципу роботи
розробленого методу розглянемо, що відбувається з заповненим
відповідно до вищеописаного методу потоком даних, який
передається мережею. Так, дані з потоку зчитуються по логічним
блокам та поступово записуються у відповідний об’єкт для
взаємодії у коді, назвемо його відповідно до введених раніше
термінів Джерело. Джерело містить зв’язаний список, де зберігає
всі завантажені в нього дані сутностей. Щойно з потоку було
зчитано новий логічний блок з даними та передано Джерелу,
Джерело за допомогою System.Threading.Monitor блокує свій
список для додання нових даних (Enter). Коли список готовий,
Джерело повідомляє всім потокам, які зчитують з нього дані, що
можна продовжувати роботу (Pulse) та розблоковує список
(Exit). Відповідно усі потоки, які очікували нових даних (Wait),
«прокидаються» та здійснюють далі свою роботу. Для механізму
паралельного зчитування було розроблено Курсор. Він
повертається Джерелом при ініціюванні читання та
використовується для переміщення по даним, запам’ятовує
останню позицію у списку даних для кожної задачі читача. Один
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курсор може використовуватися декількома потоками, які між
собою розділяють задачу читання.
Представлений формат серіалізації даних для сутностей, що
мають реляційне представлення, виділяється серед існуючих
провідних аналогів. Згідно з проведеними тестами завдяки
використанню описаного формату обсяг даних, що передаються
між програмними компонентами, за останніми підрахунками
можна зменшити у середньому приблизно до 20-30 % порівняно
з існуючими популярними текстовими форматами. Поточна
версія реалізації обміну даними за допомогою цього формату
була розроблена на платформі. NET Core та спроектована таким
чином, що передбачає можливість паралельної обробки даних,
які надходять з мережі, що є важливим чинником для
пришвидшення
швидкодії
та
підвищення
загальної
продуктивності роботи програмного забезпечення. Висновки. У
межах цієї статті були запропоновані засоби для підвищення
ефективності обміну даними сутностей, що мають реляційне
представлення: спеціально розроблений формат серіалізації
даних та метод програмної обробки. Це дозволяє підвищити
продуктивність програмних продуктів та має позитивний вплив
на витрати підприємств, пов’язані з передачею та обробкою
даних застосунком, що стосуються як
апаратного
забезпечення, так і необхідних комп’ютерних потужностей.
Підвищення ефективності обміну даними у програмних системах
— значущий крок для покращення економічності та швидкодії
під час обміну даними в мережі.
Список використаних джерел
1. https://scalegrid.io/blog/2019-database-trends-sql-vs-nosql-top-databases-singlevs-multiple-database-use
2. https://web.archive.org/web/20150405013606/http://isocpp.org/wiki/faq/serializatio
n
3. https://dotnet.microsoft.com
4. https://www.postgresql.org
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В ГАЛУЗІ
ОСВІТИ
Союк Віталій Віталійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м. Київ
Підходи до навчання студентів особливостям роботи з інформаційними
технологіями виявляються в центрі уваги багатьох досліджень. Поряд з цим
важливою проблемою, характерною для системи вищої освіти, є вироблення
підходів до підвищення ефективності навчання, формування у випускників
здатності застосовувати отримані знання, вміння і навички у професійній
діяльності. Це, в свою чергу, робить актуальним завдання створення і
впровадження технологій і засобів вимірювання рівня ефективності освіти взагалі
і навчання зокрема. Одним із таких сучасних підходів є застосування штучних
нейронних мереж(ШНМ).

Штучні нейронні мережі являють собою інформаційні
структури, що лежать в основі функціонування деяких
комп'ютерних програм. Такі мережі складаються з простих
однотипних елементів (нейронів), пов'язаних між собою певним
чином, функціональні можливості яких аналогічні більшості
елементарних функцій біологічного нейрона. Кожен нейрон
характеризується своїм поточним станом (збуджена або
загальмована). Наочно ШНМ можна представити у вигляді
орієнтованого графа, вершини якого будуть відповідати
нейронам, а дуги, що з'єднують вершини, - синаптичних зв'язків
або ваг. ШНМ мають ряд цінних властивостей, в числі яких
здатність навчатися, донавчатись, аналізувати інформацію, що
надходить, обробляти великий обсяг даних, представлених в
різних шкалах, відсівати непотрібну інформацію, здійснювати
прогноз, паралельно обробляти сигнали, завдяки об'єднанню
великої кількості нейронів в шари[1, с. 23-42].
У зв'язку з цим виділяють різні класифікації ШНМ, моделі
яких здатні вирішувати різні завдання [2, с. 19-22].
Більшість моделей штучних нейронних мереж при
вирішенні будь-якої задачі необхідно навчити, тобто
налаштувати певним чином вагові коефіцієнти. У загальному
випадку, навчання - такий вибір параметрів мережі, при якому
мережу найкраще справляється з поставленою проблемою.
Навчання нейронної мережі - це завдання багатовимірної
оптимізації, і для її вирішення існує безліч алгоритмів. Після
навчання ШНМ здатна вирішувати поставлені завдання, такі,
наприклад, як аналіз контрольно-вимірювальних матеріалів
(КВМ) на предмет їх відповідності заявленій тематиці і рівнем
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складності. Таким чином, нейромережеві технології можуть бути
використані для вдосконалення КВМ тестів що дають змогу
ефективно перевірити знання пройденого матеріалу та, як
наслідок, - підвищення достовірності вимірювання рівня знань
студентів.
Можна припустити, що використання розроблених
подібним чином адаптивних тестів в рамках навчання
інформатиці студентів вузів позитивно позначиться на
ефективності такої підготовки майбутніх фахівців [2, с. 869]..
Очевидна суперечність між недостатньою ефективністю
існуючих підходів до вимірювання результативності навчання
інформатиці в вузі і відсутністю технологій, що дозволяють
адаптувати зміст контрольно-вимірювальних матеріалів з
урахуванням специфіки контингенту учнів, що сприяють
підвищенню достовірності визначення рівня знань і умінь
студентів вузів.
Вирішення цієї суперечності можливе на основі розробки
тестів, спрямованих на достовірні контроль і оцінку навчальних
досягнень студентів з необхідних предметів, за рахунок
застосування адаптивного тестування з подальшою можливістю
удосконалення КВМ за допомогою штучних нейронних мереж.
Список використаних джерел:
1.Зайцева Л.В. Модели и методы адаптивного контроля знаний./ Л.В.Зайцева,
О.Н.Прокофьева // Educational Technology & Society 7(4). 2004. С.23-42
2. Бодянский Е.В. Искусственные нейронные сети: архитектуры, обучение,
применения / Е.В. Бодянский, О.Г. Руденко — Харьков: ТЕЛЕТЕХ, 2014. — 369с.
3. Pratap Reddy. ANN models for microstrip line synthesis and analysis / Dr.K.Sri Rama
Krishna, J. Lakshmi Narayana, Dr.L. Pratap Reddy // World academy of science, engineering and
technolog, 2018. — № 46 —P. 867—871.
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BORDER GATEWAY PROTOCOL
Тарасов Олександр Григорович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Інтернет в цілому складається з безлічі поєднаних між собою мереж, від
локальних домашніх чи локальних мереж різних установ, до великих мереж
операторського класу. Для маршрутизації трафіку між пристроями які
належать до мережі Інтернет, використовуються протоколи маршрутизації,
вони працюють з IP адресами. Способи маршрутизації є два, статична – ручне
прописування маршрутів, та динамічна – маршрутизація на основі протоколів.
Для звязку великих мереж, переважно використовуюється динамічна
маршрутизація, про один з таких протоколів і піде мове.

Всі протоколи маршрутизації можна розділити на дві
великі групи: зовнішні (EGP - Exterior Gateway Protocol) і
внутрішні (IGP - Interior Gateway Protocol). Щоб пояснити
відмінності між ними, нам буде потрібно термін "автономна
система". У загальному сенсі, автономною системою (доменом
маршрутизації) називається група роутерів, які перебувають під
загальним управлінням одним або декількома операторами, які
мають єдину політику маршрутизації з Інтернетом. Щоб було
трохи зрозуміліше, можна, наприклад, уявити, що місто - це
автономна система. І як два міста пов'язані між собою
магістралями, так і дві АС зв'язуються між собою BGP. При
цьому всередині кожного міста є своя дорожня система - IGP.
Протоколи внутрішньої маршрутизації використовуються
всередині автономної системи, а зовнішні - для з'єднання
автономних систем між собою. У свою чергу, внутрішні
протоколи маршрутизації поділяються на Distance-Vector (RIP,
EIGRP) і Link State (OSPF, IS-IS).
Корінні відмінності між цими двома видами полягають у
наступному:
1. типі інформації, якою обмінюються роутери: таблиці
маршрутизації у Distance-Vector і таблиці топології у Link State,
2. процесі вибору кращого маршруту,
3. кількості інформації про мережу, яка "тримає в голові"
кожен роутер: Distance-Vector знає тільки своїх сусідів, Link
State має уявлення про всю мережі.
У зв’язку з великою кількістю протоколів маршрутизації,
для визначення пріоритетності маршруту, було ввеведо поняття
адміністративної дистанції.
Аdministrative distance це ціле число від 0 до 255, що
виражає "міру довіри" роутера до даного маршруту. Чим менше
AD, тим більше довіри. Наприклад, для Connected interface
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даний параметр рівний 0, для Static route це 1, для OSPF 110, а
для BGP 20. Видно що найпріорітетнішим маршрутом буде
статично заданий та той що налаштований на інтерфейсі.
Групу EGP представляє тільки один протокол - BGP Border Gateway Protocol. Він покликаний забезпечувати
передачу маршрутів між різними мережами (автономними
системами).
У BGP AS - це не просто якась абстрактна річ для
зручності. Цей елемент вельми формалізований, є спеціальні
віконця в соцзабезі, де можна в будні дні з 9 до 6 отримати
номер автономної системи. Видачею цих номерів займаються
RIR (Regional Internet Registry) або LIR (Local Internet Registry).
Взагалі глобально цим займається IANA. Але щоб не
розірватися, вона делегує свої завдання RIR - це регіональні
організації, кожна з яких відповідає за певну частину планети
(Для Європи і Росії - це RIPE NCC). LIR'ом може стати майже
будь-яка охоча організація при наявності необхідних
документів. Вони потрібні для того, щоб RIR'у не довелося
напружуватися з запитами від дрібних контор.
До 2007 року були можливі тільки 16-ібітние номера AS,
тобто всього було доступно 65536, номерів. 0 і 65535 зарезервовані.
Номери 64512 до 65534 призначені для приватних AS, що
не маршрутизируются глобально - щось на зразок приватних IPадрес.
Номери 64496-64511 - для використання в прикладах і
документації.
Зараз можливе використання 32бітних номерів AS. Цей
перехід значно легше, ніж IPv4-> IPv6.
Знову ж не можна говорити про автономні системи без
прив'язки до блокам IP-адрес. На практиці з кожної AS повинен
бути пов'язаний якийсь блок адрес.
PI і PA адреси
У звичайній ситуації, коли ви підключаєтеся до
провайдера, він видає вам діапазон публічних адрес - так звані
PA-адреси (Provider Aggregatable). Отримати їх не проблема, але
якщо ви не є LIR'ом, то при зміні провайдера доведеться
повертати і PA-адреси. Тим більше фактично допускається
підключення тільки до одного провайдера. І якщо ви вирішите
змінити провайдера, то старі адреси підуть разом з ним, а новий
провайдер видасть нові.
У LIR ви можете придбати повайдеро-незалежний блок
адрес (PI) і обов'язково ASN. У нашому випадку нехай це буде
блок 100.0.0.0/23, який ми будемо анонсувати по BGP своїм
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сусідам. І ці адреси вже чисто наші і ніякі провайдери нам не
страшні: не сподобався один - пішли до іншого зі збереженням
своїх адрес.
Отримати PI-адреси завжди було не дуже просто. Вам
потрібно підготувати велику кількість документів, обґрунтувати
необхідність такого блоку ітд. Зараз з вичерпанням IPv4
отримати великі блоки стає все складніше. RIR їх вже не видає,
а LIR роздають останні. Таким чином і номера AS і PI-адреси
можна отримати в одних з тих же організаціях.
Так ось для того, щоб нам зі своєї AS передати
інформацію про ці публічних адресах в іншу AS і
використовується BGP. І якщо ви думаєте, що яндекс або
майкрософт використовує якісь небесні технології для
підключення своїх Цодів до Інтернету, то ви помиляєтеся - все
той же BGP.
Чому не можна використовувати OSPF для тих самих
цілей?
Якщо говорити про OSPF / IS-IS, то це Link-State
алгоритми, які мають на увазі (увага!), що кожен маршрутизатор
знає топологію всієї мережі. Представляємо собі мільйони
маршрутизаторів в Інтернеті і відмовляємося від ідеї
використовувати Link State для цих цілей взагалі. До того ж в
даний момент в інтернеті більше 450 000 маршрутів. Якби
навіть OSPF / ISIS могли зберігати всю топологію Інтернету,
уявіть скільки часу зайняла б робота алгоритму SPF.
BGP ділиться на IBGP і EBGP.
1. IBGP необхідний для передачі BGP-маршрутів
всередині однієї автономної системи. Так, BGP часто
запускається і всередині AS
2. EBGP - це звичайний BGP між автономними системами.
Розглянемо більш детально роботу саме EBGP. Пристрої, між
якими встановлюється BGP-сесія називаються BGP-пірами або
BGP-сусідами. BGP не може виявити сусідів автоматично кожен сусід налаштовується вручну.
Процес встановлення відносин сусідства відбувається
наступним чином:
1. Початковий стан BGP-сусідства - IDLE. Нічого не
відбувається. BGP знаходиться в стані IDLE, якщо немає
маршруту до BGP-сусіда.
2. Для забезпечення надійності BGP використовує TCP.
Це означає, що теоретично BGP-піри можуть бути підключені
не безпосередньо. Але в разі підключення до провайдера, як
правило, береться все ж пряме підключення, таким чином
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маршрут до сусіда завжди є, як підключений безпосередньо.
BGP-маршрутизатор (їх також називають BGP-спікерами /
speaker або BGP-ораторами) слухає і посилає пакети на 179-й
TCP порт. Коли слухає - це стан CONNECT. В такому стані BGP
знаходиться дуже недовго. Коли відправив і чекає відповіді від
сусіда - це стан ACTIVE.
У стані ACTIVE BGP може підвиснути, якщо
- немає IP-зв'язності з сусідом
- BGP не запущені на сусідові
- порт 179 закритий ACL
3. Після того, як TCP-сесія встановлена, BGP-оратори
починають обмін повідомленнями OPEN. OPEN - перший тип
повідомлень BGP. Вони відсилаються тільки на самому початку
BGP-сесії для узгодження параметрів.
У ньому передаються версія протоколу, номер AS, Hold Timer і
Router ID. Щоб BGP-сесія піднялася, повинні дотримуватися
такі умови:
- Версії протоколу повинна бути однаковою. Малоймовірно,
що це буде інакше
- Номери AS в повідомленні OPEN повинні збігатися з
настройками на віддаленій стороні
- Router ID повинні відрізнятися
NOTIFICATION відправляються в разі будь-яких проблем, щоб
розірвати сесію.
Коли повідомлення Open відправлено - це стан OPEN SENT.
Коли воно отримане - це стан OPEN CONFIRM. Побачити стан
OPENSENT або OPENCONFIRM практично неможливо - BGP
на них не затримується.
Якщо Hold Timer різниться, то обраний буде найменший.
Оскільки Keepalive Timer не передається в повідомленні OPEN,
він буде розрахований автоматично (Hold Timer / 3). Тобто
Keepalive може відрізнятися на сусідах.
4. Після всіх цих кроків вони переходять в стабільний стан
ESTABLISHED. Це означає, що запущена правильна версія BGP
і всі налаштування правильні. Для кожного сусіда можна
подивитися Uptime - як довго він знаходиться в стані
ESTABLISHED.
5. У перші миті після встановлення BGP-сесії в таблиці BGP
тільки інформація про локальні маршрути. Можна переходити
до обміну маршрутною інформацією. Для цього
використовуються повідомлення UPDATE. Кожне повідомлення
UPDATE може нести інформацію про один новий маршрут або
про видалення групи старих. Причому одночасно.
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Перший пункт в повідомленні UPDATE - це атрибути
шляху. AS_PATH означає, що маршрут прийшов з AS з
номером 100.
NEXT_HOP - що логічно, інформація для R2, що
вказувати в якості шлюзу для даного маршруту. Теоретично тут
може бути не обов'язково адреса R1.
Атрибут ORIGIN повідомляє про походження маршруту:
- IGP - заданий вручну командою network або отриманий по
BGP
- EGP - цей код ви ніколи не зустрінете, означає, що маршрут
отриманий з застарілого протоколу, який так і називався "EGP", і був повністю повсюдно замінений BGP
- Incomplete - найчастіше означає, що маршрут отриманий
через редистрибуцію
Другий пункт- це власне інформація про маршрути - NLRI Network Layer Reachability Information.
UPDATE передаються при кожній зміні в мережі до тих пір
поки триває BGP-сесія. Зауважте, ніяких синхронізацій таблиць
маршрутизації немає, на відміну від якого-небудь OSPF. Це
було б технічно нерозумно - повна таблиця маршрутів BGP
важить кілька десятків мегабайтів на кожному сусідові.
6. Тепер, коли все добре, кожен BGP-маршрутизатор
регулярно буде розсилати повідомлення KEEPALIVE. Як і в
будь-якому іншому протоколі це означає: «Я все ще живий». Це
відбувається із закінченням таймера Keepalive - за
замовчуванням 60 секунд.
Список використаних джерел:
1. Інтернет-джерело: https://habr.com/ru/post/450814/
2. Інтернет-джерело: https://habr.com/ru/post/184350/
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PPPOE
Тарасов Олександр Григорович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Більша частина провайдерів, отримує кошти за рахунок абонплати кінцевих
абонентів, якими є звичайні люди, виключенням можна назвати провайдерів які
працюють за системою B2B і заробляють переважно за рахунок надання каналів
в оренду. Важливою частиною мережі інтернет провайдера, являються сервера
білінгу та авторизації. Для можливості контролю підключення абонентів,
надання індивідуальних пакетів послуг та розширення цього пакету, провайдер
має проводити аналіз та контроль клієнтського трафіку, для цього необхідно
перш за все встановити логічне з’єднання між обладнанням клієнта та
серверами білінгу/авторизації.

Point-to-point Protocol (PPP) використовується для зв'язку
між двома вузлами, наприклад між клієнтом і сервером.
Спочатку визначається для прямого з'єднання між пристроями
по виділеній лінії з використанням кадрування ISO 3309, було
визначено кілька методів для встановлення з'єднань PPP на
інших носіях. До них відносяться PPP over ATM (PPPoA), PPP
over Ethernet (PPPoE) і PPP over SONET / SDH (POS). PPP over
ATM (PPPoA) - це метод з'єднання, спочатку заданий DSL
Forum, і є найбільш поширеним методом підключення
широкосмугових користувачів до мережі.
У проміжній точці, такій як DSLAM або маршрутизатор,
окремі сеанси PPPoA об'єднуються в одну висхідну лінію ATM
VC. Це дозволяє масштабувати мережу, оскільки магістраль не
може масштабуватись для підтримки унікального ATM VC для
кожного абонента. У міру переходу до мережі Ethernet, PPPoE
виникла як альтернатива PPPoA. Для PPPoE існує кілька
переваг. PPPoE може бути реалізований в програмному
забезпеченні на ПК, в той час як PPPoA вимагає спеціальної
лінійної карти ATM (або DSL-модему, який підтримує PPPoA).
Крім того, PPPoA вимагає окремого ATM VC для кожної
послуги, в той час як PPPoE дозволяє підтримувати кілька
сервісів по одному і тому ж з'єднанню.
Створення сесії PPPoE
PPPoE включає в себе простий механізм для хоста, щоб
знайти PPPoE-сервер / BRAS для зв'язку. Хост передає запит на
встановлення з'єднання (PADI), всі потенційні пристрої BRAS
відповідають (PADO) з «пропозицією» в якості кінцевої точки,
далі хост обирає один (PADR) і BRAS відповідає, призначаючи
ідентифікатор сеансу. Потоки PPPoE також зазвичай включають
фазу встановлення каналу PPP. Спочатку використовувана для
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встановлення комутованого з'єднання, ця фаза погоджує
характеристики лінії, такі як максимальний розмір MTU,
використовуваний протокол аутентифікації і протокол
моніторингу якості каналу. Варто звернути увагу на те, що MTU
протоколу нижче (1492 байт), ніж на стандартному Ethernet
(1500 байт), іноді це викликає проблеми з погано
налаштованими міжмережевими екранами.
Для аутентифікації користувачів, даний протокол
використовує зв’язку логін/пароль, використовуючи які, сервер
RADIUS визначає що дозволено клієнту, а що ні, а після
встановлення сесії, даний сервер проводить логування трафіка
клієнта. Інтеграція серверу RADIUS дозволяє також
централізовано керувати клієнтами, та організовувати,
наприклад QoS. Таким чином, стає можливим впровадження
моделі VAS – value added service – модель за якої клієнту
пропонують додаткові сервіси за додаткову плату, наприклад,
безлімітний доступ до соціальних мереж.
Список використаних джерел:
1. Інтернет-джерело: http://www.sgaice.ru/internet/service/pppoe/index.php
2. Інтернет-джерело: http://ciscotips.ru/pppoe
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QINQ
Тарасов Олександр Григорович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
В телекомунікаційних мережах досить часто операторам доводиться
пов’язувати географічно рознесені частини своєї мережі, іноді вдається
об’єднати дані мережі своїми силами, а іноді доводиться орендувати канали.
Орендуючи L2 канал в сторьоннього оператора, важко зробити прямий мапінг
своїх Vlan до Vlan партнера. Справа в тому, що їх кількість обмежена бітовою
довжиною поля яке виділено під номер Vlan, тут на допомогу приходить
протокол QinQ.

QinQ або ж IEEE 802.1QinQ – це розширення до стандарту
IEEE 802.1Q, яке описує як тегований трафік може
передаватись в середині вже тегованого по протоколу 802.1Q
трафіку. Дана технологія має велике значення для побудови
Metro Ethernet-мереж. Для використання QinQ-інкапсуляції
нобхідна підтримка даного протоколу зі сторони комутатора.
QinQ, так само називають dot1q tunneling, це система
подвійного тегування vlan. Наприклад, у нас є канал на
техмайданчик, на якому підключені клієнти, вони повинні бути
ізольовані один від одного за допомогою vlan, але транспорт,
який надається партнером, не має технічної можливості
забезпечити потрібну кількість даних vlan на кожного клієнта.
Тому власники транспорту дають лише один vlan і як то
кажуть крутись як хочеш.
Саме для таких випадків чудово підходить dot1q
тунелювання. При використанні даного протоколу, до кадру
який вже помічений номером vlan, додається ще два поля, в
одному з них розміщена інформація про номер vlan протоколу
qinq, а в другому міститься мітка про використання даного
протоколу. Дана мітка необхідна для розуміння комутатором,
що він працює з подвійним вланом. Фактично, при підключенні
віддаленого техмайданчику працюють з цим протоколом лише
пограничні комутатори, тобто ті які ставлять мітку, та ті які її
знімають. Для проміжних пристроїв, цей трафік залишиться
прозорим. Залишається додати, що не всі види комутаторів
підтримують QinQ, серед комутаторів Cisco підтримують QinQ
лінійки 35хх, 37xx, 45xx. Серед продуктів D-Link підтримує
Des-3825, тут назва QinQ більш прозора для кінцевого
споживача - Double Vlan. Комутатори виробництва
ExtremeNetworks всі підтримують дану технологію, вони
називають її vMan.
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Розглянемо приклад налаштування QinQ на обладнання
компанії Cisco:
Для налаштування комутатора на роботу з даним
протоколом необхідно виконати в режимі конфігурації порта що
дивиться в сторону комутатора від якого приймаємо теговані
кадри, наступні команди:
1. switchport access vlan 10
2. switchport mode dot1q-tunnel
3. switchport nonegotiate
Тепер, всі кадри які приходять на даний порт, будуть додаткого
помічатись тегом vlan 10. Для того щоб приймати дані кадри на
наступному комутаторі, необхідно дозволити даний vlan в
налаштуваннях порта:
1. switchport trunk encapsulation dot1q
2. switchport trunk allowed vlan 10
3. switchport mode trunk
Для зняття мітки QinQ на обраному нам комутаторі, наприклад
пограничний комутатор на мережі провайдера, необхідно
виконати наступні налаштування порта:
1. switchport access vlan 10
2. switchport mode dot1q-tunnel
3. switchport nonegotiate
Після цього, всі кадри які пройдуть даний порт, будуть
розпаковані, тобто залишаться мітки необхідних нам vlan.
Список використаних джерел:
1. Інтернет-джерело: http://xgu.ru/wiki/QinQ
2. Інтернет-джерело:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/ISRG2/software/feature/guide/QinQ_L2PT
.html
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АЛГОРИТМ ЗАПОБІГАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ В
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ.
Тарнагродський Ейнар Ярославович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій
м. Київ
Інтелектуальні комп’ютерні системи (ІКС) – це клас автоматизованих
систем оброблення інформації на основі ЕОМ, які моделюють розумові процеси,
притаманні людині при прийняті рішень у різних галузях соціально-економічної
сфери суспільства.[1, с. 10]. Інтелектуальні комп’ютерні системи вже значно
впливають на те, як люди працюють і живуть. У міру зростання споживання
продуктів і послуг, створених на основі і машинного навчання, необхідно вживати
спеціальні заходи, щоб захистити не тільки клієнтів і їх дані, але і самі ІКС від
порушення працездатності. Запобігання несправностям стосуються захисту
продуктів і служб, створених на основі інтелектуальних комп’ютерних систем,
від складних і витончених шкідливих атак, які організовують як окремі особи, так
і групи зловмисників.

Інтелектуальні комп’ютерні системи з кожним роком
набувають все більшого розвитку та спроможності вирішувати
більший обсяг завдань, але вони мають свої унікальні проблеми
які шкодять їх працездатності, а також потребують інструкцій,
розробки та вдосконалення систем захисту, стандартизації
міжнародними організаціями по стандартизації з електричних та
електронних виробів й технологій. Усунення проблем зі
стандартними векторами програмних атак як і раніше має велике
значення. Але цього недостатньо для ефективної боротьби з
загрозами для штучного інтелекту і машинного навчання.
Важливо створити інфраструктуру і використовувати нові
підходи, які зможуть усунути недоліки в розробці і експлуатації
служб на основі інтелектуальних систем і машинного навчання.
ІКС повинні вміти виявляти аномальні вхідні дані і
запобігати маніпуляціями або спробам спотворення результатів.
Їх слід проектувати таким чином, щоб вони могли протистояти
сумнівним вхідними даними, що потенційно суперечать
місцевим законам, етичним нормам і цінностям, які
транслюються конкретним співтовариством. ІКС потрібно
надати можливість визначати, коли взаємодія з користувачем
виходить за рамки прийнятного сценарію. Такі атаки потрібно
розглядати на одному рівні з атаками типу "відмова в
обслуговуванні", оскільки після них виникає потреба
перенавчання і виправлення помилок, задля неможливості
впливу подібним шляхом на ІКС[2].
Методи запобігання впливу аномальних вхідних даних на
роботу ІКС:
114

- виявлення окремих користувачів, поведінка яких
відхиляється від норми, яка встановлена на основі аналізу безлічі
подібних великих груп людей. Наприклад, вони занадто швидко
набирають текст або реагують на дії алгоритму, проявляють
цілодобову активність або запускають ті елементи системи, з
якими інші користувачі не взаємодіють;
- визначення моделі поведінки користувачів, які є
індикаторами навмисних пробних атак і початку поетапного
шкідливого проникнення в ІКС;
- фіксація всіх випадків, узгодженого виконання
однакових дій кількома користувачами. Наприклад, навмисна
відправка одного і того ж незрозумілого запиту, або раптові
сплески активності кількості користувачів у певних частинах
ІКС;
- встановлення аутентифікації між агентами і їх привілеїв
доступу до даних.
Інтелектуальна комп’ютерна система повинна діяти
неупереджено і враховувати всю інформацію без дискримінації
окремої групи користувачів або достовірних вихідних даних. Але
для цього в системі спочатку повинна бути закладена концепція
упередженого ставлення. Якщо не навчити систему розпізнавати
упередженість, вона буде нестійкою до неправильних тверджень.
Для вирішення проблем упередженого ставлення:
- система повинна вміти виявляти користувачів з якими в
минулому був негативний досвід взаємодії, і проявляти
відповідну обережність;
- система повинна вміти розпізнавати відхилення від
норми в наборах даних, на яких вона навчається. Замість роботи
з довжинами і зсувами перевірки буфера та кордонів
орієнтуються на спеціально помічені слова, зібрані з великої
кількості джерел. Історія спілкування і контекст, в якому
використовуються слова, також мають ключове значення.
Методи ешелонованого захисту створюють кілька рівнів безпеки.
У багатьох опублікованих технічних документах
розглядається теоретична можливість несанкціонованої зміни
моделі [3] або класифікатора, а також вилучення або крадіжки
інформації зі служб, в яких зловмисники мають доступ як до
набору навчальних даних, так і до змістовного розуміння
використаної моделі. Основна проблема тут полягає в тому, що
зловмисники, які контролюють набори тренувальних даних,
можуть маніпулювати всіма класифікаторами. І з часом для
класифікаторів ці вхідні дані стають "надійними" через
нездатність відрізнити шкідливі аномальні дані від справжніх.
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Запобігати
можливості
зміни
моделі
допоможе
впровадження концепції, яка пов'язана зі здатністю виявляти і
відхиляти навмисно введені шкідливі навчальні дані або вхідні
дані від користувачів до того, як вони зроблять негативний вплив
на поведінку класифікатора.
В особливо важливих сценаріях інтелектуальна система
повинна мати можливість проводити аналітичну експертизу і
вести журнал безпеки. Це дозволить забезпечити цілісність,
прозорість і контрольованість, а також надати докази у випадках
коли це необхідно. Ключовим службам системи будуть потрібні
результати аудиту і трасування подій на рівні алгоритму, за
допомогою яких розробники зможуть перевірити записаний стан
певних класифікаторів, який призвів до помилкового рішення.
Засоби трасування подій мають відстежувати взаємопов'язані
базові дані для прийняття рішень:
- період часу, в який відбулася остання навчальна подія;
- позначка часу для останнього запису набору даних, на
базі якого відбувається навчання;
- Вагомість і рівні достовірності основних класифікаторів,
що використовуються для прийняття рішень;
- перелік класифікаторів або компонентів, що беруть
участь в ухваленні рішення;
- остаточне важливе рішення, до якого прийшов алгоритм.
Ще один аспект аналітичної експертизи, необхідної для
інформаційної системи і машинного навчання є виявлення злому.
ІКС повинна розпізнавати упереджену поведінку і не допускати
її негативний вплив, але також системі необхідна можливість
аналітичної експертизи, щоб допомогти інженерам виявляти такі
атаки і реагувати на них [2]. Поєднання можливості аналітичної
експертизи з методами візуалізації даних дозволять проводити
аудит налагодження алгоритмів запобігання несправностей в
ІКС.
Список використаних джерел:
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ У
ВІДЕОІГРАХ
Товсточуб Ігор Сергійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій
м. Київ
Анотація. Процедурна генерація є методом алгоритмічного створення даних за
допомогою комбінацій алгоритмів, поєднаних із випадковістю. У відеоіграх він
використовується для автоматичного створення великої кількості контенту. На
даний час процедурна генерація у відеоіграх є малорозвиненою проте дуже
перспективною сферою. Це стосується як генерацій рівнів, завдань для гравця так
і взаємодій штучного інтелекту з гравцем. Головним шляхом розв’язання
поставлених задач стане модифікація одного з сучасних ігрових рушіїв, а саме
Unreal Engine.

1.
2.
3.
4.
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Процедурна генерація, залежно від реалізації, має різноманітні
переваги, що можуть включати менший розмір файлу, більший
обсяг контенту та випадковість для певного ігрового процесу.
Хоча сучасні комп'ютерні ігри не мають тих самих обмежень по
пам'яті, що були в старих іграх, процедурна генерація в них часто
використовується для створення рандомізованих карт, рівнів,
символів чи інших аспектів, унікальних для кожного
проходження.
Оптимізація процесу процедурної генерації націлена на
декілька факторів, а саме:
Збільшення швидкодії генерації контенту.
Зменшення ресурсів необхідних для генерації.
Зменшення часу налаштування генерації та її параметрів.
Збільшення якості згенерованого контенту.

Рисунок 1 – Приклад результату використання процедурної
генерації рівнів на Unreal Engine.
Процедурна генерація контенту по мірі свого розвитку
ставатиме все більш і більш розповсюджена, адже для компаній
розробників це означатиме неймовірну економію, як грошей, так
і часу. Для гравців вона утворюватиме нові та унікальні пригоди,
які відрізнятимуться від того, що відчув будь-який інший
гравець. Модифікація ігрового рушія Unreal Engine оптимальний варіант, так як його розробникик підтримують
користувачів, що бажають збільшити функціональність рушія.
Прикладом за яким створюється модифікація є Voxel Plugin, що
є існуючим API для рушія.

Рисунок 2 – Загальнодоступна С++ бібліотека Voxel для Unreal
Engine.
1.
2.

3.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Харченко Олег Васильович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ
В даній роботі надано загальну характеристику якості надання
телекомунікаційних послуг. Визначено специфіку маркетингу в
телекомунікаційних послуг. Розкрито специфіку головних особливостей
маркетингу у комунікаціях а також автором визначено основні проблеми
управління якістю надання телекомунікаційних послуг. Доведено, що сьогодні
існує широкий спектр питань, що стосуються теорії та практики управління
організаціями та мережами зв'язку.

Складна ситуація в українській економіці вимагає негайного
вирішення низки кардинальних проблем, зокрема покращення
якості всіх видів вітчизняної продукції. Помітний прогрес у
цьому напрямку в умовах становлення ринкової економіки може
бути досягнутий шляхом впровадження системи управління
якістю. За останні 10-15 років галузь зв'язку зазнала
кардинальних змін з точки зору власності, технологій, структуру
та організацію управління мережами та операторами зв’язку, що
регулюють їх діяльність, на реалізацію яких видано тисячі
ліцензій [1, с. 45].
Серед особливостей маркетингу в телекомунікаціях можна
виділити наступні:
- галузь зв'язку, що має достатню матеріально-технічну базу для
розвитку і націлена на отримання максимального прибутку;
- споживачі, зацікавлені в найбільш повному задоволенні потреб
в телекомунікаційних послугах і підтримці доступності базових
(базових) послуг;
- суспільство в цілому зацікавлене в ефективному
функціонуванні економіки та державного управління [4, с. 11].
Головна особливість маркетингу в телекомунікаціях:
- якщо товари виробляються, продаються і споживаються, то
телекомунікаційні послуги продаються, а потім виробляються і
споживаються;
- найчастіше абонент телекомунікаційних мереж не може
заздалегідь судити про повний перелік послуг і їх якість, а це
накладає певні труднощі на реалізацію маркетингової політики в
сфері телекомунікацій і вимагає особливих підходів і методів [2,
с. 98].
Проблема маркетингу в телекомунікаціях: ніхто точно не знає,
які нові телекомунікаційні послуги завоюють ринок, а які не
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будуть затребувані, і це викликає побоювання, що кошти,
вкладені в такі телекомунікаційні послуги, не окупляться.
В даний час особлива увага приділяється розвитку банківських
послуг з використанням різних засобів телекомунікацій, що
пропонує клієнтам різні консультативні послуги в галузі
управління активами, страхування, спадкового права та інших,
тоді як клієнти банків мають високий попит на якість послуг.
Управління контрактами використовує контракти з фіксованою
вартістю на обладнання та телекомунікації.
Жодна країна на сьогоднішній день не може покращити якість
життя свого населення без участі в цьому процесі. В даний час,
як відомо, сутність продуктивних сил промислово розвинених
країн світу характеризується переходом до постіндустріального
суспільства [3, с. 18].
Структура її матеріально-технічної бази визначається
мікроелектронікою, біотехнологією та інформатикою (генетичне
ядро п’ятого технологічного порядку), гнучкими технологіями та
робототехнікою, нетрадиційними енергетичними композитами
та керамікою, маловідходними та безвідходними технологіями,
комп’ютери, телекомунікації та Інтернет, принципово нові
форми транспорту, космічні технології та аквакультура
Виробництво принципово нових технічних систем та технологій
у невиробничій сфері послуг, медицини, освіти, науки,
менеджменту, розважальної електроніки [2, с. 99-100].
Сьогодні існує широкий спектр невирішених питань, що
стосуються теорії та практики управління організаціями та
мережами зв'язку. Малодослідженими являються найважливіші
аспекти управління комунікаційними організаціями в контексті
структурної перебудови соціального та економічного життя в
країні, глобалізації та розвитку інформаційного суспільства.
Використання статистичних методів та інструментів для
управління якістю продукції (послуг) набирає сьогодні значення
в управлінні якістю телекомунікаційних послуг з метою
досягнення такої якості обслуговування, що зростають вимоги
споживачів
з
урахуванням
можливостей
провайдера
телекомунікацій.
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4. Управление качеством в сфере телекоммуникаций: уч. метод. пособие, издание
второе / Б. А. Заплотынский, В. М. Тупкало. – К.: ДУТ, 2016. – 224 с
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Харченко Олег Васильович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ
Дана робота присвячена методиці оцінки якості надання
телекомунікаційних послуг. Встановлено, що завдання забезпечення необхідного
рівня якості телекомунікаційних послуг актуальна для постачальників і
операторів телекомунікаційних послуг. Визначено, що моніторинг та оцінка
якості вашого розгортання стають все більш важливими і мають стратегічне
значення. Ця проблема важлива для виживання та розвитку компанії. Розкрито
методи випробування якості телекомунікаційних послуг фіксованого
телефонного зв’язку.

Вимірювання та оцінка якості послуг є найбільш
важливими
компонентами
ефективного
управління
в
телекомунікаціях. Вони дозволяють контролювати якість
обслуговування, забезпечують основу для аналізу і прийняття
управлінських рішень і забезпечують зворотний зв'язок,
необхідну для стабільності і здатності розвивати систему.
Телекомунікаційна
мережа
комплекс
телекомунікаційного обладнання та засобів, призначених для
маршрутизації, комутації, передачі та / або прийому знаків,
сигналів, письмового тексту, зображень і звуків або повідомлень
будь-якого роду по радіо, дротовим, оптичним або іншим
електромагнітним системам між кінцевим обладнанням [2, с. 56].
Будь-яка компанія, що надає телекомунікаційні послуги,
повинна використовувати список вимірних характеристик якості
послуг. Необхідно надати споживачам переконливі докази рівня
обслуговування, досягти і підтримувати якість послуг, що
відповідає очікуванням споживачів, і визначити напрямки, в яких
можна підвищити ефективність компанії Проблема у вирішенні
цієї проблеми полягає у відсутності механізмів формування
цього списку.
Методи випробування якості телекомунікаційних послуг
фіксованого телефонного зв’язку зазначені в СОУ 64.2–
00017584–002:2009 «Телекомунікаційні мережі фіксованого
телефонного
зв’язку
загального
користування.
Телекомунікаційні послуги. Показники якості. Методи
випробування».
Вимірювання параметрів якості послуг фіксованого
телефонного зв'язку вимагає статистичної обробки значного
обсягу даних про міжстанційний обмін сигналами при наданні
послуг фіксованого телефонного зв'язку і повинно виконуватися
122

фахівцями відповідної кваліфікації з використанням аналізаторів
сигналів тривоги телекомунікаційних систем, оснащених
спеціальним програмним забезпеченням [4, с. 8].
Підрозділ УДЦР сертифіковано для відповідних
вимірювань і має: необхідне сертифіковане вимірювальне
обладнання, яке пройшло державну метрологічну сертифікацію;
сертифіковану методику вимірювань, внесену до реєстру
методів; кваліфікованих фахівців і може надавати послуги з
вимірювання
відповідних
параметрів
суб'єктів
телекомунікаційного ринку.
Вимірювання параметрів якості послуг фіксованого зв'язку
здійснюються відповідно до договорів з операторами зв'язку або
на замовлення НКРЗІ.
Результати вимірювань оформляються відповідними
протоколами, які надаються оператору зв'язку або включаються
до звіту про перевірку комісії Департаменту державного нагляду
Наприклад, для оцінки якості телефонного зв'язку
використовуються наступні методи:
- методи визначення параметрів за допомогою
вимірювальних приладів;
- методи статистичного контролю вибірки;
- соціологічні методи, засновані на результатах опитування
[1, с. 7].
Основна увага приділяється характеристикам надійності:
- кількості звернень абонентів до ремонтного бюро та
кількості скарг;
- часу на ремонт пошкоджень, у тому числі у встановлений
термін;
- кількість несправних пар в кабелях і протікають кабелях;
- кількість аварій на лініях, станціях, вузлах зв'язку,
електропостачанні тощо.
У той же час за допомогою керуючих роз'ємів
визначаються втрати виклику і якість систем передачі.
Оцінка якості послуг містить три групи показників:
- Показники трафіку, включаючи відсоток втрат у викликах
через завантажені і технічні збої в підключенні і його
компонентах, а також навантаження на зв'язки ліній зв'язку між
станціями [3, с. 54].
- Показники надійності терміналів і каналів (на основі
інструкцій абонента);
- маркетингові показники.
Всі ці показники нестандартні і спрямовані тільки на
виявлення їх динаміки протягом певного періоду часу в процесі
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роботи і порівняння одного і того ж типу показників різних
ділянок мережі.
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СЕКЦІЯ №2. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
ASPECTS OF APPLIED ALGORITHM AND DATA
STRUCTURE IN JAVA IN CONVERGENCE WITH OTHER
PROGRAMMING LANGUAGES AND IT`S USE IN
CONVERGENT NETWORKS
Babenko Yelyzaveta Kostiantynivna
Educational and Scientific Institute of Information Technologies
State University of Telecommunications
Kyiv

The thesis considers the concept and basic characteristics of the algorithm and
data structure and convergent networks on the example of some programming
languages (Java, Python). The example is binary tree, comparative analysis in program
codes, as implemented in data structures in different programming languages and the
work of convergent networks using data structures.

To create projects (programs) using algorithms and data
structures they are used in different areas not necessarily technical
direction.
Algorithm - an accurate sequential description of the
process/actions aimed at solving the problem to obtain the final result.
The algorithm has a criterion according to which it is possible
to conclude "It is effective" with this criterion and the most important
is the time of operation and the order of increase in duration of work
(depending on the amount of the given amount of input data for
implementation). The execution time is divided into linear ON; dual
O (log N); unordered O (1); ordered O (N);
Data structure is a "spatial" way of representing information
(data) in a computer with the help of individual elements that form a
single whole due to their relationships with each other [2].
In turn, the data structure can be depicted in the form of a binary
tree (see Rice. 1) in which an n-number of elements of an array
(necessarily of the same type) is created There are created elements in
which each of them has its own information that can be found,
changed, transmitted among themselves, and also removed from it.
The binary tree is a great example of structure work in a program. That
is, each individual element in a binary tree is both an independent
element and can exist as a separate element, but also all elements in
the aggregate can exist as one solid object.
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Rice. 1. Example of a binary tree as a data structure
Compiled by the author based on [2].
Algorithms in working with technologies (program codes) with
clearly established data structures are aimed at the following main
types of operation:
add a new item in the data;
search for the selected element;
removal of a specific element [1, p. 28];
In turn, the data structure in each language has its own
characteristics, but of the main and more common can be divided into
such types as: can be divided into such types as:
array (list of any elements of the same type) - n-number of elements
ordered in a certain way;
a connected list of elements - linear representation of collections of
array/data elements of any type, which are called nodes of elements
in which each individual node contains its own data and pointer to
the next node in the linked list;
associative array of elements (dictionary) - an array in which you can
easily add and remove elements.
recording of elements (structure) - aggregated data structure (values
containing other data values);
combining elements - data that allows primitive types to be stored in
its instances [3, 2, p. 9-11];
Examples of using algorithms and data structures, for example,
consider in the application of convergent networks (combining nnumber computers). The work of such networks can be implemented,
as well as the data structure itself in programming languages in the
form of a binary tree (see Rice. 1) only in this case we do not have
elements in it, but the ip addresses of each individual computer, which
can be connected through networks so-called imaginary nodes, which
in the future will allow you to transfer information between connected
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computers. We see that not only in the code sense it is possible to
implement the algorithm and data structure.
Data structure in programming languages is called the ordered data
structures used to store data. For a greater understanding of the work
of the data structure, let's give an example of adding, removing and
finding elements of the array for this purpose we use two popular
programming languages: Java and Phython.
 Java: create the number of possible arrays arr = new long [100]; add
the elements of the array using the command arr [0] = 2; arr [1] = 7;...,
etc.; remove the element with its index that we want to find by delete;
to find an element there are two options: the first specify its index, the
second specify the parameters by which the program will search. The
search process itself duplicates with the removal process;
 Phython: to start creating the program, you need to import the library
for this action from array import and lead the elements into an array;
addition of elements is done by insert method which allows you to add
the desired elements to the existing elements in the array; you can
remove the element using the ror method and select the item you want
to remove; the search is done using the index of the element to be
found, for index and describe the element to be found (object name,
number, etc.);
Table 1
A comparative example of program code
(creating, adding, deleting, output, search)
JAVA
PHYTHON
1. creating elements in an array
int[] intArray= {2, 0, 1,
data = array (‘i’, [2, 0, 1, 0 ,
0 , 2, 0, 2, 1}
2, 0, 2, 1])
2. insert elements to an array
arr.insert(5); / arr[0]=5;
data =array (‘i’, [2, 0, 1, 0 ,
arr.insert(7); / arr[0]=7;
2, 0, 2, 1])
data.insert (5, 7)
3. deleting elements in an array
arr.delete(5);
data =array(‘i’,[2, 0, 1, 0 ,
2, 0, 2, 1,5,7])
data.pop(5)
4. output elements in an array
System.out.println(arr);/
data = array(‘i’,[2, 0, 1, 0 ,
for(j=0; j<nElems; j++)
2, 0, 2, 1,7])
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System.out.print(arr[]+”
for i int data;
”);
print(i)
5. search elements in an array
index = 7;/
for index, item in enumber
search = 66; for(j=0;
(arr): if item>10: return
j<nElems; j++) if
index, item
(arr[j] ==search) break;

Thus, looking at the example of programming languages: Java
and Phython, we analyze that these programming languages that are
given in the table have a difference between the method of writing, but
the structure of writing code is quite similar to commands.
Thus, it can be concluded that each program should be considered
not only "How to write," but also consider the payback of time spent,
that is, its algorithm of efficiency and data structuring, which is
specified in the program. Therefore, the algorithm and data structure
are integral to programming, convergent networks, and many other
activities where the exact order of actions and structured data cannot
be done without precise prescribed.
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Асман Максим Ярославович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут ННІІТ
м. Київ
Сьогодні область інформаційних технологій вважається такою, що
найдинамічніше розвивається. Це природний хід подій, враховуючи глобальну
комп'ютеризацію і доступ, що постійно розширюється, до певної інформації.
Об'єм профільного ринку оцінюється приблизно в 2 трильйони доларів США і
спостерігається стабільне щорічне зростання.

На думку експертів, перспективи розвитку інформаційних
технологій такі:
1. росте попит на спеціалізоване функціональне устаткування серверні станції і сховища даних. Це пов'язано із зростанням і
розвитком нових форматів передачі інформації, які вимагають
збільшення швидкості і передаваних об'ємів;
значно виросте сегмент розробки і виробництва мобільних
терміналів - смартфонів і планшетів;
рівень виробництва ноутбуків практично не зміниться і
залишиться досить значним. Спостерігаються тенденції до
зменшення розмірів виробів і збільшення їх продуктивності;
2. сегмент ринку стаціонарних персональних комп'ютерів до
2020 року практично повністю зникне і залишиться тільки в
країнах із слабким інформаційно-технологічним розвитком. Вже
сьогодні помітне зниження попиту на монітори і стаціонарні
комп'ютери - їх поступово витісняють ноутбуки і інші мобільні
пристрої;
3. значно збільшиться об'єм програмного забезпечення, що
розробляється, без якого неможливо буде використати різні нові
технології. Паралельно із зростанням програмного забезпечення
збільшуватимуться розробки в області захисту каналів зв'язку,
приватної і корпоративної інформації;
4. широкий розвиток отримають різні технології мобільного
обміну інформацією, зокрема, широко використовуватимуться
нові мережі четвертого покоління - формату 4g.
5. ведуться масштабні розробки в області зберігання і обробки
великих об'ємів інформації, а також вдосконалення хмарних
сховищ.
В якості стратегічного напряму будуть серйозно вдосконалені
технології розвитку
У кінці 2020 року спостерігається збільшення попиту на персонал
у сфері інформаційних технологій в Україні, і ця тенденція
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зберігається в 2021 році. Рівень заробітної плати зайнятих
співробітників також росте.
На думку експертів, в 2021 році українську ИТ-індустрію
чекають серйозні зміни: вже зараз спостерігається значний відтік
ИТ-специалистов за рубіж. Цьому сприяють зміни в міграційній
політиці деяких європейських країн. Цього року Німеччина
відкрила українцям доступ до офіційного працевлаштування в
місцевих ИТ-компаниях. Раніше громадяни України могли
отримати роботу тільки в тих областях, де відчувалася нестача
кадрів. Чехія подвоїла квоти для претендентів з інших країн,
віддаючи при цьому віддання перевазі над жителями України ізза культурної схожості народів. Тут і в інших країнах ЄС
найбільший попит мають розробники програмного забезпечення.
Усередині країни працедавці частіше шукають кваліфікованих
фахівців з досвідом роботи, в основному персонал середньої і
вищої ланки. Також високо цінуються співробітники, готові
поєднувати відразу декілька спеціальностей і здатні працювати у
різних напрямах. Зберігається попит на вакансії веб-дизайнерів,
мережевих адміністраторів
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗІ
МАШИНОГО НАВЧАННЯ
Білоус Максим Леонідович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м. Київ
Машинне навчання - це один із способів застосування штучного інтелекту
в комп'ютерних технологіях при роботі з різними даними. Завдяки машинного
навчання, програмні додатки можуть точніше прогнозувати результати і
аналізувати дані. Основна мета і ідея машинного навчання - дозволити
комп'ютерам навчатися самим, автоматично і без втручання людини.

Microsoft і NVIDIA об'єдналися для створення MegatronTuring Natural Language Generation - генеративної мовної ІІмоделі з 530 млрд параметрів. Це найбільша в світі монолітна
трансформаторна мовна модель.
MT-NLG володіє в три рази більшою кількістю параметрів в
порівнянні з попередньою найбільшої ІІ-системою GPT-3 (175
млрд). У число функцій MT-NLG входять:
- передбачення тексту за змістом;
- розуміння прочитаного;
- генерація логічних висновків;
- створення висновків на природній мові;
- розрізнення змісту слів з кількома значеннями.
Систему MT-NLG навчали за допомогою суперкомп'ютера
NVIDIA Selene, який складається з 560 серверів DGX A100.
Кожне пристрій оснащений вісьмома графічними 80 ГБ
процесорами A100. За даними The Next Platform, вартість
NVIDIA Selene доходить до 85 млрд доларів.
Для навчання MT-NLG Microsoft і NVIDIA використовували
потужності бібліотеки DeepSpeed, що працює на коді PyTorch, завдяки їй розробники змогли завантажувати в MT-NLG
величезні потоки даних одночасно.
За словами представників Microsoft, процес навчання ІІсистеми зайняв трохи більше місяця, протягом якого фахівці
обробили більш 1,5 ТБ даних. В процесі навчання розробники
використовували 11 великих баз даних, в їх число входять
Wikipedia, PudMed, масиви художньої літератури та багато
інших.
Важливо відзначити, що в ІІ-системі немає фільтрів, які
блокують токсичні та образливі вислови. Це означає, що якість
тексту, що генерується нейромережею, дуже залежить від
використаних для навчання масивів даних.
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ
ТАКТИЧНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ІГРАХ
ЖАНРУ СТРАТЕГІЇ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ
Борук Вадим Юрійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій
м. Київ
В стратегіях в реальному часі проблема побудови якісного штучного
інтелекту для управління військами та загальним напрямом розвитку є
проблемою для науковців ще з моменту зародження жанру. Для комерційних
проектів використання сучасних підходів для створення штучного інтелекту –
занадто дорогий варіант, тому найчастіше використовується написаний
статичний алгоритм, для ігрової індустрії використовують термін
«заскриптований». Все це викликає негатив у користувачів ігрових продуктів,
який можна уникнути використовуючи більш просунуті технології та алгоритми
для створення штучного інтелекту.

Штучний інтелект в іграх жанру стратегії в реальному часі
розділяють на декілька частин, які разом утворюють комплексну
систему прийняття рішень. Для розробки тактичного штучного
інтелекту дослідники та комерційні компанії використовують
різні алгоритми, серед яких розглядалися наступні варіанти:
 Пошук по ігровому дереву;
 Баєсова модель;
 Рішення на основі прецедентів;
 Нейронні мережі.
В ході аналізу виявлено, що нейронні мережі є одним з
найбільш перспективних варіантів для штучного інтелекту в
стратегіях, оскільки є найбільш гнучкими та адаптованими до
непередбачуваних ситуацій.
Створюваний агент буде використовувати доступні дані з
певної зони – по суті те, що бачив би гравець. Отримані дані є
набором координат і характеристик військ, які потрібно розбити
на визначені невеликі частини. Управління – віддавання наказів
– буде реалізовано для груп бойових одиниць, де кожен квадрат
– окрема група (при відсутності військ накази не будуть
віддаватись). Після розділу на групи умовна зона аналізу буде
мати 25 під-зон, в кожній з яких буде окрема група під
управлінням бота. Кінцева точка наказу для пересування групи
буде в рамках «зони впливу» групи, яка складає 9 кліток (позицію
і сусідів).
Для прийняття рішення щодо подальших дій групи для
кожної окремої зони буде проводитись 2 окремі дослідження –
для аналізу зон впливу та аналізу ситуації в безпосередньому
місці розміщення групи. Фактичним результатами, з точки зору
людини, будуть дані про можливість утримання поточної позиції
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виключно силами, які в ній знаходяться. Оскільки для аналізу
потрібно, щоб у кожній зоні були сусіди з усіх сторін,
використано аналог техніки Padding, яка часто використовується
для аналізу зображень в згорткових нейронних мережах. Після
аналізу дані про оточуючі зони та поточний стан у конкретній
зоні передаються в нейронну мережу, яка в свою чергу надає на
вихід дані про напрям руху (або утримання поточної зон) і режим
руху. Як приклад, результатом для зони 3 є напрям, що можна
виразити вектором [1;-1] і режимом переходу 0. Відступ
необхідний через велику концентрацію одиниць супротивника,
хоча в зоні перевага була за військами агента.
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Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій
м. Київ
В наш час штучний інтелект дуже активно використовується в різних
сферах нашого з вами життя. Проте не дивлячись на таке поширення,
найбільш перспективною сферою де в повному обсязі можна побачити
можливості штучного інтелекту є ігрова індустрія (комп’ютерні ігри).
Особливо на фоні всіх жанрів комп’ютерних ігор виділяються стратегії в
реальному часі. Одна з причин чому я обрав саме цей жанр полягає в складності
задач, які ставляться перед штучним інтелектом та саме гравцем.

За макроконтроль у персонажа яким керує штучний
інтелект відповідає модуль прийняття стратегічних рішень. З а
мікроконтроль відповідає модуль прийняття тактичних рішень. З
самого початку гравцю доступна лише невелика частинка
ігрового світу ( більшість потрібно розвідувати, для того щоб
дізнаватись про розташування різних об’єктів на карті для
подальшої взаємодії з ними). Для цього нам потрібний модуль
розвідки та визначення планів. Також важливо додати те що
окрім цих трьох вищевказаних модулів є ще безліч різних, одним
з яких є – навчання агента для коректного реагування на певні
ситуації.
Для створення тактичного штучного інтелекту
розробники використовують різні підходи, найчастішими
варіантами серед яких є:
 Баєсова модель;
 Нейронні мережі;
 Рішення на основі прецедентів;
 Пошук по ігровому дереву;
 Навчання з підкріпленням.
Стратегічні рішення є високорівневою частиною штучного
інтелекту в стратегічних іграх і впливають на гру в
довгостроковій перспективі. Наприклад відкриття якогось
інструменту або невдало побудована будівля на початку гри
може кардинально змінити ситуацію і вплинути на розвиток
подій в самому кінці гри. Для визначення стратегічних дій
використовують планувальні системи, які показали свою
ефективність в багатьох продуктах. Вся складність полягає у
залежності ваших стратегічних рішень від рішень супротивника.
Таким чином рішення доводиться приймати
керуючись
неповними даними про вашого противника або взагалі без них,
що дуже суттєво може вплинути на наслідки. Основними
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підходами для розв’язання даного типу завдань є планування на
основі прецедентів, ієрархічне планування та автономне
досягнення цілей. Рідше використовуються дерева поведінки або
еволюційні системи.
З стратегічного планування, як окремий модуль, можна
виокремити техніку визначення плану супротивника та його
стратегії. Через технологію «туману війни», яку часто
використовують в стратегіях, визначення планів майже завжди
базується на неповній інформації, тому часто техніки
використовують уже готову базу знань або навчальний модуль.
Найчастіше використовують наступні підходи:
• Дедуктивні;
• Абдуктивні;
• Ймовірнісні;
• Прецедентні.
Одна з важливих проблем для штучного інтелекту в ігрових
системах загалом, і в жанрі стратегій в реальному часі зокрема, є
різні цілі для бізнесу та для науковців. Для бізнесу основна ціль
штучного інтелекту – максимально збільшити задоволеність
гравців продуктом. Для науковців основною ціллю є
максимізація ефективності, отже максимальне наближення
кількості перемог штучного інтелекту над гравцями до 100%. Це
і є основною проблемою та причиною використання зовсім
різних алгоритмів, адже гравцям в більшості випадків не
хочеться програвати ботам практично всі поєдинки.
Ще одним важливим фактором є об’ємність досліджень, а
отже, і їх висока ціна, оскільки стратегії в реальному часі – це
реальні конфлікти, які імітуються у середовищі з спрощеними
правилами, однак все ще дуже близькими до реальних. Деякі
ігрові компанії все ж намагаються створювати якісний штучний
інтелект і роблять це достатньо успішно. Для гри Бліцкриг 3 в
2017 році було створено тактичний штучний інтелект на основі
нейронної мережі, який після навчання керував військами на
рівні професійних гравців.
Отже, проаналізувавши окремо напрямки розвитку
штучного інтелекту в ігрових стратегіях можна з впевненістю
сказати, що сфера буде розвиватись через можливість в іграх
даного жанру моделювати складні процеси і вивчати взаємодію
між гравцями та ботами у складних ситуаціях. Серед напрямів
розвитку можна виокремити наступні: розвиток штучного
інтелекту з «людською» поведінкою, покращення навичок
аналізу ситуації та визначення стратегії супротивника, а також
можливість активної взаємодії з гравцями-союзниками.
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У цій тезі розповідається про сучасні тенденції розвитку віртуальної
реальності, та до якого майбутнього нам готуватись разом з розвитком ігор.

Не є секретом, що вектор розвитку сучасних технологій
визначається думкою користувача. Сьогоднішня людина
розраховує на цифрові продукти, не лише як на засіб виконання
певних спрощених процесів, а і як на гарний засіб відпочинку і
розваги, в ході яких відновлює психічне здоров’я.
У наш час розробники ігор задаються питанням створення
цікавої реальності, яку може відчути і прожити користувач.
Задаючи кожного разу нову планку у розробці ми можемо
спостерігати суттєвий розвиток у напрямках віртуальної
реальності та доповненої реальності.
Переконати у тенденціях росту у цьому напрямку може
зацікавленість найбільших компаній світу, таких як:
‒ Microsoft
‒ Google
‒ Apple
‒ Sony
Намагаючись не відставати один від одного компанії
світового рівня вкладають мільйони доларів у створення та
розвиток своїх технологій, для того щоб зрештою запропонувати
людям нові можливості і доступність у використанні віртуальної
реальності.
Також розробляються ігри, які можуть задовольнити
потребу користувачів у отриманні незвичного досвіду
перенесення в ігрове середовище.
Сьогодні для занурення у віртуальну реальність є наступні
засоби:
‒ Окуляри й шоломи віртуальної реальності
‒ Кімнати віртуальної реальності
‒ Рукавиці віртуальної реальності
‒ Контролери зі зворотнім зв'язком
Завдяки сукупності цих систем ми маємо відчуття
присутності в ігровому середовищі. А саме це і є головне бажання
сучасних розробників. Ми маємо бажання не лише створити
якомога реалістичнішу і в той же час приголомшуючу красою
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реальність, а і розробити достатньо доступні засоби занурення,
які мають передавати повну картину ігрового світу.
Звісно розвиток одної галузі неодмінно впливає на інші, а
коли ми говоримо про віртуальну реальність, то мусимо згадати,
що її розвиток стосується наступних напрямків:
‒ Навчання
‒ Наука
‒ Дизайн
‒ Розваги
‒ Військова справа
Це дає нам зрозуміти важливість розвитку віртуальної
реальності в цілому, але повернемось до розробки ігор. Гра по
своїй природі є спрощеною абстракцією життя, тому і ігри з
використанням віртуальної технології мають цю переважну
властивість. Що говорить нам про те що світ віртуальних ігор
буде визначати індустрію в майбутньому, так це фактори
цікавості та технічного прогресу. Існує тенденція до зменшення
у розмірах та у узручненні засобів взаємодії з цифровим
середовищем, тому ми можемо очікувати проривів, які зроблять
віртуальну реальність простою у використанні. І неможливо
заперечувати, що перенестись у світ, створений, так щоб
заволодіти цікавістю гравця, може виявитись не привабливим для
людини.
Найсміливіші прогнози говорять про те, що використання
ігор віртуальної реальності стане простішим за рахунок появи
більшої мобільності, а це призведе до росту частки ігор з цією
технологією на просторах магазинів. Як результат ми маємо
передбачуваний ріст індустрії розробки ігор у бік віртуальних
технологій.
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7. Amit Tyagi // Multimedia and Sensory Input for Augmented, Mixed, and Virtual
Reality
8. Robert Wells// Unity 2020 By Example: A project-based guide to building 2D, 3D,
augmented reality, and virtual reality games from scratch
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Буряк Роман Володимирович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут
Інформаційних технологій
м. Київ
Сучасні інформаційні технології не залишають байдужими нікого. Наступна
теза звертає увагу і розбирає на прикладах грандіозну популярність і
розповсюдженість інтернет платформ, які є найсучаснішими інформаційними
технологіями нашого часу.

Глобальний
розвиток
інформаційних
технологій
багатократно прискорився завдяки розвитку світової мережі
Інтернет. Нині найпопулярніші сайти, платформи і сервіси в
Інтернеті забезпечують своїй соціальній популярності саме
сучасним технологіям.
Для початку варто визначитись з сутністю інформаційних
технологій. В своїй суті це методи роботи з обчислювальною
технікою, ціллю яких є покращення взаємодії людей. Також її
можна вважати деякою системою в якій передбачається обробка,
обмін, аналіз та пошук інформації. Тепер можна зрозуміти, що
таким терміном можна охарактеризувати все, що функціонує у
середовищі обчислювальної техніки, надає можливість
інтерактивної взаємодії людини з технікою, техніки з людиною,
та людини з людиною через техніку з посередництвом
програмного забезпечення.
Звісно тепер можна говорити про велику різноманітність
засобів і функцій інформаційних технологій і систем, які і
формують відмінності всіх нині популярних інтернет середовищ,
які приваблюють безлічі людей з усіх куточків планети Земля.
У сучасний час людина може мати справи з інформаційними
технологіями наступних типів:
‒ Інформаційна технологія опрацювання
‒ Інформаційна технологія керування
‒ Інформаційна технологія підтримки прийняття
рішень
‒ Інформаційна технологія експертних систем
Також є і інші можливі погляди на різновиди:
- За способом реалізації
- За ступенем охоплення завдань управління
- За класом реалізованих технологічних операцій
- За типом користувацького інтерфейсу
- За способом побудови мережі
- За предметними областями обслуговування
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Дослідження сучасних потреб користувачів, тенденцій до
напрямків розвитку та можливостей як інформаційних систем,
так і обчислювальних засобів дозволяють передбачати майбутнє
людства. Кажуть, що той хто володіє інформацією – володіє
світом. Сьогодні я б сказав, що той хто володіє найсучаснішими
з інформаційних технологій є лідером світу.
Саме тому сьогодні такі компанії як Google, Facebook,
Twitter, Amazon, Netflix та інші виділяють масштабні бюджети,
на розвиток як самих технологій, так і спеціалістів, які ці
технології і будуть покращувати. Сьогодні майбутнє саме за тим
що захоплює дух – це колосальні можливості обробки,
перетворення, обміну, аналізу, збору та поширенню інформації,
яким ми завдячуємо сучасним інформаційним технологіям.
Мій захват в першу чергу викликає Google.com. Нині ця
платформа є найпопулярнішим у світі засобом пошуку
інформації у світі, за офіційними даними Alexa Internet. Google
керує понад мільйоном серверів по всьому світу, опрацьовуючи
більше мільярда пошукових запитів і 24 петабайт
користувацьких даних щодня. Також заслуговує на увагу Twitch.
Він займає одне з найперших місць по Інтернет-трафіку. Ну і
звісно YouTube, який не перестає дивувати можливостями
безмежного завантаження і перегляду відео з хмарного
середовища. Існує безліч подібних відомих і обожнюваних
сьогодні систем, які вражають своєю технологічністю.
Як підсумок, яка ж роль сучасних інформаційних технологій
в наш час та що такого дивовижного у них? Мало сказати що вони
формують вигляд сучасного світу, його різноманітність, свободу
і обсяг можливостей, яких не існувало ще донині. Сучасні
інформаційні технології асоціюються з вирішенням глобальних
питань, об’єднанням людей з усього світу, і золотом 21 століття,
найціннішим ресурсом для людини – інформацією.
Список використаних джерел:
1. Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник // Основи інформаційних
технологій
2. В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко, Н. Б. Шаховська // Основи інформаційних
технологій і систем
3. Steven P. Blais // Business Analysis: Best Practices for Success.

141

МЕТОД НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ
РЯДІВ КРИПТОВАЛЮТ
Вавринчук Е.М
Державний університет телекомунікацій
м. Київ

Протягом останнього часу серед дослідників і фахівців фінансового ринку все більшої
популярності набуває новий напрям — машинне навчання, який знаходиться на стику математичної
статистики, методів оптимізації та комп’ютерного моделювання, але має також і власну специфіку,
обумовлену проблемами обчислювальної ефективності та перенавчання.

Багато методів ML тісно пов’язані з видобутком інформації та
інтелектуальним аналізом даних і розроблялися як альтернатива класичним
статистичним підходам.
За допомогою Long Short-Term Memory (LSTM) архітектури є
можливість враховувати всі попередні часові кроки. Використання LSTM
зводиться до обробки одного параметру часових даних котирувань валюти
одночасно. Кожні дані котирувань валюти відокремлюються та
обробляються незалежно, а потім оброблені дані з кожного котирування
валюти об'єднуються та обробляються для оцінки остаточного прогнозу.
Обґрунтування запропонованого підходу полягає у розробці навчальної
моделі, яка може самостійно витягувати корисну інформацію з різних даних
котирувань валюти та згодом обробляти цю інформацію для досягнення
точних та надійних прогнозів.
Для
наглядного
прикладу
було
реалізовано власну систему прогнозування курсу криптовалют за допомогою
нейронних мереж. В результаті чого була створена схема нейронної мережі
яка представлена на рисунку 1.

Рисунок 2. - Структура штучного інтелекту.
Згідно схеми на нейронну мережу передаються дані, в нашому випадку
вхідними даними для мережі є X1 і X2, які є датою та курсом відповідно. І
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вхідні дані утворюють наш вхідний шар для мережі. Кількість нейронів
залежатиме від конкретної реалізації, в моєму випадку я передавав близько
50 нейронів в кожен шар. Модель також видає 2 виходи K1 і K2, що є датою
та передбаченим курсом криптовалюти відповідно для відображення
залежності курсу до дати для подальшої побудови курсу криптовалюти. В
процесі реалізації нейронної мережі було отримано наступний результат,
який відображено на рисунку 2.

Рисунок 2 - Прогнозування курсу криптовалют.
Подальшим етапом буде визначення точності прогнозування. Для
цього ми зрівняємо отримані результати прогнозування із оригінальними
значеннями курсу.
В таблиці 1 відображенні результуючі дані прогнозування курсу, в
моєму випадку на 8 днів, для якого розрахована точність прогнозування для
кожного дня та загальна точність прогнозування.
Таблиця 1 - Результати точності прогнозування
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Дата

Оригінальне значення
курсу,$

Результат передбачення
курсу, $

Точність прогнозування

September 30, 2021

2,56

2,48

96,875

September 29, 2021

2,72

2,66

97,79411765

September 28, 2021

2,56

2,5

97,65625

September 27, 2021

2,5

2,45

98

September 26, 2021

2,54

2,58

98,42519685

September 25, 2021

2,51

2,59

96,812749

September 24, 2021

2,57

2,49

96,88715953

September 23, 2021

2,6

2,66

97,69230769

Середня точність

97%

Точність прогнозування методом нейронних мереж склала 97%, що
свідчить що прогнозування методом можливе але потребує глибокого
навчання для покращення прогнозування на тривалі проміжки та задля
зменшення похибки прогнозування.
Список використаної літератури
1. Я.М. Миркина // Міжнародна практика прогнозування світових цін на фінансових ринках // 2014. 456 с.
2. В.Д. Дербенцев, Г.І. Великоіваненко, Н.В. Даценко. // Застосування методів машинного навчання до
прогнозування часових рядів криптовалют. // 2019. № 8. С. 65-93.
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КОНЦЕПЦІЯ SMART CITY
Воїнов Юрій Юрійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій
м. Київ
Smart City є предметом обговорення протягом багатьох років, і багато
міст в усьому світі все активніше застосовують стратегічні підходи
переходу до розумного статусу.

Smart City вдає із себе цілісну концепцію розумної інтеграції
інформаційних і комунікаційних технологій для моніторингу та
управління міською інфраструктурою.
Мета цих заходів - поліпшити життя людей за допомогою
підвищення рівня комфорту і безпеки, якості та ефективності
обслуговування в різних сферах, оптимізації витрат на ряд високо
експлуатованих ресурсів.
Інфраструктура Smart City має на увазі цілий спектр
найрізноманітніших рішень, які реалізуються за допомогою
впровадження розумних технологій. Як правило, це
альтернативні підходи до енергозабезпечення та водопостачання,
можливість переробляти морську солону воду в прісну,
впровадження сучасних систем із сортування та переробки
сміття, введення в експлуатацію не моторизованих транспортних
засобів, установка широкої мережі відеоспостереження та
відеоаналітики, контроль чистоти повітря.
На сьогоднішній день Smart City включає в себе наступні
ключові складові:
1. Smart Energy: передбачає ряд рішень, що застосовуються
в областях енергопостачання та енергозбереження (програми
управління попитом, енергоефективності та інтеграції
відновлюваних джерел енергії);
2. Smart Water: передбачає управління водними ресурсами
(модернізація водних систем, моніторинг споживання води по
секторам, системи екологічної безпеки та контролю повеней);
3. Smart Buildings: передбачає створення або облаштування
окремих будівель, які акумулюють в собі всі інженерні та
інформаційні системи і інтегруються в єдину систему управління
(BMS - building management system). Така система дозволяє,
наприклад, опалювати будівлю в потрібний період робочого дня
в залежності від кількості людей в приміщеннях, регулювати
потужність вентиляційних установок і чистоту повітря, а також
автоматично переходити в режим енергозбереження при
відсутності людей в приміщенні;
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4. Smart Transportation: передбачає створення системи
інтелектуальних транспортних і логістичних систем, які
забезпечують моніторинг і управління трафіком, дозволяють
контролювати оплату дорожніх зборів, реагувати на надзвичайні
ситуації, керувати світлофорами. В рамках даного напрямку
зазвичай також розглядаються інтелектуальна парковка і сервіс
оповіщення на зупинках громадського транспорту;
5. Smart
Government:
передбачає
застосування
інформаційних технологій для надання державних послуг
широкому колу осіб і дозволяє оптимізувати роботи різних
департаментів.
Перевагою розумного міста є те, що воно створює міське
середовище, яке забезпечує високу якість життя мешканців, а
також стимулює економічне зростання. Це означає надання
набору об’єднаних послуг громадянам зі зниженими витратами
на інфраструктуру.
Незважаючи на всі переваги, які пропонують розумні міста,
є також проблеми, які потрібно подолати. До них належать
урядовці, які дозволяють широку участь громадян. Також існує
потреба у тому, щоб приватний та державний сектори
приєдналися до мешканців, щоб кожен міг позитивно внести свій
внесок у суспільство.
Список використаних джерел:
1. SMART-інфраструктура у сталому розвитку міст: світовий досвід та
перспективи України: https://razumkov.org.ua/uploads/other/2021-SMART-%D0%A1YTISITE.pdf
2. WHAT IS A SMART CITY? – DEFINITION AND EXAMPLES:
https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-a-smart-city
3. SMART CITY: технології «розумного міста» та їх цільове призначення:
https://eukraine.org.ua/ua/news/smart-city-tehnologiyi-rozumnogo-mista-ta-yih-cilovepriznachennya
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ MICROAI ATOM
Воїнов Юрій Юрійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій
м. Київ
Оскільки все більше підприємств розгортає ІоТ у кількох місцях, установах та
операціях, потік даних уздовж мережі збільшується до, можливо, незчисленних
рівнів, порушуючи роботу, а не покращуючи їх. Застосування передового
штучного інтелекту та машинного навчання на шляху від пристрою звітування
до аналізу може допомогти мережі IoT запобігти перевантаженню.

MicroAI Atom - це механізм машинного навчання на основі
пристроїв кінцевих точок та системи штучного інтелекту, що
самокорегуються, збирають та аналізують дані з розумних
пристроїв та машин. На відміну від традиційних рішень AI, які
розгортаються на периферії, але надсилають усі дані в хмару для
обробки, MicroAI Atom розгортається безпосередньо на
мікроконтролері інтелектуального активу. Це дозволяє
аналізувати всі важливі дані локально, на пристрої чи машині.
Навчання в пристрої кінцевої точки дозволяє збирати та
аналізувати величезну кількість даних, не надсилаючи їх по
мережах і не зберігаючи їх у хмарних інфраструктурах. Це значно
зменшує витрати та затримку, пов’язані з передачею даних, а
також зменшує, якщо не усуває, витрати на зберігання та обробку
необроблених даних, виводячи лише дані, які були оброблені за
допомогою механізму AI/ML.

Рисунок 1 – MicroAI
Алгоритми механізму використовуються для створення
поведінкових профілів підключених активів для встановлення
базових показників для оптимізованої продуктивності. Після
цього в режимі реального часу контролюється продуктивність і
безпека активів, а сповіщення на основі робочого процесу
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автоматично генеруються у разі ненормальної поведінки. Цей
орієнтований на активи підхід до використання штучного
інтелекту надає OEM-виробникам операторам активів та
зацікавленим сторонам операцій детальну інформацію про
ефективність та безпеку критично важливих активів.
MicroAI Atom має три основні напрямки:
1. Забезпечує організаціям оперативну ефективність за
рахунок досягнення максимальної продуктивності підключених
пристроїв.
2.
Надає
прогнозну
інформацію
про
технічне
обслуговування, що дозволяє організаціям уникнути дорогих
простоїв і подовжити життєвий цикл пристроїв.
3. Дозволяє підвищити безпеку пристроїв за допомогою
рішення AI, яке працює безпосередньо на пристрої кінцевої
точки, щоб організації могли краще захистити себе, не
надсилаючи дані в хмарне середовище.
Оскільки обсяг даних збільшується за рахунок розгортання
Інтернету речей, MicroAI Atom дозволяє організаціям економити
на хмарних витратах та витратах на з'єднання, обробляючи дані
локально та передаючи лише необхідні дані, такі як ознаки
несправності, аномалії або оперативні/попередження щодо стану
активу. Крім того, побудова моделі машинного навчання
автоматизована, що усуває необхідність докладати значних
зусиль щодо впровадження АІ для розгортання Інтернету речей.
Список використаних джерел:
4. Сайт
постачальника
MicroAI
Atom:
https://www.micro.ai/ourproducts/microai-atom
5. IoT Innovations 2021: https://connectedworld.com/iot-innovations-2021-andbeyond/
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ВИКЛИКИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕРНЕТУ
РЕЧЕЙ
Васюк Поліна Олександрівна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м.Київ
Публікація розглядає сучасні тенденції та виклики Інтернету речей, можливості
підвищення потужностей та безпеки, збереження конфіденційності даних.
Штучний інтелект та всюдисущі сенсорні системи за останній час відчули
величезний прогрес, що призвело до революційного впливу у таких сферах, як
охорона здоров'я, розваги та транспортування через колективну екосистему під
назвою Інтернет речей. Поява 5G та вдосконалених бездротових мереж ще
більше прискорить дослідження та розробку інструментів навчання, сенсорні
системи та обчислювальні платформи, забезпечуючи покращену пропускну
здатність.

Екосистема Інтернету речей зросла в геометричній прогресії
внаслідок зближення різних технологій, таких як глибоке
навчання, сенсорні системи та досягнення в області
обчислювальних платформ, таких як програмована користувачем
вентильна матриця (FPGA) та графічні процесори (GPU).
Очікується, що поява технології 5G та обіцянка більшої
пропускної спроможності посилять зв’язок природи сучасної
екосистеми Інтернету речей. Ці досягнення призвели до розробки
всюдисущих сенсорних вузлів, які дозволяють збирати
фізіологічні дані для розумного медичного обслуговування.
Інтелектуальна охорона здоров'я, що називається Інтернетом
медичних речей, стала можливим варіантом покращити якість
життя різними способами, такими як здоровий спосіб життя,
віддалений доступ до медичної допомоги в сільській місцевості
та медична допомога на дому.
Типовий фреймворк Інтернету речей проілюстрований на
рисунку 1. Видно, що дані, зібрані через вузли датчиків,
передаються
через
незліченну
кількість
серверів,
маршрутизаторів та мережевого шлюзу, перш ніж вони
обробляються в автономному режимі, і можна отримати
відповідні правила та програми. Застосування пристроїв
Інтернету речей охоплюють різноманітні обчислювальні
пристрої, пристрої з біоімплантацією для моніторингу життєво
важливих функцій організму для прямої взаємодії з людьми, а
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також «розумні» пристрої, з якими ми взаємодіємо щодня. При
такій надзвичайно поширеній природі «розумних» пристроїв
характер збирання та обробки даних може бути все більш
конфіденційним [1, с.122] і вимагати гарантій для забезпечення
цілісності та безпеки даних [2, с.1].
Через дещо обмежений обсяг обчислювальних ресурсів,
самі крайні вузли Інтернету рече не обробляють таку
інформацію. Натомість вони використовуються як агенти збору
даних, які передають зібрані дані на більш потужні крайові
сервери для обробки інформації. Ця передача інформації часто
здійснюється через бездротові мережі. Це викликає деякі
проблеми безпеки, такі як прослуховування та атаки
"посередник", які є досить поширеними проблемами безпеки, а
отже, вимагають надійних протоколів безпеки для забезпечення
цілісності переданих даних. Хоча ми досліджували
інфраструктурні аспекти екосистеми «Інтернет медичних речей»,
було порівняно менше робіт над реальними розумними
алгоритмами, які можуть використовувати бездротовий зв'язок та
розподілену платформу навчання для інтелектуальної
діагностики та моніторингу здоров'я.

Рисунок 1 - Типовий фреймворк Інтеренету медичних
речей - це колекція всюдисущих сенсорних вузлів та серверів
обробки даних, які збирають і обробляють високочутливі дані.
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Поточна робота в рамках Інтернету медичних речей в
основному зосереджена на створенні надійних додатків, які
використовують дані, зібрані через всюдисущі сенсорні вузли,
для забезпечення дієвих правил і шаблонів. Вони роблять
наступні основні припущення:
- вузли даних безпечні і не схильні до будь-яких втручань;
- основна увага приділяється досягненню більшої точності
за рахунок вищих обчислювальних вимог;
- вузли даних не є обчислювально обмеженими.
Ці
міркування
призвели
до
створення
високоспеціалізованих ресурсомістких програм, які не
усвідомлюють
комунікаційних,
обчислювальних
та
архітектурних міркувань фреймворку Інтернету медичних речей.
В ідеалі, програми повинні компромісувати підвищення точності
на основі контексту та доступності ресурсів для більш
ефективного використання різних даних та обчислювальних
вузлів для кращої адаптації розподілу робочого навантаження в
граничних середовищах.
Одним з основних обмежень у поточних додатках
машинного навчання в рамках Інтернету медичних речей є те, що
вони не знають ресурсів і по суті не зберігають конфіденційність.
Дані збираються на граничних вузлах, передаються через мережу
(дротову або бездротову) та обробляються в автономному режимі
на великих, обчислювальних серверах. Одним із значних кроків
на шляху забезпечення безпеки та конфіденційності даних є
зменшення кількості даних, що передаються через бездротовий
спектр. Цей підхід вимагає, щоб дані оброблялися на самих
крайніх вузлах, забезпечуючи при цьому те, що лише нові дані
передаються на обчислювальний сервер. Більшість успішних
додатків базуються на підходах глибокого навчання, які
вимагають великих обсягів маркованих даних та високо
обчислювальних платформ. Однак обмежена обчислювальна
природа пристроїв на межі обмежує ступінь ефективності
обробки даних, особливо з огляду на складність обчислень
сучасних підходів машинного навчання.
Критичний аспект запуску архітектур глибокого навчання
на крайових пристроях - це вийти за рамки розробки апаратних
прискорювачів. Це вимагає глибшого розуміння різних аспектів
проектування нейронних мереж та їх впливу на SWAP (розмір,
вага, площа та потужність). Сучасні підходи до забезпечення
глибокого навчання на апаратних платформах з обмеженими
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ресурсами зосереджені переважно на зменшенні затримок та
енергоспоживання. Вони роблять однозначні припущення щодо
наявності ресурсів, таких як обчислювальна потужність, пам'ять
та розміри. Це створює ряд викликів:
- моделі глибокого навчання вимагають значних
навчальних ресурсів, таких як обчислювальна потужність та
позначені навчальні дані;
- для того, щоб уможливити висновки та навчити моделі
глибокого навчання на обмежених платформах, компроміс між
точністю та SWAP не може бути варіантом для критично
важливих додатків, таких як медична аналітика в режимі
реального часу;
- розподіл зібраних/спостережуваних даних може бути
динамічним і може не відповідати навчанню розповсюдження
даних, а отже, може завдати шкоди продуктивності моделей
глибокого навчання.
Нейромережі, як правило, реалізуються на відносно
необмежених пристроях, таких як одиниці графічної обробки
робочих станцій (GPU), тому методи проектування та оптимізації
погано масштабуються до програм з малою потужністю та
обмеженими ресурсами в Інтернеті речей. Хоча зусилля щодо
різних рамок прискорення змінилися на обмежених платформах,
одержання енергоефективних реалізацій без значного падіння
точності залишається мистецтвом, ніж наукою. Використання
альтернативних обчислювальних платформ та ефективних
методологій навчання може допомогти зменшити цю залежність
від обчислювальних ресурсів.
Сучасні програми машинного навчання для Інтернету
медичних речей [3, с. 180] значною мірою вирішуються за
допомогою контрольованого навчання [4, с. 297-300]. Хоча ці
підходи добре працюють, вони потребують великої кількості
позначених експертами даних з маркуванням, отримання яких
може бути дуже дорогим. Крім того, збір такої кількості даних
передбачає збір та передачу приватної конфіденційної
інформації, такої як характеристики руху, розташування, частота
серцевих скорочень тощо, і може спричинити серйозні проблеми
безпеки, якщо такі є порушення безпеки. Завдяки досягненням у
галузі машинного навчання та апаратної безпеки цілісність даних
може бути порушена, а постійний збір високочутливої інформації
може спричинити проблеми. Децентралізоване навчання стало
життєздатною альтернативою, коли кожна модель на крайніх
пристроях надсилається на віддалений сервер. Потім віддалений
сервер знаходить загальну модель за допомогою різних методів
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усереднення моделі, а модель на пристрої на крайніх вузлах
одночасно оновлюється з новою, загальною моделлю. Цей підхід
вимагає швидких та ефективних алгоритмів навчання, які можуть
працювати в масштабі та на пристрої, у тому числі на обмежених
обчислень крайніх вузлах. Однак це дійсно викликає деякі
проблеми безпеки: було показано, що знання параметрів моделі
та ваги можуть дозволити атаки з білої скриньки, атака "людина
посередині" може тонко збурити вагу що може повністю змінити
характеристики продуктивності моделі, і поєднання моделей у
різних обчислювальних архітектурах може призвести до
заплутаних характеристик точності для стислих моделей, що, в
свою чергу, може погіршити їх продуктивність. Крім того,
анотацію таких масштабних даних може бути важко отримати,
що не сприяє масштабуванню для мільйонів користувачів. Іншою
альтернативою є використання самоконтрольованих та
неконтрольованих підходів для вивчення надійних представлень
потокових даних без необхідності зберігати та передавати дані.
За допомогою надійних представлень модель потім можна
доопрацювати за допомогою менших, коментованих даних.
Поєднання можливостей репрезентативного навчання в мережах
з самоконтролем та можливостей агрегації моделей
децентралізованого навчання пропонує шлях для обробки
великих обсягів даних, зберігаючи при цьому конфіденційність
особи, яка використовує пристрої Інтернету речей, та гарантує
цілісність машинного навчання фреймворку.
Список використаних джерел:
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МОЖЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ HTTP 3
Гаврилець Максим Олександрович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м. Київ
Розглянуто еволюцію протоколу HTTP. Можливості передачі даних, переваги в
використанні протоколу HTTP 3.

У середині вересня в Google Chrome Canary в якості
експерименту додали підтримку протоколу HTTP 3. Він
забезпечує роботу HTTP разом з QUIC. Щоб зрозуміти переваги
HTTP 3, необхідно розглянути еволюцію протоколу HTTP.
Першою версією HTTP була HTTP 0.9. Її розробив Тім
Бернс-Лі в 1989 році, правда своє ім'я HTTP 0.9 вона отримала
лише в 1991. В даний час ця версія не може повернути нічого крім
веб-сторінки і не підтримує куки, а також інші сучасні
можливості.
У 1996 році вийшов HTTP 1.0, в якому з'явилася можливість
здійснювати POST-запити і відправляти вже не тільки вебсторінки. Однак до сучасних масштабів було ще далеко.
У 1997 році вийшов HTTP 1.1, пізніше зазнав дві ревізії, одну
в 1999 році і другу в 2007. У ньому з'явилося вже багато потужних
можливостей таких як куки і стійкі сполуки.
Нарешті, в 2015 році з'явився HTTP 2, який суттєво
підвищив продуктивність світової мережі за рахунок можливості
відправки подій сервером і одноразової здійснення безлічі
запитів. HTTP 2 знаходиться в тренді і використовується лише
трохи менше, ніж половиною всіх веб-сайтів.
HTTP 3 або HTTP-over-QUIC істотно змінює принцип
роботи HTTP. Традиційно HTTP працює по TCP (протокол
управління передачею даних). Коли він тільки з'явився, його
автори не могли передбачити перспективи зростання світового
інтернету. Виходить, що в даний час TCP вже обмежує
можливості HTTP в плані швидкості і безпеки. Нова ж версія
HTTP 3 покликана ці обмеження усунути. Замість TCP в HTTP 3
використовується новітній розроблений Google протокол під
назвою QUIC.
У QUIC потоки реалізовані як об'єкти першого класу.
Потоки в QUIC використовують загальні з'єднання. При цьому
потоки залишаються незалежними, тому втрата частини пакета
не призводить до затримки передачі даних. Це можливо завдяки
реалізації пакетів QUIC поверх протоколу UDP. Використання
UDP забезпечує більшу гнучкість в порівнянні з TCP. Він
привносить в HTTP багато нововведень.
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Можливості HTTP 3:
1. Прискорене мультиплексування запитів
До появи HTTP 2 браузери могли відправляти на сервер
тільки один запит за раз. Це істотно уповільнювало завантаження
сайту, так як браузер одноразово завантажував по одному
ресурсу, наприклад CSS, HTML, JS. У HTTP 2 з'явилася
можливість завантажувати за раз більше число ресурсів, але TCP
під це пристосований недостатньо. У разі провалу одного запиту
TCP змушує браузер повторювати всі інші. У HTTP 3 ця
проблема вирішується переходом з TCP на QUIC. При
використанні HTTP 3 браузеру в разі провалу запиту потрібно
повторити тільки його, що підвищує швидкість роботи і
надійність.
2. Прискорене шифрування
HTTP 3 оптимізує рукостискання, що дозволяє шифрувати
HTTP-запити. QUIC поєднує початкове з'єднання з
рукостисканням TLS, роблячи його за замовчуванням швидше і
безпечніше.
Реалізація технології
На момент написання тези HTTP 3 і QUIC ще не
стандартизовані. Над цим питанням працює робоча група IETF.
Версія QUIC для HTTP 3 дещо змінена і замість шифрування
Google використовує TLS, але на передбачувані переваги це не
впливає.
Підтримка браузерів на даний момент HTTP 3 за
замовчуванням підтримує Chrome, яка займається створенням
протоколу QUIC. Firefox також підтримує HTTP 3 в версіях 88+.
Safari 14 теж працює з HTTP 3, але тут для активації підтримки
потрібно поставити галочку у відповідний прапорець.
Отже, HTTP 3 як і раніше є експериментальним оновленням
HTTP і швидше за все ще зазнає змін. Однак більше половини
користувачів вже підтримують HTTP 3 в його теперішньому
вигляді. Якщо ви готові до оновлення своєї реалізації, то це може
привести до непоганого приросту продуктивності.
Список використаних джерел:
1. https://nuancesprog.ru/p/12982/
2. https://ru.hexlet.io/blog/posts/http-3-proshloe-nastoyaschee-i-buduschee
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ПОТЕЦІАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ WIFI 6 ДЛЯ БІЗНЕСУ
Гаврилець Максим Олександрович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м. Київ
У даній тезі розглядається питання особливостей та застосування
високошвидкісного бездротового доступу WiFi 6 у сучасному бізнесі. WiFi 6
знаходить широке застосування в областях. Наприклад, в новітніх офісах де
люди працюють за мобільними пристроями, такими як планшети, ноутбуки і
смартфони. У тезі розглянуться особливості WiFi 6 та застосування у різних
галузях промисловості.

Бездротові технології еволюціонують під впливом нових
завдань, що диктуються перетворенням суспільства та бізнесу.
Для швидкого розвитку вимагають високої доступності мережі і
нових швидкостей передачі даних, для швидкого запуску
актуальних продуктів та успішної їх монетизації.
Стандарт WiFi 6 (IEEE 802.11ax) - це новий етап розвитку
технологій бездротового підключення. Він був анонсований
восени 2019 Інститутом інженерів електротехніки та електроніки
і швидко перейшов в комерційну експлуатацію. Основний
доробок для стрімкого розвитку - постійно зростаючий трафік і
підвищення навантаження на мережі передачі даних в ході
цифрової трансформації різних бізнесів і економіки в цілому.
WiFi 6 більш ніж в 4 рази перевершує попередній стандарт,
WiFi 5 (802.11aс), по пропускній здатності на користувача, а
також за кількістю одночасно підключених користувачів. Час
затримки було знижено в 3 рази - з 30 мс до 10 мс. Крім того, WiFi
6 забезпечує більш низьке енергоспоживання, що збільшує час
автономної роботи підключених пристроїв і подовжує термін
служби батареї. Все це разом створює нову якість роботи мережі
і покращує користувальницький досвід.
WiFi 6 орієнтований на те, щоб підвищити ефективність
роботи бездротової мережі. Фундаментальні зміни пов'язані із
застосуванням багатокористувацьких систем MIMO (Multipleinput, multiple-output), а також технології повторного
використання радіочастот. Безліч пристроїв можуть одночасно
підключатися до точки доступу - при цьому пропускна здатність
не знижується. На відміну від стандарту попереднього покоління,
WiFi 6 потрібна менша кількість точок на покриття аналогічної
території або забезпечення доступу такій же кількості
користувачів - що в перспективі мінімізує навантаження на
CAPEX.
Можливість передачі даних одним потоком відразу на кілька
пристроїв, декільком абонентам підвищує ефективність
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використання мереж в локаціях з високою щільністю точок
доступу і підключення користувачів - в торгових центрах, офісах,
транспортних вузлах і промислових підприємствах, а також в
лікарнях або школах.
Застосування WiFi 6 дозволяє вирішити проблеми, пов'язані
з високою пропускною спроможністю, великою ємністю і
низькими затримками в сценаріях покриття всередині
приміщень. Технологія може забезпечити якість 4K або 8К при
організації відеоконференцій, дозволяє застосовувати в навчанні
технології віртуальної реальності. Різні екосистемні рішення на
базі Wi-Fi 6 для людей реалізуються, наприклад в Китаї: стадіони,
конференц-холи.
Найбільш поширені впровадження WiFi 6 в світі - це проекти
в офісних приміщеннях OpenSpace, наймасовішому користувачу
нових рішень, з урахуванням їх економічної ефективності та
можливості тривалого збереження інвестицій завдяки лояльній
моделі ліцензування «pay as you grow».
Більш «красиві» сценарії застосування WiFi 6 - наприклад,
побудови «розумних» будинків, транспортно-логістичних
центрів, рішень на базі технологій доповненої і віртуальної
реальності (AR / VR) - поки менш поширені, але саме вони
найбільш цікаві з точки зору трансформації бізнесу і пропозиції
нових послуг.
У разі зрілих цифрових замовників мова йде, як правило, не
про стандартні проектах, а про унікальні екосистемних рішеннях
- в середньому їх частка становить до 10-20% від усіх ініціатив,
пов'язаних з WiFi 6. Такі проекти тривають довше (кілька місяців
замість декількох тижнів), вимагають проведення обстежень та
розробки додаткових рішень реалізуються зазвичай за участю
вендора, з притягненням його ресурсів.
Екосистемні рішення на базі WiFi 6 дозволяють розробляти
нові цифрові сервіси, скорочуючи їх Time-to-market і
підвищуючи конкурентні переваги для бізнесу. Наприклад, одна
з найбільших в Європі мереж супермаркетів Lidl використовує
WiFi 6 в ряді IoT сценаріїв, запровадивши електронні цінники
ESL і інтегрувавши їх зі своєю CRM. А на заводах Volkswagen
рішення на базі WiFi 6 забезпечує переміщення роботів по
території цехів, за допомогою AR в реальному часі здійснюється
сканування деталей і т.д. Один з наочних прикладів IoT сценарію
WiFi 6, скажімо, в логістиці - повністю безшовний роумінг для
роботи автоматизованих складів.
У всіх цих випадках WiFi 6 забезпечує постійний зв'язок з
хмарою, підтримуючи роботу самоврядних рішень. За рахунок
високого рівня автоматизації вивільняється людський ресурс,
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який може бути розподілений на рішення нових завдань,
підвищується ефективність бізнесу. У найближчі роки буде
з'являтися все більше індустріальних сценаріїв, в яких потрібні
високі пропускні спроможності, низькі затримки, масові
підключення і можливості конвергентної роботи з IoT і IIoT
середовищем. Їх затребуваність буде рости в міру масової
цифровізації галузей і поширення IoT-пристроїв.
Список використаних джерел:
1. https://luckyea77.livejournal.com/3531140.html
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ В
МЕРЕЖІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧАТ-БОТІВ
Гаврилюк Валерій Олександрович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій
м. Київ
У роботі здійснено аналіз особливостей імітації мовної поведінки людини ботом
в процесі спілкування, розробка моделі спілкування, визначення основних функцій і
принципів роботи чат-бота а також перспективи розвитку даної технології в
майбутньому для поліпшення та автоматизації певних процесів.

Питання застосування систем віртуального спілкування на
основі штучного інтелекту досліджують протягом багатьох років.
На сьогоднішній день проблема віртуального спілкування
актуальна через швидкий доступ до інформації, можливість
одночасної роботи в системі багатьох користувачів, обміну
інформацією, взаємодії з метою вирішення будь-яких питань,
підтримки навчання, комунікації з клієнтами та партнерами по
бізнесу, проведення аналітичних досліджень, збору необхідної
інформації, підвищення кваліфікації та інших переваг.
Основними питаннями у створенні систем спілкування є
розробка моделі спілкування, моделі учасника спілкування,
розвиток засобів, в першу чергу, семантичних і прагматичних,
опису навколишнього середовища. Тому для вирішення цих
питань необхідно визначення принципів роботи, особливостей
імітації мовної поведінки людини в процесі спілкування,
розробка моделі спілкування, написання чат-бота.
Серед програм-співрозмовників є програми, створені на
основі штучного інтелекту. При розробці таких програм
необхідно знати психологію, а також принципи побудови фраз
людської мови. Більш того, якщо правильно визначити мовні
обмеження і предметну область, то існуючими методами можна
отримати придатні для спілкування системи. З точки зору моделі
навколишнього середовища основним обмеженням є відсутність
коштів для представлення динамічно мінливого світу. Ця
проблема пов'язана з сприйняттям системою тверджень і
навчанням системи.
Комп'ютерну програму бот використовують для введеннявиведення повідомлень і виконання різних функцій. Боти
виконують такі основні функції: службові, інформаційно
розважальні, функції утиліт [1]. Розглянемо їх докладніше.
Службові функції ботів полягають у веденні логів чату, обліку
прав учасників, забезпечення заходів безпеки, забезпечення
можливості конференції між більш ніж двома користувачами,
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коли в протоколі відсутня така функція. Інформаційнорозважальними функціями, які забезпечує бот, можуть бути
довідка, словники, віртуальні співрозмовники, ігри. Також в боті
використовуються утиліти, наприклад, перекладач, калькулятор,
коментатор, пошук. Підтримку ботів здійснюють протоколом
відповідного чату. Боти розробляють для протоколів IRC,
сервісів миттєвого обміну повідомленнями та інших чатів[2, c.
36-37].
Принцип роботи чат-бота полягає в реалізації етапів: бот
приймає вхідні повідомлення, аналізує їх і відсилає результат
виконання або виконує команду. Отже, спілкування в Чат-ботах
здійснюється шляхом введення повідомлень і виведення
відповіді співрозмовника. Тут можливі два види ведення
розмови: звичайна бесіда або обговорення важливого питання.
Але, на відміну від розмови людей, програма не володіє гнучким
інтелектом, тому більшість віртуальних співрозмовників
запрограмовані на ведення нескладної бесіди. Такі програми
відносять до класу програм з природним мовним інтерфейсом.
Обробка природної мови людини, особливо розмовного стилю, є
проблемою, що стосується штучного інтелекту. Проблема
створення програм співрозмовників на базі штучного інтелекту,
які можуть моделювати інтелектуальну діяльність людини, на
сьогоднішній день залишається відкритим[3, с. 59-61].
Таким чином, в роботі ми провели аналіз особливостей
імітації мовної поведінки людини в процесі спілкування,
визначили основні функції і принципи роботи чат-бота з метою
розробки моделі спілкування. Унікальні можливості інтернет
такі, як швидкість, оперативність, доступність комунікації між
користувачами дозволяють використовувати мережу як засіб
спілкування і створювати інтерактивні форми спілкування. На
зміну реальним співрозмовникам приходять програми штучного
інтелекту, такі як чати, консультанти, помічники, розважальні
програми та інші. Але, на відміну від розмови людей, програма
не володіє гнучким розумовим інтелектом, отже на сучасному
етапі свого розвитку віртуальне спілкування не може замінити
реальне, адже обробка природної мови людини, особливо
розмовного стилю, є проблемою, що стосується штучного
інтелекту.
В
основу
функціонування
віртуальних
співрозмовників покладена база знань. У найпростішому випадку
вона містить набори можливих запитань користувача та
відповідних відповідей на них. але інформаційні технології
постійно вдосконалюються, тому, можливо, через якийсь час
віртуальні співрозмовники зможуть імітувати справжнє
спілкування
160

Список використаних джерел:
1. Інтернет-джерело: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бот_(программа)
2. Є. І. Шейгал // Комп`ютерний жаргон як лінгвістичний феномен
3. Г. Д. Ушакова // Особливості віртуального спілкування за допомогою чатів
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАХИСТІ ТА
ВІДНОВЛЕННІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Гаврилюк Валерій Олександрович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій
м. Київ
У наш час дуже гостро стоїть проблема захисту навколишнього середовища. В
роботі був проведений аналіз відносин між застосуванням інформаційних
технологій і рівнем інформованості громадськості про навколишнє середовище і
вплив цих відносин на охорону навколишнього середовища. Також в роботі
розглянута та проаналізована ключова роль інформаційних технологій у захисті
та відновленні навколишнього середовища.

У наш час інформаційні технології мають величезний
потенціал в області екологічної освіти та охорони здоров'я, як і в
будь-якій іншій області, таких як бізнес, економіка, політика або
культура.
Розвиток
інтернет-об'єктів,
географічної
інформаційної системи (ГІС) та інформації через супутники
призвело до появи великої кількості актуальної інформації про
різні аспекти навколишнього середовища.
База даних, на якій засновані екологічні рішення, набагато
ширше і глибше, ніж будь-коли раніше. База даних - це
сукупність взаємопов'язаних даних з різних предметів. Вона
зазвичай знаходиться в комп'ютеризованій формі і може бути
витягнута в міру необхідності. У комп'ютері інформація бази
даних може бути дуже швидко витягнута. Всебічна база даних
включає базу даних дикої природи, базу даних лісового покриву
і так далі.
Працюють центри для створення мережі баз даних в таких
областях, як боротьба з забрудненням, чисті технології,
дистанційне зондування, екологія прибережних районів, засоби
інформації, пов'язані з навколишнім середовищем, поновлювані
джерела енергії, дика природа, гірничодобувна промисловість
тощо.
Завдяки системі дистанційного зондування та географічної
інформації (ГІС) супутникові зображення надають нам фактичну
інформацію про різні фізичні та біологічних ресурсах, а також в
деякій мірі про їх стан деградації в цифровій формі за допомогою
дистанційного зондування. Ми можемо збирати цифрову
інформацію про екологічні аспекти, такі як спустошення лісів,
розростання міст, мережі річок і каналів, запаси корисних
копалин, енергії і так далі.
Географічна інформаційна система (ГІС) зарекомендувала
себе як дуже ефективний інструмент управління навколишнім
середовищем. ГІС-це метод накладення різних тематичних карт з
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використанням цифрових даних на велику кількість
взаємопов'язаних аспектів [1 , с. 75-77].
Різні тематичні карти, що містять цифрову інформацію по
ряду аспектів, таких як водні ресурси, промислове зростання,
населені пункти, дорожня мережа, тип ґрунту, лісові землі,
сільськогосподарські і так далі накладаються в багаторівневій
формі на комп'ютері з використанням програмного забезпечення.
Така інформація про забруднені зони, деградовані землі або
хворих орних землях і так далі може бути зроблена на основі ГІС.
ГІС допомагає в наданні правильної, надійної та перевіреної
інформації про лісові покриви, успіхи природоохоронних заходів
тощо.
Ми можемо виявити безліч нових запасів мінералів за
допомогою інформації, створюваної супутниками дистанційного
зондування. Таким чином, Дистанційне зондування і ГІС
відіграють ключову роль у картуванні ресурсів, охороні
навколишнього середовища, управлінні, плануванні та оцінці
впливу на навколишнє середовище.
Як показує робота в цій галузі, екологічно та економічно
ефективний світ не обов'язково буде простішим світом, скоріше,
він буде більш складним і більш інформативним. Буде більший
попит на системи, які можуть інтегрувати інформацію в знання
через розрізнені просторові, часові та організаційні масштаби.
Ці тенденції мають принаймні два важливі аспекти:
1. Повинні бути стимули для отримання екологічно значущих
знань. З точки зору промислової екології такі знання можуть
впливати на дизайн продуктів, інженерію або реінжиніринг
екологічних систем, спілкування з клієнтами, вивчення
матеріалів і потоків енергії, а також дослідження та розробки.
Державна підтримка наукових досліджень у цій галузі може
допомогти виявити нові процеси та методи, які підвищують
екологічні цілі, формулюють технічні та управлінські стандарти,
що відображають найкращі стратегічні екологічні підходи,
визначають критерії для визначення впливу на навколишнє
середовище та показники екологічної ефективності. Ця вузька
потреба в сфері промислового сектора може здатися тривіальною
в контексті більших екологічних проблем зміни клімату і
біорізноманіття, але це має вирішальне значення, особливо для
великого і зростаючого числа малих і середніх підприємств [2, с.
49-51].
2. Існує серйозна необхідність забезпечення екологічної
інформації високої якості, а не дезінформації. Корисною
гарантією може бути процес експертної оцінки, коли постійно
оцінюється достовірність інформації, від якої залежать урядові
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установи та приватні підприємства при прийнятті рішень. Вже
зараз розробляються глобальні мережі екологічної інформації з
чатами та миттєвими повідомленнями про екологічно значущі
події. Пов'язуючи дані та інформацію можна об'єднати знання
про викиди від конкретних галузей промисловості та їх
потенційне шкідливому впливі на здоров'я людей. Існування вебсайту дозволяє користувачам діяти на основі інформації, яку вони
знаходять,
наприклад,
повідомляючи
свої
проблеми
відповідальним особам у компаніях або місцевим регуляторам.[3,
с. 7-12]
Нарешті, враховуючи зростаючу технологічну складність у
світі та тісну взаємодію між технічним прогресом і екологічними
проблемами, необхідно розвивати технологічну та екологічну
грамотність цивільного населення.
Поряд з іншими фундаментальними науками Екологія
продовжуватиме покращувати взаємозв'язки між екологічними
проблемами та економічною діяльністю людини. Інформаційні
технології швидко розширюються, розширюючи масштаби
застосування, і відкриваються нові можливості з ефективною
роллю в освіті, управлінні та плануванні в області
навколишнього середовища і здоров'я.
Список використаних джерел:
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ
РОЗПІЗНАВАННЯ
ОБРАЗІВ В СИСТЕМАХ РОЗУМНОГО БУДИНКУ
Горелов Артем Ігорович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій
м. Київ
З останнім часом штучний інтелект захопив чималу низку рішень, що
допомагають нам в повсякденному житті. Зростає увага до вирішення складних
задач розпізнавання об’єктів, що обумовлена автоматизацією тих чи інших
систем. Тому, удосконалення реалізації розпізнавання алгоритмами образів є
актуальною задачею.

Розумний будинок – це система рішень, що в автоматичному
режимі слідкують та контролюють низку заданих параметрів в
оселі. До них можна віднести: автоматизоване опалення,
автоматична активація тих чи інших датчиків, контроль
освітлення, активація та деактивація розеток, в залежності від їх
використання, автоматичний контроль сигналізаційних систем.
Чимало людей тримають у своїх оселях та прибудинкових
територіях домашніх улюбленців. Алгоритм розпізнавання
образів на основі нейронних мереж навчить систему розумного
будинку розпізнавати зареєстрованих тварин. Фіксуючи
неопізнаний рух на території, система матиме змогу розпізнати
той чи інший образ, та, без потреби, не вмикати сигналізацію чи
інші рішення безпеки. Також, допоміжна система автоматичного
подачу корму в уставлений час зможе автономно, на основі
розпізнавання, подати різний корм декільком улюбленцям.
Завдяки науково-технічному прогресу з'явився спосіб
досягти максимального ефекту в області побудови асистуючих
систем за допомогою нейронних мереж.
Нейронна мережа (Neural network, NN) – це низка
алгоритмів, які намагаються розпізнати основні взаємозв’язки в
наборах даних за допомогою процесу, що імітує роботу
людського мозку. Нейронні мережі є одним з найбільш часто
використовуваних видів машинного навчання [2].
Основним завданням системи є аналіз, реєстрація та обробка
даних, з подальшим прийняттям рішень в тій чи іншій ситуації.
Кількість чинників, які можуть вплинути на прийняте рішення безліч. З використанням нейронних мереж немає необхідності
створювати алгоритми для кожної ситуації окремо. Нейронна
мережа, на основі даних, прийнятих правильних та неправильних
рішень самонавчається. І, в подальшому, кількість неправильних
рішень буде невпинно зменшуватись.
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Процес навчання нейронної мережі для систем розумного
будинку включає наступні етапи:
1. Збір та зберігання інформації;
2. Аналіз даних, правильних та неправильних рішень;
3. Прогнозування успішності майбутнього рішення;
4. Видача рішення, з найменшою вірогідністю помилки.
Інтеграція нейронних мереж в системи розумних будинків
значно підвищить їхню ефективність. Стандартні методи, які не
використовують нейронні мережі, ґрунтуються на жорсткому
фіксованому наборі алгоритмів, які можуть бути непристосовані
до різко змінених умов експлуатації. Також, вони не можуть
«підстроїтись» під конкретну ситуацію, що зайшла за межі їхніх
алгоритмів. Отже, застосування нейронних мереж є досить
потужним методом для вирішення будь-яких задач. Нейронні
мережі мають ряд наступних переваг:
- простота у використанні, так як нейронні мережі
навчаються на прикладах;
- нейронні мережі привабливі з інтуїтивної точки зору, так
як вони засновані на примітивній біологічній моделі нервових
систем [2, с.14].
Список використаних джерел:
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МОНІТОРИНГ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ ДЛЯ ЗАХИСТУ
ЛОКАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Грушковський Владислав В’ячеславович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м. Київ
Мережевий трафік або трафік даних — це кількість даних, що переміщуються
по мережі в певний момент часу. Дані в комп'ютерних мережах здебільшого
інкапсульовані в мережеві пакети, які власне і забезпечують навантаження в
мережі. Мережа може мати безліч варіантів передачі пакетованого трафіку,
але, щоб програми могли розуміти одна одну, трафік створюється відповідно до
попередньо домовлених правил, такі правила називаються протоколами мережі,
отже, пакетований трафік, який передається відповідно до списку протоколів.

Існування і розвиток інформаційного суспільства на
сучасному етапі неможливе без використання інформаційних
мереж, глобальних комп'ютерних мереж і мереж зв'язку - радіо,
телебачення, фіксованих і мобільних телефонних мереж,
Інтернет і т.д. У зв'язку з цим забезпечення довіри і безпеки
неможливо без пред'явлення до цих мереж не тільки вимог щодо
забезпечення надійності передачі даних, стабільності роботи,
якості і масштабів охоплення, а й щодо забезпечення
інформаційної безпеки. Питання інформаційної безпеки, захисту
інформації і даних нерозривно пов'язані з безпекою програмноапаратних комплексів та мережевих пристроїв, що утворюють ІС
і мережі різного призначення. Такі системи повинні відповідати
суворим вимогам по забезпеченню надійності збору, обробки,
архівування та передачі даних по відкритим і закритим мереж і
забезпечення їх максимального захисту. Досвід проектування
систем захисту ще не достатній. Однак вже можна зробити деякі
узагальнення. Похибки захисту можуть бути в значній мірі
усунені, якщо при проектуванні враховувати наступні основні
принципи побудови системи захисту: Простота механізму
захисту. Цей принцип загальновідомий, але не завжди глибоко
усвідомлюється. Механізми захисту повинні бути інтуїтивно
зрозумілі і прості у використанні. Застосування засобів захисту
не повинно бути пов'язане зі знанням спеціальних мов або з
виконанням трудомістких процесів при звичайній роботі
законних користувачів.
Постійний контроль за роботою локальної мережі, що
становить основу будь-якої корпоративної мережі, необхідний
для підтримки її в працездатному стані. Контроль - це необхідний
перший етап, який повинен виконуватися при управлінні
мережею. Зважаючи на важливість цієї функції її часто
відокремлюють від інших функцій систем управління і
реалізують спеціальними засобами. Такий поділ функцій
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контролю і власне управління корисно для невеликих і середніх
мереж, для яких установка інтегрованої системи управління
економічно недоцільна. Використання автономних засобів
контролю допомагає адміністратору мережі виявити проблемні
ділянки і влаштування мережі, а їх відключення або
реконфігурацію він може виконувати в цьому випадку вручну.
Процес контролю роботи мережі зазвичай ділять на два
етапи - моніторинг і аналіз.
На етапі моніторингу виконується більш проста процедура процедура збору первинних даних про роботу мережі: статистики
про кількість циркулюючих в мережі кадрів і пакетів різних
протоколів, стан портів концентраторів, комутаторів і
маршрутизаторів і т. п.
Далі виконується етап аналізу, під яким розуміється більш
складний і інтелектуальний процес осмислення зібраної на етапі
моніторингу інформації, зіставлення її з даними, отриманими
раніше, і вироблення припущень про можливі причини
сповільненої або ненадійної роботи мережі.
Завдання моніторингу вирішуються програмними і
апаратними
вимірниками,
тестерами,
мережевими
аналізаторами,
вбудованими
засобами
моніторингу
комунікаційних пристроїв, а також агентами систем управління.
Завдання аналізу вимагає більш активної участі людини і
використання таких складних засобів, як експертні системи, що
акумулюють практичний досвід багатьох мережевих фахівців.
Створення систем управління мережами неможливе без
орієнтації на певні стандарти, тому що управляюче програмне
забезпечення та мережеве обладнання розробляють сотні
компаній. Оскільки корпоративна мережа напевно неоднорідна,
керуючі інструменти не можуть відображати специфіки однієї
системи або мережі. Найбільш поширеним протоколом
управління
мережами
є
протокол SNMP (SimpleNetworkManagementProtocol),
його
підтримують сотні виробників. Головні переваги протоколу
SNMP - простота, доступність, незалежність від виробників.
Значною мірою саме популярність SNMP затримала прийняття
CMIP, варіанта керуючого протоколу за версією OSI. Протокол
SNMP розроблений для управління маршрутизаторами в мережі
Internet і є частиною стека TCP/IP.
Визначення функцій агентів і менеджерів в стандартах OSI
досить добре узгоджуються з визначеннями систем SNMP, за
деякими винятками в термінології. Повідомлення, які агент
посилає менеджеру за своєю ініціативою, називаються
повідомленнями - notifications.
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Наприклад, якщо деякий елемент мережі Х відмовив, то
менеджеру необхідно оновити свою базу даних конфігурації
мережі. Елемент X, який є для системи управління керованим
об'єктом (managed object), може послати повідомлення агенту.
Елемент Х може знаходитися в тій же керованої системі, що і
агент, або може перебувати в іншій системі. У свою чергу агент
надсилає повідомлення менеджеру про те, що елемент Х
відмовив. Відповідно до цього повідомленням менеджер
оновлює базу даних конфігурації.
Мережеві аналізатори (не слід плутати їх з аналізаторами
протоколів) являють собою еталонні вимірювальні інструменти
для діагностики та сертифікації кабелів і кабельних систем. Як
приклад можна привести мережеві аналізатори компанії
HewlettPackard - HP 4195A і HP 8510C. Мережеві аналізатори
містять високоточний частотний генератор і вузькосмуговий
приймач. Передаючи сигнали різних частот в передавальну пару
і вимірюючи сигнал у приймальній парі, можна виміряти
затухання і NEXT. Мережеві аналізатори - це великогабаритні і
дорогі прилади, призначені для використання в лабораторних
умовах спеціально навченим технічним персоналом.
Дані прилади дозволяють визначити довжину кабелю,
NEXT, затухання, імпеданс, схему розводки, рівень електричних
шумів і провести оцінку отриманих результатів. Існує досить
багато пристроїв даного класу, наприклад, сканери компаній
MicrotestInc.,
FlukeCorp.,
DatacomTechnologiesInc.,
ScopeCommunicationInc. На відміну від мережевих аналізаторів
сканери можуть бути використані не тільки спеціально навченим
технічним персоналом, але навіть адміністраторами-новачками.
Для визначення місця розташування несправності
кабельної системи (обриву, короткого замикання, неправильно
встановленого роз'єму і т.д.) використовується метод "кабельного
радара", або TimeDomainReflectometry (TDR). Суть цього методу
полягає в тому, що сканер випромінює в кабель короткий
електричний імпульс і вимірює час затримки до приходу
відбитого сигналу. За полярності відображеного імпульсу
визначається характер пошкодження кабелю (коротке замикання
або обрив). У правильно встановленому і підключеному кабелі
відбитий імпульс зовсім відсутній.
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РЕАКТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ РОЗРОБЦІ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ СИСТЕМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
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Як відомо, мікро-сервісна архітектура побудована на виділенні невеликих
незалежних служб, при цьому кожна з них реалізує окрему бізнес-функцію. І,
якщо в монолітній архітектурі все пов'язано (при відмові однієї функції можуть
відмовити і інші), то у випадку з мікро-сервісами забезпечується підвищена
гнучкість і стійкість системи. Якщо ж ми говоримо про High Load-додатки, ми
говоримо про великі IT-рішеннях, а вони можуть мати в своїй архітектурі
десятки мікро-сервісів, причому з кожним з них може працювати незалежна
команда. І такі системи, як правило, повинні витримувати більше
навантаження, ніж традиційні монолітні рішення. Ці проблеми вирішуються за
допомогою Project Reactor.

У разі застосування стандартної сервлет архітектури (такі як
Tomcat, WebLogic) кожен запит виконується в окремому потоці.
В цілому цей підхід непоганий, особливо, якщо ми згадаємо
можливості сучасних серверів, здатних обробляти сотні з'єднань
одночасно. Але тут є пара нюансів. Ми не завжди маємо
можливість купити такий сервер і завжди щось може піти не так
(і це головний нюанс).
Припустимо, з'являться затримки бекенду або виникне
ситуація «retry storm». В результаті – число активних потоків і
з'єднань збільшиться, і кластерні коди можуть потрапити в
спіраль за рахунок того, що резервні копії потоків збільшать
навантаження на сервер і будуть навантажувати кластер. Для
розв’язання цієї задачі можна вбудувати різні механізми
регулювання, щоб компенсувати ризики і стабілізувати ситуацію,
але це не вирішить усіх проблем, бо у цих механізмів можуть
бути свої виключні ситуації і також збільшиться непотрібне
навантаження на систему. Слід вказати, що відновлення буває
довгим і ризикованим при такому вирішенні.
Асинхронні системи працюють інакше. Як правило, у них
одному ядрі процесора відповідає один потік, причому сам цикл
запиту-відповіді обробляється за допомогою подій і коллбеків.
Виходить, що в тих місцях, де за запит «відшкодування»
здійснюється цілим потоком, просто додається чергове
повідомлення [1].
Очевидно, що і відновлення після різних неприємностей
буде даватися легше, адже обробити повідомлення в черзі
простіше, ніж зберігати стан великої кількості потоків. А так як
всі запити асинхронні, спрощується і масштабованість системи. І
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в разі, якщо видно велике число повідомлень в черзі, можна
просто тимчасово створити додаткових споживачів.
Тобто стійкість такої системи досягається завдяки самій
природі асинхронного підходу. Які тут нюанси? В асинхронних
системах не відбувається блокування компонентів обробкою
виключень [2]. Помилка в одному компоненті на інші не впливає.
Тим більше, коли один компонент з обробкою повідомлення не
справляється, це повідомлення можна обробити іншим
компонентом, який підписаний на ту ж адресу.
Існує багато реалізацій “реактивних потоків”. Одною з таких
є Spring WebFlux, який працює за допомогою Project Reactor.
Початковий веб-фреймворк, включений у Spring Framework,
Spring Web MVC, був спеціально створений для API сервлетів та
контейнерів сервлетів. Веб-фреймворк з реактивним стеком
Spring WebFlux був доданий пізніше у версії 5.0. Він повністю не
блокується, підтримує зворотний тиск Reactive Streams і працює
на таких серверах, як контейнери Netty, Undertow та Servlet 3.1+
[3].
Необхідність неблокувального веб-стека для обробки
паралельності з невеликою кількістю потоків та масштабування з
меншою кількістю апаратних ресурсів була основою для
створення Spring WebFlux. Сервлет 3.1 дійсно надав API для
неблокованого вводу-виводу. Однак його використання
відводить від решти API сервлетів, де контракти є синхронними
(Фільтр, Сервлет) або блокують (getParameter, getPart) [4]. Це
стало мотивацією для створення нового спільного API, який би
слугував основою для будь-якого неблокуючого середовища
виконання. Це здійснюється через сервери (наприклад, Netty), які
добре зарекомендували себе в асинхронному, неблокованому
просторі.
Функціональне програмування є наступною причиною
створення Spring WebFlux. Додавання лямбда-виразів у Java 8
створило можливості для функціональних API в Java. Це благо
для неблокуючих додатків та API у стилі продовження
(популяризованих CompletableFuture та ReactiveX), які
дозволяють декларативну композицію асинхронної логіки. На
рівні моделі програмування Java 8 дозволила Spring WebFlux
запропонувати функціональні веб-кінцеві точки поряд з
анотованими контролерами.
Реактивний підхід при розробці високо-навантажених
систем із застосуванням Project Rtactor Java – сучасна технологія
для високо- навантаженими додатками з великим числом
зовнішніх користувачів. Хоч реактивна реалізація і не завжди
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підвищує швидкодію системи, зате вона істотно підвищує її
стійкість і масштабованість.
Застосування Reactor дає можливість відносно просто
реалізувати асинхронну роботу, зробивши рішення наочним і
зрозумілим для подальшої підтримки. Також робота з Project
Reactor потребують особливої уваги при написанні коду,
зокрема, при вибудовуванні стрімів Mono і Flux. Додатково до
цього, потрібно постійно звірятися з документацією і виконувати
проміжні тести.
Список використаних джерел:
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В тезі розглянуто питання майбутнього з технологією Віртуальної реальності (VR) та
доповненої реальності (AR) в майбутніх роках. Відмінності цих технологій, розвиток
та буденне життя за допомогою цієї технології, розвиток військової підготовки з
використанням віртуальної реальності. Представлені способи використання цієї
технології в розвитку бізнеса та медицини. Та майбутнього розвитку цієї технології
в напрямку більш реального віртуального світу.

VR або віртуальна реальність – тривимірне середовище, створене
за допомогою комп'ютера, яка відтворює фізичну присутність в
точках віртуального світу і з якою користувач може взаємодіяти.
Відмінністю від доповненої реальності (AR) є те, що справжні
предмети повністю зникають з поля зору, ви бачите тільки
віртуальне середовище.
AR або доповнена реальність – це коли ми дивимося на світ не
безпосередньо, а через якийсь «фільтр», який вбудовує в
справжній світ віртуальні об'єкти так, ніби вони дійсно там
знаходяться. На відміну від віртуальної реальності, справжній світ
не йде з поля зору, а «доповнюється», що і відбивається в
терміні.[1].
Основні гравці на світовому ринку віртуальної і доповненої
реальності - це США і Китай. Американці створюють свої дуже
дорогі продукти і, здається, що їх неможливо повторити. Але
потім з'являється Китай, який робить такі ж продукти набагато
дешевше і вони відмінно працюють. Ринок заполонили великі
компанії, такі як HTC і Facebook. Є деякі фінансові організації і
фонди, які дивляться на успішні стартапи, знаходять того, хто
зробив щось нормальне і купують його. У нас немає глибокої
аналітики, яка загальна кількість гравців на ринку зараз, хто на що
впливає - занадто багато площин, які впливають на загальну
картину. Якщо говорити про доповнену реальність - то це, в
основному, Google і Apple - дві основні платформи, на базі яких
вона працює.
VR та AR в бізнесі:
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Використання VR стендів, в офлайні VR-стенди привертають в
середньому в 2 рази більше людей, ніж звичайні стенди.
Використання таких активностей підвищує лояльність
користувачів - вони більше часу проводять у взаємодії з
продуктом і брендом, що формує лояльність.
VR-тренажер - це майже безкоштовна можливість навчити людину
. Для всіх виробничих і видобувних компаній застосування VRтренажерів - це скорочення витрат, скорочення ризиків і, в зв'язку
з цим, репутаційних втрат. Тому саме вони найбільш усвідомлено
купують і впроваджують VR-продукти.
AR на упаковках - у доповненої реальності одним з найбільш
успішних кейсів було використання її на упаковках в ритейлі. При
цьому не потрібно завантажувати додаток, щоб її активувати. Уже
при наведенні камери пристрою на QR-код на упаковці товару
перед користувачем виникає доповнена реальність.[2].
VR у медицині:
Сьогодні VR використовують у медицині для ранньої діагностики
хвороби Альцгеймера на основі методу, розробленого вченими з
Лондонського університету. Технологія, яку пропонують лікарі,
складається з VR-шолома і приєднаної системи управління.
Одягнувши це обладнання, людина має виконати ряд завдань, які
висвічуються на екрані. Для їх успішного виконання людині
потрібно володіти «внутрішньою картою місцевості» – розуміти,
де вона знаходиться щодо інших предметів. Ця здатність страждає
в людей із хворобою Альцгеймера ще до того, як вони починають
проявляти порушення пам’яті. Також застосовують VR і в таких
аспектах, як рання діагностика розсіяного склерозу, реабілітація
при хворобі Паркінсона, лікування різноманітних фобій і
хронічних болів. Останній винайшли зовсім недавно – у 2020 році.
Суть лікування полягає в тому, що у віртуальній реальності
пацієнт бачить реалістичну модель своєї ураженої кінцівки, котра
блимає в такт серцебиття пацієнта. Завдяки цьому вдається надати
зворотний зв’язок мозку, не викликаючи хворобливих відчуттів у
пацієнта. Винахід назвали HEVR-терапія. Також VR-шоломи
використовують для планування операцій і навчання хірургів,
адже віртуальний пацієнт може хворіти будь-якою хворобою і
відпрацьовувати на ньому можна будь-яку кількість операцій. VR
та AR у військовій галузі:
VR та AR у військовій галузі:
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Військова галузь стала вагомим рушієм прогресу для VR у цілому,
окрім того, технології VR отримали розвиток як частина
військового комплексу. Сьогодні з їх допомогою можна спростити
підготовку солдатів і забезпечити армію набором устаткування,
що підвищує її ефективність.
Використання сучасних AR- і VR-пристроїв не вимагає глибоких
знань у роботі комп’ютерної техніки, що робить їх простими в
освоєнні. Тому все більше країн активно впроваджують технології
доповненої та віртуальної реальності у програми військової
підготовки.
Найбільш розповсюджені кейси – це симулятори польотів і
стрибків з парашутом і, звісно, навчання піхотинців в умовах
ведення бою. Департамент поліції в Нью-Йорку тестує нові методи
навчання та підготовки співробітників за допомогою VRгарнітури. У віртуальному середовищі доволі легко створити різні
сценарії для відпрацювання підрозділу, а сам процес є значно
безпечнішим, ніж традиційні методи. Компанія Striker VR
зосередилася на випуску зброї, що імітує справжнього в процесі
використання. Це означає, що в процесі тренування солдати
будуть відчувати вагу і віддачу, відчувати коливання. Такі
реалістичні заняття допоможуть бійцям краще підготуватися до
реальних військових операцій.[3].
Отже, можна зробити наступні висновки:
 Віртуальна та доповнена реальність це наше майбутнє в
інформаційних технологіях та в нашому майбутньому житті.
 Віртуальна та доповнена реальність зараз прогресує на
світовому ринку економіки, йде комерційна боротьба між США та
Китаєм за перше місце на світовому ринку по продажу технологій
віртуальної реальності.
 Технології віртуальної та доповненої реальності
використовуються в нашому світі для полегшення навчання майже
у всіх сферах життєдіяльності людини, а саме: Медицина,
Військова підготовка та бізнес ідеях.
1.
2.
3.
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Джерела:
Helmeton [Електронний ресурс] : [Веб-сайт] – Режим доступу:
https://helmeton.ru/blog/razlichiya-i-sfery-primeneniya-ar-vr-mr/
VC [Електронний ресурс] : [Веб-сайт] – Режим доступу:
https://vc.ru/life/225411-chto-meshaet-razvivatsya-rynku-virtualnoy-i-dopolnennoy-realnosti
MC.TODAY [Електронний ресурс] : [Веб-сайт] – Режим доступу:
https://mc.today/blogs/vr-vid-kontseptu-do-sogodennya/

ПЕРСПЕКТИВА ЧАТ-БОТІВ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я
Дремлюк Богдан Леонідович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій
м. Київ
Розвиток чат-ботів - одне з найважливіших досягнень штучного інтелекту
та машинного навчання. Декілька дослідників висунули теорію про потенційні
переваги чат-ботів для здоров'я, останні події в медицині показують, як вони
втілюють ці теорії в реальність.

Впровадження медичних роботів відкриває новий рівень
надання медичної допомоги, орієнтованої на пацієнта, де пацієнт
більше, ніж будь-коли, пов’язаний із медичними працівниками.
Існують дебати щодо безпеки чат -ботів та можливих небезпек, які
їх супроводжують, за оцінками лікарів. Ці перспективи випливають
із практичного використання цих віртуальних помічників або чат ботів для охорони здоров’я з багаторічним досвідом роботи у
секторі охорони здоров’я.
Позитивні перспективи
Як і будь -яка інша галузь штучного інтелекту та машинного
навчання в галузі охорони здоров’я, чат-боти можуть допомогти
лікарям, медсестрам, пацієнтам та їх сім’ям у покращенні рівня
наданих послуг. Це відбувається завдяки наданню допомоги під час
надзвичайних ситуацій, призначенню ліків, розробці шляхів
організації пацієнтів та багатьом іншим.
Чат-боти можуть зіграти неоціненну роль у збереженні черги
очікування в лікарнях. Використання чат-ботів дозволяє пацієнтам
записатися на прийом до лікаря без відвідування лікарні. З точки
зору взаємодії, пацієнти відкривають комп’ютерам більше
медичних деталей, ніж людям. Вони спілкуються з чат-ботами з
більшою щирістю, оскільки машини не засуджують їх і не є
упередженими у своїх відносинах. Вони також допоможуть при
отриманні доступу до медичної інформації більше не обмежується
чотирма стінами лікарні. Тепер пацієнти можуть отримати
адекватні знання про стан свого здоров’я, спілкуючись із чат ботами. Ці боти можуть взаємодіяти з пацієнтами, отримувати
необхідну інформацію про їх недугу, звужувати її до конкретного
захворювання та пропонувати найкращі рекомендації на ваших
розумних пристроях.
Негативні перспективи
Незважаючи на рівень успіху, досягнутий за допомогою чатботів, є сліпі зони, які потрібно змінити, для майбутнього
використання програми. Чат-боти не зможуть задовільнити всі
потреби пацієнтів, вони призвані для підтримки лікарів.
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Неможливість комп’ютерів демонструвати людські емоції - одна з
причин, чому пацієнти воліють розкривати більше інформації про
свою історію хвороби та симптоми, ніж при спілкуванні з лікарем.
Медична допомога пройшла довгий шлях у боротьбі з
самодіагностикою та самолікуванням. Зростання кількості чат ботів, схоже, повертає нас туди, де почалася битва. Маючи у своєму
розпорядженні медичних роботів, тепер пацієнти можуть купувати
ліки або діагностувати їх стан без фізичної консультації з
кваліфікованим персоналом для отримання дозволу.
Висновок
Чат-боти можуть принести покращення в медицину. Хоча їх
здатність діагностувати захворювання та рекомендувати план
лікування пацієнтів може бути поставлена під сумнів, вони служать
неоціненним інструментом для медичних досліджень, пов'язуючи
лікарів із пацієнтами та надаючи першу медичну допомогу.
Сьогодні чат -боти застосовні і корисні в багатьох областях,
особливо в охороні здоров'я. Я глибоко вдячний за зменшення
навантаження на лікарів. Це залишає більше часу з пацієнтами та
менше часу на адміністративну роботу.
Список використаних джерел:
1. Palanica A, Flaschner P, Li M, Fossat Y. Physicians’ perceptions of chatbots in health
care: Cross-sectional web-based survey. J Med Internet Res. 2019.
2. Фитцпатрик К.К., Дарси А., Проведение когнитивно-поведенческой терапии для
взрослых с симптомами депрессии с использованием полностью автоматизированного
разговорного агента (Woebot).
3. Tombs M. Sharing Secrets with Robots. AACE,
http://www.editlib.org/p/147797/http://curve.coventry.ac.uk/open (2014, accessed 22 February
2020).
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ДОСЛІДЖЕННЯ КІБЕРСКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ
Дьячук Олександр Станіславович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м. Київ
Дослідження кіберскладової інформаційної війни Російської Федерації проти
України, інформаційний вплив та його складові, види та методи ведення війни
сторонами, інформаційний спротив України, а також, проведення наступальної
кібернетичної війни Україною.

З початком гібридної війни проти України Російська
Федерація значним чином посилила інформаційний вплив на
аудиторію України та західних країн. Основними характерними
рисами такого впливу на населення України стало
розповсюдження ідеї “русского мира” серед російськомовного
населення. При цьому інформаційний вплив містить три
складові.
Перша складова- пропагандистська. Вона спрямована на ту
частину населення, яка частково або повністю не сприймає ідею
розвитку України як самостійної держави. До цієї складової
входять інформаційні повідомлення, що носить форму
неприкритої дезінформації. При такому розкладі російську
сторону абсолютно не турбує достовірність інформації, оскільки
підтримка впевненості в діях РФ на території України серед
такого роду аудиторії досить висока, інша точка зору,практично,
не сприймається цією категорією населення. Інформація такого
роду, переважно, розповсюджується на окупованій території
Автономної Республіки Крим, та на окупованих територіях
Донецької та Луганської областей.
Друга складова- інформаційно-просвітницька. Вона
розрахована на ширшу аудиторію, і полягає у викриванні дій
незаконної української влади проти власного народу. У
формуванні і розповсюдженні такої інформації приймають
участь частина українських засобів масової інформації, що
певним чином, контролюються проросійськими політичними
силами на території України. [1 с. 56-57]
Третя складова- інтернет-ресурси – розраховані на
українську аудиторію. Особливо активно вони були задіяні на
початковому етапі гібридної війни. Так, званий інтернет-тролінг
був організований з метою впливу на активних користувачів
інтернету в Україні.
Четверта складова- кібератаки. Спрямована передусім на
дестабілізацію комп’ютерних систем і доступу до інтернету
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державних установ, фінансових та ділових центрів і створення
безладу та хаосу в житті країни
Спроби агітації та розповсюдження інформації шляхом
поширення чуток великого успіху не мали, ні на початковому
етапі гібридної війни, ні сьогодні. Всі зазначені складові
продовжують
активно
використовуватися
Російською
Федерацією в гібридній війні проти України.
Основний пропагандистський меседж Кремля в гібридній
війні стосується розмежування братнього українського народу та
київської влади, яка перебуває під зовнішнім управлінням. На
Україну покладається провина за невиконання Мінських
домовленостей. Окупований Крим позиціонується як історично
російський регіон, повернення якого відбулося відповідно до
норм міжнародного права. [2 с. 24]
Стійкими тенденціями інформаційного впливу РФ на
Україну в гібридній війні залишаються:
1. Підтримка функціонування пропагандистських каналів за
кордоном, і формування потоків неправдивих повідомлень про
Україну та її владу;
2. Подальший розвиток сучасних способів впливу на аудиторію за
допомогою Інтернету, що включає активне використання
соціальних мереж з одночасним обмеженням можливості
всесвітньої мережі на власну аудиторію. Україна значною мірою
узалежнена від Рунету та його інформаційних ресурсів. За
оцінками експертів, щонайменше 50% усіх міжнародних зв’язків
України зі всесвітньою мережею припадають на РФ. А завдяки
популярності ресурсів ВКонтакте, Yandex та Одноклассников
серед наших співвітчизників 55– 60% Інтернет-трафіка йде з
країни-агресора. За даними Gemius, у травні 2021 р. у ТОП-10
найпопулярніших серед українців сайтів чотири були родом із
РФ: vk.com і mail.ru (3-є і 4-е місця – відразу після google.com та
youtube.com), yandex.ru та ok.ru (6-те е і 9-те місця) [3].
3. Спроби нанесення шкоди для критичної інфраструктури та
органів державної влади, за допомогою шкідливого ПЗ та іншими
методами. Наприклад 23 грудня 2015 року сталась перша у світі
підтверджена атака, спрямована на виведення з ладу
енергосистеми: російським зловмисникам вдалось успішно
атакувати
комп'ютерні
системи
управління
в
диспетчерській «Прикарпаттяобленерго»,
було
вимкнено
близько 30 підстанцій [3]. Також 29 серпня 2021 року на засіданні
РНБО Президент України Володимир Зеленський заявив, що за
останні 2 місяці в Україні було зафіксовано 2.5 тисячі кібератак.
[4]
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В умовах гібридної війни з РФ подолання Рунет-залежності
є нагальним імперативом української інформаційної політики, і
вимагає відповідних заходів владних структур, незалежних
інтернет-організацій та кожного громадянина зокрема.
Список використаних джерел:
6. Дубов Дмитро Володимирович // Геополітичне суперництво у кіберпросторі як чинник
впливу на національну безпеку України
7. В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, С. В. Толюпа// Інформаційна на кіберберзпека:
соціотехнічний аспект
8. Інтернет-джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Russian-Ukrainian_information_war
9. Інтернет-джерело: https://www.mil.gov.ua/
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МАШИННЕ НАВЧАННЯ
Жидка Ольга Валеріївна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м. Київ
Машинне навчання або Machine learning – один з розділів AI, алгоритми, що
дозволяють комп’ютеру робити висновки на підставі даних, не слідуючи
жорстко заданим правилами. Тобто машина може знайти закономірність у
складних і багато-параметричних завданнях (які мозок людини не здатен
вирішити), таким чином знаходячи більш точні відповіді. Як результат –
правильне прогнозування.

Першу програму на основі алгоритмів, здатних
самонавчатися, розробив Артур Самуель (Arthur Samuel) в 1952
році, призначена вона була для гри в шашки. Самуель дав і перше
визначення терміну «машинне навчання»: це «область
досліджень розробки машин, які не є заздалегідь
запрограмованими». Більш точне визначення терміну «машинне
навчання» дав набагато пізніше Т. М. Мітчелл: кажуть, що
комп’ютерна програма навчається на основі досвіду E по
відношенню до деякого класу задач T і міри якості P, якщо якість
вирішення завдань з T, виміряна на основі P, поліпшується з
набуттям досвіду E.
Ціль машинного навчання  частково або й повністю
автоматизувати рішення різних складних аналітичних задач.
Тому, насамперед, машинне навчання покликане давати
максимально точні прогнози на підставі вступних даних, щоб
власники бізнесів, маркетологи і співробітники могли приймати
правильні рішення в своїй роботі. В результаті навчання машина
може
передбачати
результат,
запам’ятовувати
його,
відтворювати за необхідності, вибирати кращий із декількох
варіантів.
В даний час ведеться розробка самих різних систем
машинного навчання, призначених для використання в таких
технологіях майбутнього, як Інтернет Речей, Промисловий
Інтернет Речей, в концепції «розумне» місто, при створенні
безпілотного транспорту і в багатьох інших.
Про те, що на машинне навчання зараз покладають великі
надії, свідчать такі факти.
В компанії Google вважають, що скоро її продукти
«перестануть бути результатом традиційного програмування  в
їх основу буде покладено машинне навчання».
Компанії Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft і
китайська фірма Baidu вступили в боротьбу за талановитих
фахівців у сфері штучного інтелекту.
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Марк Цукерберг, генеральний директор Facebook, особисто
 по телефону і по відеочату  бере участь в спробах його
компанії переманити найкращих випускників.
Відвідуваність
на
найважливіших
академічних
конференціях в цій сфері збільшилася майже в чотири рази.
Такі нові продукти, як Siri від Apple, M від Facebook, Echo
від Amazon були створені за допомогою машинного навчання.
За ознакою наявності вчителя, навчання ділиться на
навчання з учителем (Supervised Learning), без вчителя
(Unsupervised Learning) та з підкріпленням (Reinforcement
Learning).
Навчання з учителем застосовують коли потрібно навчити
машину розпізнавати об’єкти або сигнали. Загальний принцип
навчання з учителем це «дивись, ось це двері і це теж двері, і ось
це теж двері».
Навчання без вчителя використовує принцип «ця річ така ж
як інші». Алгоритми вивчають подібності і можуть виявити
відмінність і виконати виявлення аномалій, розпізнаючи, що є
незвичайним або несхожим.
Навчання з підкріпленням використовують там, де перед
машиною стоїть завдання  правильно виконати поставлені
завдання у зовнішньому середовищі маючи безліч можливих
варіантів дії. Наприклад, в комп’ютерних іграх, трейдингових
операціях, для безпілотної техніки.
За типом застосовуваних алгоритмів можна виділити два
види:
 класичне навчання  відомі і добре вивчені алгоритми
навчання, розроблені в основному більше 50-ти років тому для
статистичних бюро. Підходить, насамперед, під завдання роботи
з даними: класифікація, кластеризація, регресія і т.п.
Застосовують для прогнозування, сегментації клієнтів і так далі.
 нейронні мережі і глибоке навчання  найбільш сучасний
підхід до машинного навчання. Нейронні мережі застосовуються
там, де потрібні розпізнавання або генерація зображень і відео,
складні алгоритми управління або прийняття рішень, машинний
переклад і подібні складні завдання.
При вмілому підході, комбінуючи різні види машинного
навчання, можна домогтися автоматизації всіх рутинних
процесів. Іншими словами, роботи, підготовлені за допомогою
машинного навчання, можуть виконувати всю рутинну роботу.
Людям же залишається вся творча частина: складання стратегій,
ведення переговорів, укладення договорів та інше. Це важливий
фактор, оскільки машина не може вийти за задані їй рамки, а
людський мозок вміє мислити непересічно.
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КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ НА БАЗІ МІНІ-ЦОД

Карапа Ілля Вікторович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій
м. Київ
Ринок ЦОД рухається по шляху мініатюризації. Уже доступні міні- і мікро-ЦОДи,
які вміщують в себе основні компоненти дата-центрів. Очікується, що до 2025
року до інтернету речей (IoT) буде підключено близько 39 млрд пристроїв. Щорічно
вони стануть генерувати сотні, якщо не тисячі, зеттабайт нових даних. Щоб
впоратися зі зростаючим потоком інформації, компаніям доведеться
переосмислити свою ІТ-архітектуру. Для обробки масивів даних вони почнуть
частіше використовувати передові інструменти, такі як штучний інтелект (ШІ)
і машинне навчання. У свою чергу ці технології будуть вимагати прискореної
роботи серверів і більшої пропускної здатності. І все б непогано, якщо б
інформація поширювалася по прямій лінії зі швидкістю світла. Але це неможливо,
адже в такому випадку в кожній фірмі або її департаменті повинен
розташовуватися свій власний локальний дата-центр, а це занадто дорого і
ресурсовитратно. На допомогу приходить технологія міні-ЦОД.

Міні дата-центри - невеликі, типізовані, попередньо
виготовлені рішення, які містять всі компоненти традиційного
дата-центру. Міні-ЦОД спеціально створені для того щоб
задовольнити потреби периферії мережі. Функціонально вони
замінюють малі серверні в віддалених локаціях, заводах,
виробництвах. Міні-ЦОД можуть бути спеціально спроектовані і
побудовані під потреби конкретного клієнта і містити від однієї
до багатьох IT-стійок. Вони займають значно менше фізичного
місця і споживають значно менше енергії, ніж дата-центри в
«класичному дизайні». Головна перевага міні-ЦОД в тому, що
такі рішення можуть бути швидко доставлені і запущені. Інтерес
до них є і у комерційних структур, і промислових підприємств, і
у державних служб. Основний мотив - це типізація рішення. Воно
підходить тим, хто хоче отримати результат швидко і за адекватні
гроші - без проектних і будівельних робіт, без попередньої
підготовки приміщення і отримання його у власність. На вигляд
міні-ЦОД схожий на звичайну шафу з тією лише відмінністю, що
на дверях розташовані датчики систем безпеки. Але все не так
просто. Двері відкриваються, і перед нами постає технічно
складний пристрій з безліччю інженерних систем всередині, а
саме:
- система електропостачання. Живлення міні-ЦОД здійснюється
від мережі змінного струму напругою 220 і 380 В;
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-

система охолодження;
система автоматичного пожежогасіння;
система безпеки;
система управління і інтелектуального моніторингу: кожна
інфраструктурна складова контролюється дистанційно. Система
обладнана засобом самодіагностики, це дозволяє прогнозувати і
виявляти перешкоди в роботі.

Рисунок 1 – міні-ЦОД
Модульний підхід дозволяє підлаштовуватися під побажання
замовника щодо збільшення ступеня резервування або, навпаки,
за загальним здешевленням рішення. Для тих, хто зацікавлений у
здешевленні, можна прибрати з конструкції деякі надлишкові
інженерні системи або замінити їх простими аналогами. А для
тих,
кому
важливіше
працездатність,
навпаки,
«нафарширувати» міні-ЦОД додатковими системами і сервісами.
Ще один великий плюс модульності - це можливість швидкого
масштабування.
При
необхідності
можна
наростити
інфраструктуру шляхом додавання нових модулів. Це робиться
дуже легко - через стикування шаф один з одним. Міні-ЦОД - це
доступна для багатьох альтернатива, яка дозволяє уникнути
довгострокового і дорогого будівництва власного дата-центру, і
при цьому зберегти повний контроль над інфраструктурою.
Список використаних джерел:
10. Інтернет-джерело: https://habr.com/ru/post/505462/
11. Інтернет-джерело: https://www.atlex.ru/novosti/novosti-industrii/mini-tsod-komupodojdet
12. Інтернет-джерело: https://pro.rbc.ru/demo/5e5887e59a79470996ea1bbd
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ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИРОБНИЧОГО ЦЕНТРУ
Замрій І.В.
Олімпієва Ю.І.
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій
Кафедра вищої математики, математичного моделювання та фізики
Київ
Для ефективного функціонування виробничого центру необхідне виконання ряду
важливий умов, і серед них першочергове місце займає здатність інформаційно-керуючої
системи виконувати свої функції впродовж заданого інтервалу часу за умови впливу на неї
потоку експлуатаційних відмов, навмисних пошкоджень, втручання в обмін і обробку
інформації, а також у разі помилок обслуговуючого персоналу, тобто функціональної стійкості
системи, і звичайно ж оптимізації процесу. Функціональна стійкість забезпечується
застосуванням у складній технічній системі різних, вже існуючих видів надмірності
(структурної, часової, інформаційної, функціональної, навантажувальної та ін.) шляхом їх
перерозподілу з метою парирування наслідків позаштатних ситуацій. Досліджується
використання методів нелінійної динаміки для аналізу та оптимізації роботи інформаційної
сиcтеми виробничого центру промислового підприємства, що дозволяє більш ефективно
вирішувати завдання збільшення продуктивності роботи виробничого центру.

Методика побудована на алгоритмах нелінійної динаміки дозволяє
здійснити завдання налаштування CAD/CAM-систем для формування
оптимальної керуючої програми для конкретної моделі апарата
інформаційної системи
з конкретними динамічними властивостями.
Основною передумовою та перевагою нелінійної динаміки є те, що проста
нелінійна система повністю здатна демонструвати різноманітну складну
поведінку [10]. Ці системи можуть досліджувати багато різних форм
поведінки або реакцій, які надає їм їх нелінійність, та адаптивно обирати ті,
які найкращим чином відповідають їх потребам та умовам. Завдання вибору
оптимальної траєкторії руху апарату виробничого центру для забезпечення
його функціональної стійкості багато в чому подібне до проблеми вибору
оптимального маршруту відомої задачі «задачі комівояжера». Для вирішення
цього завдання ми обрали нейронну мережу Хопфілда, що базується на
алгоритмі Хебба [1]. Дану модель було перевірено експерементальним
чином. Як виявилося нейронна мережа знаходить дуже близькі до
оптимальних рішення більш ніж в 90%, при цьому покращення варіантів
траєкторії руху інструменту збільшувалося до 15%, тобто зменшувався час
обробки. Слід зазначити, що саме використання в навчанні нейромережі
методів нелінійної динаміки дозволяє домогтися таких стабільно хороших
результатів [2].
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Для досягнення оптимальних результатів під час роботи CAD/CAMсистеми слід доповнити процес формування керуючої програми виробничого
центру наступними процедурами:
- оцінка хаотичності керуючої програми методами нелінійної динаміки;
- нейромережева оптимізація траєкторії руху інструменту;
- оптимізації швидкості подачі шляхом реконструкції рівнянь
динамічної системи апарату.
Вказані операції можна подати у вигляді програмних модулів
вбудованих в CAM-систему (див.рис. 1).

Рис. 1. Схема процесу формування та оптимізації керуючої програми
виробничого центру з урахуванням динамічних характеристик
Список використаних джерел:
1.
H. Demuth, M. Beale. Neural Network Toolbox. For Use with MATLAB. The MathWorks Inc.
1992-2000.
2.
В.В. Собчук, І.В. Замрій, Ю.І. Олімпієва, С.О. Лаптєв. Функціональна стійкість
технологічних процесів на основі нелінійної динаміки із застосуванням нейромереж // Сучасні інформаційні
системи. 2021. Том 5, №2. С. 49-57.
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ІНТЕРНЕТ РЕСУРСУ
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Навчально-науковий інститут Факультет технологій
м. Київ
Приблизно 10 років тому словосполучення “big data” видавалось абстрактним та
футуристичним. Але вже тоді стало зрозумілим, що за декілька років про
роботу з великими даними багато говоритимуть. Адже навіть 10 років тому
було чимало даних, які ми намагалися обробляти за допомогою інструментів BI
та багатошарових звітів [1]. Але жоден із цих методів не дотягував до звання
технології майбутнього.

Вікіпедія дає наступне визначення терміну Big Data:
Вели́кі да́ні (англ. Big Data) в інформаційних технологіях —
набори інформації (як структурованої, так і неструктурованої)
настільки великих розмірів, що традиційні способи та підходи
(здебільшого
засновані
на
рішеннях
класу бізнесової
аналітики та системах управління базами даних) не можуть бути
застосовані до них[2].
Типовий приклад великих даних - це інформація, яка
надходить з різних фізичних експериментальних установок наприклад, з Великого адронного коллайдера, який виробляє
величезну кількість даних і робить це постійно. Установка
безперервно видає великі обсяги даних, а вчені з їх допомогою
вирішують паралельно безліч завдань.
Поява великих даних в публічному просторі було пов'язано
з тим, що ці дані торкнулися практично всіх людей, а не тільки
наукове співтовариство, де подібні завдання вирішуються давно.
У публічну сферу технології Big Data вийшли, коли мова стала
йти про цілком конкретному числа - числа жителів планети. 7
мільярдів, які збираються в соціальних мережах та інших
проектах, які агрегує людей. YouTube, Facebook та ін., де
кількість людей вимірюється мільярдами, а кількість операцій,
які вони здійснюють одночасно, величезна. Потік даних в цьому
випадку - це дії користувача. Наприклад, дані того ж YouTube,
які переливаються по мережі в обидві сторони. Під обробкою
розуміється не тільки інтерпретація, але і можливість правильно
обробити кожне з цих дій, тобто помістити його в потрібне місце
і зробити так, щоб ці дані кожному користувачу були доступні
швидко, оскільки соціальні мережі не терплять очікування [3].
Міжнародна консалтингова компанія McKinsey, що
спеціалізується на розв’язанні задач, пов’язаних зі стратегічним
управлінням, виділяє 11 методів і технік аналізу, що
застосовуються до великих даних.
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Методи классу Data Mining (видобуток даних, інтелектуальний
аналіз даних, глибинний аналіз данних) — сукупність методів
виявлення у даних раніше невідомих, нетривіальних, практично
корисних знань, необхідних для прийняття рішень. До таких
методів, зокрема, належать: навчання асоціативним правилам
(association rule learning), класифікація (разгалуження на
категорії), кластерний аналіз, регресійний аналіз, виявлення і
аналіз відхилень тощо.
Краудсорсинг — класифікація і збагачення даних силами
широкого, неозначеного кола особистостей, що виконують цю
роботу без вступу у трудові стосунки.
Змішання та інтеграція даних (data fusion and integration) —
набір технік, що дозволяють інтегрувати різнорідні дані з
розмаїття джерел з метою проведення глибинного аналізу
(наприклад, цифрова обробка сигналів, обробка природньої мови,
включно з тональним аналізом).
Машинне навчання, включаючи навчання з учителем і без
учителя – використання моделей, побудованих на базі
статистичного аналізучи машинного навчання для отримання
комплексних прогнозів на основі базових моделей.
Штучні нейронні мережі, мережевий аналіз, оптимізація, у тому
числі генетичні алгоритми (genetic algorithm — евристичні
алгоритми пошуку, що використовуються для розв’язання задач
оптимізації і моделювання шляхом випадкового підбору,
комбінування і варіації потрібних параметрів з використанням
механізмів, аналогічних натуральному відбору у природі)
Розпізнавання образів
Прогнозна аналітика
Імітаційне моделювання (simulation) — метод, що дозволяє
будувати моделі, що описують процеси так, як вони би
проходили у дійсності. Імітаційне моделювання модна
розглядати як різновид експериментальних випробувань.
Просторовий аналіз (spatial analysis) — клас методів, що
використовують топологічну, геометричну і географічну
інформацію, що вилучається із даних.
Статистичний аналіз — аналіз часових рядів, A/B-тестування
(A/B testing, split testing — метод маркетингового дослідження;
при його використанні контрольна група елементів порівнюється
із набором тестових груп, у яких один чи кілька показників були
змінені, щоб з’ясувати, які зі змін покращують цільовий
показник.
Візуалізація аналітичних даних — подання інформації у
вигляді малюнків, діаграм, з використанням інтерактивних
можливостей і анімації, як для отримання результатів, так і для

використання у якості вихідних даних для подальшого аналізу.
Дуже важливий етап аналізу великих даних, що дозволяє
показати найважливіші результати аналізу у найбільш зручному
для сприйняття вигляді[4].
Багато що з того, що стосується великих даних, підходів,
які використовуються для їх аналізу, насправді існує досить
давно. Наприклад, обробка зображень з камер спостереження,
коли ми говоримо не про одну зображенні, а про потік даних. Або
навігація роботів. Все це існує десятки років, просто зараз
завдання по обробці даних торкнулися набагато більшу кількість
людей та ідей.

1.
2.

3.
4.
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Список використаних джерел:
Інтернет-джерело https://www.intellias.ua/blog/big-data-trends-for-future
Інтернет-джерело
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%9
6_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96
Інтернет-джерело https://postnauka.ru/faq/46974
Інтернет-джерело http://sewiki.ru/index.php?title=Большие_данные&oldid=3075

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ IoT, ЗАГРОЗИ ТА ЗАХИСТ
Костюк Каріна Володимирівна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Основними характеристиками пристроїв IoT є те, що вони здатні підключатися
до Інтернету та взаємодіяти з його середовищем шляхом збору та обміну
даними. Інтернет речей (IoT) настільки розширився, що розвиток його безпеки
повинен був швидко йти в ногу. У цій статті обговорюються основи безпеки
Інтернету речей, щоб допомогти визначити, що це таке, чому це необхідно і як
цього можна досягти.

Немає миттєвого виправлення, яке б могло відповісти на питання
безпеки та загрози, викладені в цій статті. Для належного
забезпечення більш спеціалізованих систем та аспектів Інтернету
речей можуть знадобитися конкретні стратегії та інструменти.
Однак користувачі можуть застосувати кілька найкращих
методів для зменшення ризиків та запобігання загрозам:
- Використовуйте надійні та унікальні паролі для всіх облікових
записів. Надійні паролі допомагають запобігти багатьом
кібератакам.
Менеджери
паролів
можуть
допомогти
користувачам створювати унікальні та надійні паролі, які
користувачі можуть зберігати у додатку чи самому програмному
забезпеченні.
- Надайте пріоритет безпеці Wi-Fi. Деякі способи, якими користувачі
можуть це зробити, включають ввімкнення брандмауера
маршрутизатора, відключення WPS і включення протоколу
безпеки WPA2, а також використання надійного пароля для
доступу до Wi-Fi. Забезпечення безпечних налаштувань
маршрутизатора також є важливою частиною цього кроку.
- Моніторинг поведінки базової мережі та пристрою. Кібератаки
важко виявити. Знання базової поведінки (швидкість, типова
пропускна здатність тощо) пристроїв та мережі може допомогти
користувачам стежити за відхиленнями, які натякають на
зараження шкідливим програмним забезпеченням.

-Застосування

сегментації
мережі.
Користувачі
можуть
мінімізувати ризик атак, пов'язаних з IoT, шляхом створення
незалежної мережі для пристроїв IoT та іншої для гостьових
з'єднань. Сегментація мережі також допомагає запобігти
поширенню атак та ізолювати, можливо, проблемні пристрої, які

неможливо негайно вимкнути в автономному режимі.
- Захистіть конвергенцію IoT-хмари та застосуйте хмарні рішення.
Інтернет речей і хмара все більше інтегруються. Важливо
подивитися на наслідки безпеки кожної технології для іншої.
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Хмарні рішення також можна розглядати як додаткові засоби
безпеки та обробки для крайових пристроїв IoT.
Окрім застосування цих методів безпеки, користувачі також
повинні знати про нові досягнення у технології. Останнім часом
безпеці IoT приділяється все більше уваги. Постійно проводяться
дослідження щодо того, як захистити конкретні галузі,
відстежувати загрози, пов'язані з Інтернетом речей, і готуватися
до майбутніх змін ігор, таких як 5G. Користувачі повинні
розуміти, що IoT - це активна та розвивається сфера, тому її
безпеку завжди доведеться трансформувати та пристосовуватися
до її змін.
Список використаних джерел:
1. https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/internet-of-things/iot-security101-threats-issues-and-defenses (дата звернення: 18.10.2021)
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РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
СФЕРІ БІЗНЕСУ
Костюк Каріна Володимирівна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Від інтернет -магазину вашої компанії до корпоративного програмного
забезпечення, яке ваш бізнес використовує для запису транзакцій та збору
інформації, інформаційні технології відіграють важливу роль у повсякденній
діяльності та успіху вашого малого бізнесу. Роль ІТ у бізнесі проявляється в
тому, як вони можуть допомогти вашій компанії стати більш продуктивною,
підвищити продуктивність, заощадити гроші, покращити досвід роботи з
клієнтами, спростити комунікації та покращити прийняття управлінських
рішень. ІТ також відіграють важливу роль у допомозі компаніям у глобальному
розширенні та у забезпеченні доступу персоналу до інформації компанії у будьякій точці світу.

1. Покращена
організаційна
комунікація.
Важливе
використання технологій у бізнесі для спілкування за
допомогою таких платформ, як програмне забезпечення для
проведення конференцій, електронна пошта, відеочат,
інтрамережі компаній та Інтернет загалом. ІТ дозволяє
підприємствам легко проводити віртуальні зустрічі з
персоналом та клієнтами по всьому світу, не витрачаючи час і
гроші на подорожі. У той же час працівники можуть
отримувати доступ до інформації та обмінюватися нею, а
також співпрацювати у своїй роботі незалежно від
місцезнаходження; співробітники можуть навіть працювати
віддалено, щоб компанія могла заощадити на витратах.
Компанії також можуть використовувати платформи, такі як
соціальні медіа, для більш ефективного вирішення проблем
клієнтів.
2. Більш ефективні щоденні операції. Ще одна роль ІТ у бізнесі це підвищення ефективності операцій, щоб компанія могла
виконувати завдання швидше та дешевше. Часто це
відбувається за допомогою програмного забезпечення
підприємства та централізованої бази даних компанії.
3. Покращений досвід клієнтів. ІТ також полегшує надання
хорошого
досвіду
клієнтам
завдяки
покращенню
обслуговування клієнтів, спрощенню персоналізованого
маркетингу та електронної комерції. Замість того, щоб мати
змогу зв’язатися з компанією у робочий час, клієнти можуть
зручно взаємодіяти з компанією на її веб -сайті та за
допомогою соціальних мереж, електронної пошти та
користувацьких послуг миттєвого обміну повідомленнями.
Відстежуючи попередні покупки клієнтів за допомогою
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маркетингового програмного забезпечення, компанії можуть
надсилати спеціальні рекламні акції, які краще відповідають
потребам клієнтів та призводять до більш вірогідних
продажів. Клієнти також отримують вигоду від можливості
купувати продукти та послуги на веб -сайті компанії, а це
також збільшує потенціал для збільшення доходу та зростання
компанії.
4. Інформаційні технології та прийняття бізнес-рішень. Роль
інформаційних технологій у прийнятті управлінських рішень
вбачається у таких інструментах, як програмне забезпечення
ERP та системи підтримки прийняття рішень, які допомагають
менеджерам бачити дані про результати діяльності компанії в
режимі реального часу, щоб вони могли приймати більш
обґрунтовані рішення. Таке програмне забезпечення
представляє онлайн -інформаційну панель з інформацією про
фінанси компанії, клієнтів, тенденції продажів та маркетингу
та рівні запасів.
Список використаних джерел:
2. Інтернет-джерело:
https://bizfluent.com/facts-5977213-role-informationtechnology-business.html (дата звернення: 17.10.2021)
3. Інтернет-джерело:
https://www.uniassignment.com/essaysamples/information-technology/role-of-information-technology-in-business-informationtechnology-essay.php (дата звернення: 17.10.2021)
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ПРИКЛАДНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ СИСТЕМ ОБРОБКИ
ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Котубей Назар Іванович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м. Київ
Комп’ютерна графіка – одна з галузей застосування комп’ютерів. Створення
малюнків на комп’ютері відбувається за допомогою спеціально призначених
програм – графічних редакторів. Графічний редактор – прикладне середовище,
призначене для створення і редагування графічних зображень.Документом
графічного редактора є малюнок. За принципами побудови графічні зображення
бувають растрові, векторні, фрактальні.

В технології обробки зображень використовується аналіз,
перетворення і трактування зображень. Спочатку зображення
вводяться у середовище роботи із зображенням. У результаті
сканування зображень формується великий обсяг даних. Дані із
зображеннями використовують спеціальні графічні формати.
Введене зображення піддається різним видам обробки:
розпізнаванню об'єктів і образів, усунення спотворень та ін., що
зазвичай вимагає високої продуктивності комп’ютера, великих
обсягів пам'яті і спеціалізованого технічного і програмного
оснащення.
Є редактори, які підтримують як векторну, так і растрову
графіку, завдяки вбудованим програмам для конвертації файлів з
одного формату в інший. Растрове зображення складається з
маленьких однокольорових точок – пікселів (від англ. picture
element – елемент картинки). Це найменший елемент растрового
зображення, який характеризується кольором та яскравістю.
Растр – представлення зображення у вигляді двовимірного
масиву пікселів, впорядкованих у рядки та стовпці.
Растрове зображення на екрані складається з рівних за
величиною пікселів, які під час збільшення виглядають як
квадратики. Для визначення розміру растрового малюнка
вказують кількість пікселей по вертикалі та горизонталі.
Системи обробки графічних зображень та прикладне
програмне забезпечення мають дуже широкий спектр
використання, а також велику кількість форматів та редакторів,
завдяки яким зображення можна створити та редагувати.
Приклади растрових графічних редакторів – Paint, Adobe
Photoshop.
Приклади форматів зберігання растрових зображень: Bmp, Pcx,
Tiff (для зберігання сканованих зображень), Psd, Jpeg, Gif, Fpx.
Векторне зображення складається з готових елементів
(графічних примітивів): відрізків прямих, еліптичних дуг,
фрагментів прямокутників, кіл тощо. Користувач створює один з
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об’єктів, змінює його параметри (розмір, положення, кут
повороту), а комп’ютер креслить його вже зі зміненими
характеристиками. Процес редагування у векторних графічних
редакторах полягає в зміні параметрів графічних примітивів або
додаванні нових об’єктів. Приклад векторного графічного
редактору – CorelDraw. Приклад форматів зберігання векторних
зображень: Eps, Dcs, Pdf, Cdr, Cdx, Cmx, Cpx.
Фрактальне зображення, як і векторне, засноване на
математичних обчисленнях. Однак базовим елементом
фрактальної графіки є й сама математична формула, тобто ніяких
об’єктів у пам’яті комп’ютера не зберігається і зображення
формується виключно за рівняннями. У такий спосіб будують як
найпростіші регулярні структури, що імітують природний
ландшафт, так і тривимірні об’єкти.
Окремим предметом вважається тривимірна (3D) графіка, що
вивчає прийоми та методи побудови об’ємних моделей об’єктів
у віртуальному просторі. Як правило, в ній поєднуються
векторний і растровий засоби формування зображень.
Тривимірна графіка знайшла широке застосування в таких
галузях, як наукові розрахунки, інженерне проектування,
комп’ютерне моделювання фізичних об’єктів, ігри тощо.
6.
7.
8.
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Список використаних джерел:
Інтернет-джерело:
http://lubbook.org/book_223_glava_18_TEMA_3.2._Prikladneprogramne.html
О. М. Мартиняк // Комп’ютеризовані системи обробки текстової та графічної інформації
Інтернет-джерело: https://elearning.sumdu.edu.ua/lectured: /1782687/index.html

ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
Кутц Андрій В.
Державний університет телекомунікацій
м. Київ
У роботі ми побудували прогностичну нейронну мережу для успішного
прогнозування кількох основних класів радіолокаційних даних, а також економічних
показників. Це двошарова нейронна мережа з прямим пересуванням, заснована на
алгоритмі помилок зворотного розповсюдження. Результати прогнозування
реальних радіосигналів. За результатами прогнозу виявилося, що нейронна мережа
забезпечує точність короткострокового прогнозу. У цій статті ми описуємо
процедури вибору характеристик для вивчення нейронної мережі, обґрунтовуючи
вибір структури нейронної мережі, навчання та отримані результати.

Прогнозування часових рядів наразі є важливою темою через
широкий спектр застосування (радіолокація, медицина, соціальноекономічна сфера, енергетика тощо). Аналіз робіт у сфері
довгострокового прогнозування недетермінованих сигналів
показав, що на цей час найменш вивченим є довгострокове
прогнозування нейронної мережі. Використання нейронних мереж
для довгострокового прогнозування засноване на їх можливості
апроксимувати нелінійні функції, накопиченні історії та на її
використанні в прогнозуванні та здатності до навчання. Робота
базувалася на методі прогнозування нейронних мереж з
використанням двошарової мережі з прямим розподілом.
Реалізована нейронна мережа може бути використана для
прогнозування реальних сигналів різних діапазонів частот. Це
дослідження може бути дуже корисним у медицині, геодезії,
економіці та інших областях. Ключові слова: радіочастотні
сигнали, нейромережа, прогнозування часових рядів.
1. Вступ
Під нейронними мережами маються на увазі обчислювальні
структури, що імітують прості біологічні процеси, які так чи
інакше пов'язані з активністю мозку людини. Це паралельні
системи, здатні до адаптивного навчання шляхом аналізу вхідних
ефектів. Елементарним перетворювачем у цих мережах є нейрон.
Штучні НМ побудовані за принципами організації та
функціонування їх біологічних аналогів. Вони здатні вирішувати
широкий спектр проблем розпізнавання зображень, ідентифікації,
прогнозування, оптимізації, управління складними об’єктами.
Особливу увагу слід приділити використанню нейронних
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мережевих технологій (динамічні нейронні мережі зараз є
найбільш актуальними) для покращення обробки радіолокаційної
інформації у складних умовах, які потребують високих
обчислювальних потужностей, коли динаміка зміни зовнішніх
умов дуже висока і традиційні підходи до створення систем
обробки не можуть забезпечити необхідного результату [1]. Окрім
здатності вирішувати новий клас проблем, нейромережі мають ряд
істотних переваг. По-перше, це опір вхідному шуму, що дозволяє
використовувати нейромережі у високоточних системах зв'язку.
Така можливість для нейронних мереж з’являється завдяки так
званому навчанню. Після навчання вони можуть ігнорувати входи,
на які подаються дані про шум. Нейромережі можуть працювати
належним чином, навіть якщо вхідний сигнал шумний.
По-друге, адаптація до змін. Це означає, що при невеликих
змінах навколишнього середовища нейронна мережа здатна
адаптуватися до змін. Розглянемо нейронну мережу, яка передбачає
зростання / падіння цін на біржі. Однак поступово, з кожним днем,
ситуація на ринку змінюється. Якби мережа не адаптувалася до
цих змін, вона припинила б давати правильні відповіді за тиждень.
Але штучні нейронні мережі, навчаючись на основі даних, щоразу
пристосовуються до навколишнього середовища. По -третє, це
відмовостійкість. Вони можуть дати правильні результати навіть
при значному пошкодженні компонентів, що їх роблять. Почетверте, надвисока швидкість. Комп'ютер виконує команди
послідовно. Однак у голові людини кожен нейрон являє собою
невеликий процесор (який приймає сигнал, перетворює його і
посилає на вихід). І в наших головах мільярди таких процесорів.
Ми отримуємо гігантську мережу розподілених обчислень. Сигнал
обробляється нейронами одночасно. Ця властивість потенційно
проявляється у штучних нейронних мережах. Якщо у вас
багатоядерний комп’ютер, ця властивість буде виконано. Для
одноядерних комп’ютерів помітної різниці не буде [2].
Однак у нейронних мереж є серйозний недолік. Варто
відзначити, що нейронні мережі, незважаючи на широкий спектр
завдань, які вони можуть вирішити, все ще залишаються лише
корисними додатковими функціональними можливостями. На
першому місці завжди є комп’ютерні програми. Чудова новина
полягає в тому, що, інтегрувавши традиційні алгоритми
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програмного забезпечення та нейромережі, ви можете майже
повністю позбутися всіх потенційних вад.
Дослідження штучних нейронних мереж пов’язані з тим, що
спосіб обробки інформації людським мозком принципово
відрізняється від методів, що використовуються звичайними
цифровими комп’ютерами. Мозок - надзвичайно складний,
нелінійний, паралельний комп’ютер. Він має здатність
організувати свої структурні компоненти, які називаються
нейронами, так, щоб вони могли виконувати конкретні завдання
(такі як розпізнавання образів, сенсорна обробка, рухові функції) у
багато разів швидше, ніж більшість сучасних високошвидкісних
комп’ютерів.
Виходячи з усього вищеописаного стає зрозумілим, чому на
цьому етапі розвитку методів і методів програмування така велика
увага приділяється програмуванню нейронних мереж [3].
Прогнозування часових рядів наразі є темою, оскільки воно
має широке поле застосування (радіолокація, медицина, соціальноекономічна сфера, енергетика, управління ризиками, інженерні
програми тощо). Аналіз робіт у галузі довгострокового
прогнозування (22, 24, 25) недетермінованих сигналів показав, що
на даний момент найменш вивченим є нейромережеве далеке
прогнозування. Використання нейронних мереж для
довгострокового прогнозування ґрунтується на їх здатності
наближати нелінійні функції, накопичувати історію та її
застосування у прогнозуванні та навчанні здатності [4].
2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми
В прочитанних роботах був проведенний аналіз робіт інших
розробників та авторів творів, а саме сформовані відмінності та
особливості данної статті. Особливу увагу слід приділити
використанню нейронних мережевих технологій (динамічні
нейронні мережі зараз є найбільш актуальними) для покращення
обробки радіолокаційної інформації у складних умовах, які
потребують високих обчислювальних потужностей, коли динаміка
зміни зовнішніх умов дуже висока і традиційні підходи до
створення систем обробки не можуть забезпечити необхідного
результату [1]. Сигнал обробляється нейронами одночасно. Ця
властивість потенційно проявляється у штучних нейронних
мережах. Якщо у вас багатоядерний комп’ютер, ця властивість
буде виконано. Для одноядерних комп’ютерів помітної різниці не
буде [2].Виходячи з усього вищеописаного стає зрозумілим, чому
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на цьому етапі розвитку методів і методів програмування така
велика увага приділяється програмуванню нейронних мереж [3].
Використання нейронних мереж для довгострокового
прогнозування ґрунтується на їх здатності наближати нелінійні
функції, накопичувати історію та її застосування у прогнозуванні
та навчанні здатності [4].
3. Мета і задачі дослідження
Виходячи з усього вищеописаного стає зрозумілим, чому на
цьому етапі розвитку методів і методів програмування така велика
увага приділяється програмуванню нейронних мереж.
Прогнозування часових рядів наразі є темою, оскільки воно має
широке поле застосування (радіолокація, медицина, соціальноекономічна сфера, енергетика, управління ризиками, інженерні
програми тощо). Аналіз робіт у галузі довгострокового
прогнозування недетермінованих сигналів показав, що на даний
момент найменш вивченим є нейромережеве далеке
прогнозування. Використання нейронних мереж для
довгострокового прогнозування ґрунтується на їх здатності
наближати нелінійні функції, накопичувати історію та її
застосування у прогнозуванні та навчанні здатності
4. Опис моделі
Структуру штучного нейрона можна представити у вигляді
моделі, що містить три основні елементи:
1) Набір синапсів, що характеризуються їх вагою. Зокрема,
сигнал 𝑥𝑗 на вході синапсу j, пов'язаний з нейроном k,
помножується на вагу 𝑤𝑘𝑗 ;
2) суматор, який додає вхідні сигнали, зважені щодо
відповідних синапсів нейронів;
3) Функція активації обмежує амплітуду вихідного сигналу
нейрона [5]. У математичному плані функціонування нейрона
виражається такими рівняннями (1):
𝑢𝑘 = ∑𝑚
𝑗=1 𝑤𝑘𝑗 𝑥𝑗 , 𝑦𝑘 = 𝜑 (𝑢𝑘 + 𝑏𝑘 ).
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Графічно нелінійна модель нейрона показана на малюнку 1.
Теорема Гехта-Нільсена
доводить репрезентативність
функції кількох змінних досить
загального типу за допомогою
двошарової нейронної мережі з
прямими повними зв'язками з N
компонентами вхідного сигналу,
2N + 1 компоненти першого
(«прихований» шар) з відомими
раніше обмеженими функціями активації (наприклад,
сигмоїдальна) та М компоненти другого шару з невідомими
функціями активації. Отже, теорема у неконструктивній формі
доводить вирішуваність задачі представлення функції достатньо
довільної форми на HC та вказує для кожної задачі мінімальні
значення кількості мережевих нейронів, необхідних для
розв’язання. Ми показуємо багатошарову нейронну мережу на рис.
2.
При дослідженні нейронної
мережі була використана
наступна формула для оцінки необхідної кількості синаптичних
ваг Lw у багатошаровій (двошаровій) мережі з сигмоїдальною
функцією активації [6].
𝑚𝑁
𝑁
≤ 𝐿𝑤 ≤ 𝑚 ( + 1) (𝑛 + 𝑚 + 1) + 𝑚.
1 + 𝑙𝑜𝑔2 𝑁
𝑚

Малюнок 1. Нелінійна модель нейрона

Оцінивши необхідну кількість ваг, ми можемо обчислити
кількість нейронів у прихованих шарах. Оскільки досліджувалася
двошарова мережа, ми наведемо формулу (3), застосовану до неї
[7].
𝐿=

𝐿𝑤

.

𝑛+𝑚

Визначивши певну структуру мережі, необхідно знайти
оптимальні значення вагових коефіцієнтів. Цей етап називається
навчанням НС. Завдання навчання - знайти (синтезувати) якусь
оптимальну функцію. Він вимагає довгих розрахунків і являє
собою ітераційну процедуру, кількість ітерацій якої може досягати
від 10 до 100 000 000 [8]. Існують такі основні методи навчання
нейронної мережі: локальна оптимізація, стохастична оптимізація,
глобальна оптимізація, навчання з учителем, алгоритм зворотного
поширення помилки. Ми вибрали алгоритм глобальної оптимізації,
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оскільки він швидкий і менш трудомісткий [9]. Але цей алгоритм
має свій недолік, він не дозволяє тренувати великі розміри.
Останнім компонентом нейронної мережі є функція активації,
яка, як зазначалося раніше, нормалізує вихідні значення та
визначає вихідний сигнал нейрона як функцію індукованого
локального поля [10, 11]. Ми вибрали функцію гіперболічної
дотичної (свого роду функцію активації сигмоїдальної форми), яка
зазвичай описується виразом [12]
𝜑𝑗 (𝑣𝑗 (𝑛)) = 𝛼𝑡𝑎𝑛ℎ (𝑏𝑣𝑗 (𝑛)) , (𝑎, 𝑏) > 0.
Алгоритм нейронної мережі:
1) Кодування вводу -виводу:
нейромережі можуть працювати тільки з
числами;
2) Нормалізація даних: результати
нейроаналізу не повинні залежать від вибору
одиниць вимірювання;
3) Попередня обробка даних: видалення
очевидних закономірностей із даних
Малюнок 2. Багатошарова
полегшує нейронним мережам виявлення
нейронна мережа
нетривіальних закономірностей;
4) Навчання нейронної мережі;
5) Адаптація;
6) Оцінка значущості прогнозу.
Для дослідження використано двошарову нейронну мережу
прямого розповсюдження з сигмоїдальною функцією активації та
алгоритмом вивчення поширення помилки назад [13] (рис. 3).
Визначено кількість епох нейронної мережі, рівну 175
(кількість переглядів навчальної вибірки), що є оптимальним для
прогнозування недетермінованого процесу смуги. Збільшення або
зменшення цього значення може призвести до перепідготовки або
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недостатньої підготовки, що призведе до хаотичних ефектів у
мережі (мережа буде гіперчутливою або навпаки) [14].

Малюнок 3. Модель двошарової мережі прямого розповсюдження.

Досліджено залежність точної прогнозної довжини від
довжини навчальної вибірки для недетермінованого процесу,
пропущеного через смуговий фільтр з fo = 530 Гц та Δf = 60 Гц
(рис. 4). Ми вводимо таку умову, вибірка вважається точною, якщо
помилка прогнозування становить 10% або менше.
У середовищі програмування MATLAB був реалізований
алгоритм нейронної мережі [15], недетермінований процес
тривалістю довший, ніж
навчальна послідовність нейронної мережі, був налаштований для
аналізу точності прогнозу.
Для навчальної послідовності нейронної мережі, що дорівнює
𝑇𝑜 = 3000 вибірок, ми отримуємо, що довжина точно передбаченої
послідовності становить 17 вибірок (рис. 5). Коли довжина
навчальної послідовності зменшується вдвічі (𝑇𝑜 = 1500 вибірок),
кількість прогнозованих вибірок точно (за даних умов) дорівнює
14 (рис. 6). Оскільки довжина навчальної послідовності дорівнює
750 вибірок, ми отримали точно спрогнозовану послідовність (з
урахуванням помилок), рівну 10 вибіркам. (Рис. 7).
При довжині навчальної послідовності 350 зразків була отримана
точно передбачена послідовність із 6 зразків (рис. 8).
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Малюнок 4. АЧХ фільтра

Малюнок 5. Діапазон випадкового процесу та його прогноз
при 𝑇𝑜 = 3000

Малюнок 6. Діапазон випадкового процесу та його прогноз
при 𝑇𝑜 = 1500

Малюнок 7. Діапазон випадкового процесу та його прогноз
при 𝑇𝑜 = 750

Малюнок 8. Діапазон випадкового процесу та його прогноз
при 𝑇𝑜 = 350
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Подальше скорочення навчальної послідовності не
призводить до позитивних результатів, середня квадратична
помилка прогнозованої послідовності перших підрахунків
перевищує 10%, а передбачувана послідовність стає хаотичною
(рис. 9). Таблиця 1 показує залежність тривалості прогнозу від
довжини навчальної вибірки.
𝑇𝑜 ⁄𝑇𝑛

N
o
.

𝑇𝑜

𝑇𝑛

1

3000

17

176,5

2

2000

15

133,3

3

1500

14

107,1

4

750

10

75,0

5

350

6

58,3

Таблиця 1. Залежність довжини прогнозу від довжини
навчальної вибірки
Оскільки сам недетермінований
процес погано передбачений,
пропонується використовувати вейвлет перетворення для збільшення довжини
точного прогнозу сигналу. В результаті
Мал. 9. Залежність 𝑇𝑛 від 𝑇𝑜
цього перетворення вихідний сигнал
розкладається на кілька вузькосмугових
сигналів, які прогнозуються і, крім того,
перетворюються на вихідний сигнал. Ми показали ці результати у
таблицях 2 та 3.
Таблиця 2. Залежність зміни довжини прогнозу від пропускної
здатності сигналу при 𝑇𝑜 = 3000
∆𝑓
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1
1
20
60
80
10
0
0

𝑇𝑛

9
96
560
10
16
13
0

∆𝑓 ∙ 𝑇𝑛

9
96
160
90
160
100
04
0
0

1
12
360
40
60
80
0
0

1
1
61
5
4
3

1
13
172
2860
200
240
40
0
0

Таблиця 3. Залежність зміни довжини прогнозу від
пропускної здатності сигналу при T_o = 1500
∆𝑓

𝑇𝑛
∆𝑓 ∙ 𝑇𝑛
1
9
9
1
90
90
20
40
90
60
15
90
80
15
80
10
91
980
10
8
90
120
7
160
360
5
10
40
4
152
60
3
160
80
2
180
0
60
На рис. 10 та на рис.
11
показана
Δ𝑓
·
𝑇
залежність
𝑛
0
0
пропускної здатності недетермінованого сигналу. 0З діаграми
видно, що залежність має лінійний характер на трьох відрізках.
Слід також зазначити, що зі збільшенням спектральної обробки
сигналу до діапазону Δ𝑓 ~ 3 кГц нейронна мережа дає точний
прогноз лише на одне значення заздалегідь. З цього можна зробити
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висновок, що вона стає нейронною мережею з короткостроковим
прогнозом.

Рис. 10. Залежність Δ f · 𝑇𝑛 від смуги пропускання сигналу
при 𝑇𝑜 = 3000

Рис. 11. Залежність Δ f · T n від пропускної здатності сигналу
при 𝑇𝑜 = 1500
Залежність точності прогнозу від центральної частоти
досліджували таким чином: із випадкової послідовності віднімали
значення синуса на центральній частоті і надавали прогноз цієї
послідовності. Далі прогноз розвивався з тією ж синусоїдою.
Таким чином, була підвищена точність прогнозу на дальніх
частотах.
При дослідженні цієї залежності була виявлена наступна
закономірність: якщо смугу пропускання фільтра залишити
незмінною, а центральна частота цієї смуги зміститься вправо на
Δf / 2, то точність і довжина прогнозу залишаться незмінними ,
хоча ймовірність виникнення “викидів” у прогнозованій
послідовності з’явиться.
Наведений вище аналіз дозволяє вибрати раціональний підхід
до вирішення проблеми прогнозування недетермінованих
процесів, обмежених у смузі, а також інших часових рядів. Вибір
того чи іншого методу дозволяє покращити якість прогнозу та
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його тривалість. Дослідження базувалося на методі прогнозування
нейронної мережі за допомогою двошарової мережі з прямим
розповсюдженням.
5. Висновки
Завдяки використанню реалістичних радіосигналів ринку
нейронних технологій, реалізованих у правильно розробленій,
оптимізованій та навченій нейронній мережі, вдалося забезпечити
достатньо високу (95–97%) точність короткострокового прогнозу
перелічених даних .
Ці результати дозволяють сказати, що нейромережеві
технології є потужним інструментом для вирішення проблем
прогнозування та дозволяють робити прогнози з високою
точністю.
Подальший розвиток цієї роботи планується у галузі фінансів,
сейсмології (визначення ймовірності землетрусу) та медицини
(визначення ймовірності виникнення серцевих захворювань за
допомогою ЕКГ).
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КВАНТОВИЙ КОМП’ЮТЕР ТА ЙОГО ПОТЕНЦІАЛ
Лисак Олександр Сергійович
Київський Національний Університет Будівництва та Архітектури
м. Київ
Квантовий комп’ютер. Застосування квантових комп’ютерів. Проблеми
створення та загрози квантових комп’ютерів.

Квантовий комп’ютер - фізичний обчислювальний пристрій,
функціонування якого ґрунтується на принципах квантової
механіки, зокрема, принципі суперпозиції та явищі квантової
заплутаності. Він відрізняється від звичайного транзисторного
комп’ютера тим, що використовує квантові біти (кубіти), які
можуть знаходитися у суперпозиції станів, тобто одночасно
можуть мати значення 1 та 0.
У класичному комп'ютері для оперування інформацією
використовуються елементарні двійкові розряди — біти. Фізична
реалізація біта ґрунтується на тому принципі, що потенціал
напруги може бути або вище певного рівня (це відповідатиме
значенню біта 1) або нижче (0).
У квантовому комп'ютері інформація також, як правило,
представляється за допомоги двійкових елементів. Як такі
елементи використовуються фізичні системи з двома можливими
станами, що описуються в квантовій механіці за допомогою
двовимірного комплексного простору.
Якщо розглянути електрон у ролі «кота Шредінгера» (який
може перебувати в двох станах – «живий» або «мертвий»), то
відповідно до принципу суперпозиції, електрон може
знаходитися в обох станах одночасно («спін вгору» та «спін
донизу»), кожен з яких присутній зі своєю ймовірністю (ці
ймовірності не обов’язково рівні, але сума їх - завжди рівна 1).
Суперпозиція станів можлива тільки до тих пір, поки не
проведено вимірювання. Як тільки ми знаємо, що електрон
знаходиться, наприклад, в стані «спін вгору», суперпозиція
зникає. Кубітом також може бути як ядро атому, так і фотон.
Завдяки квантовій заплутаності, квантовий стан двох або
більшої кількості об’єктів, може описуватися у взаємозв’язку
один з одним, навіть якщо окремі об’єкти рознесені в просторі.
Тобто в системі з двох кубітів, перевіривши стан першого – ми
можемо дізнатися про стан іншого, навіть не вимірюючи його.
Маніпуляція кубітами здійснюється за допомогою
квантових вентилів. Квантовий комп’ютер здатний розв’язувати
певні задачі набагато швидше, ніж звичайні комп’ютери,
наприклад, задачу квантової нормалізації (квантовий відпал),
тобто вирішення всім відомої задачі комівояжера, яка полягає в
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пошуку найвигіднішого маршруту та мінімізації витрат на його
реалізацію.
Проблеми квантових комп’ютерів на сьогоднішній день це невизначеність структури квантових комп’ютерів; складність
квантового програмування та відсутність універсальних
квантових мов програмування; нестабільність та декогерентність
кубітів.
Загрози квантового комп’ютера (обрушення ринку крипто
валют, обхід сучасної кібербезпеки).
Використовуючи можливості квантового комп’ютера можна
обійти сучасні методи кодування інформації за лічені секунди,
що дозволить викрасти електронну інформацію, вплинути на
економіку країн, розпочати війну. Цю проблему вирішують за
допомогою створення квантової криптографії.
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АЛГОРИТМ ТРАСУВАННЯ ПРОМЕНІВ
Лотош Марія Володимирівна

Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут
Інформаційних технологій
м. Київ
Коли був винайдений алгоритм трасування променів, вважалося, що це
найкращий метод для синтезу зображень. Однак, оскільки комп'ютери були
дуже повільними протягом 1960-х років, і ця техніка була виключена, оскільки
повільні комп'ютери не могли йти в ногу з цією дуже просунутої технікою. Але
оскільки комп'ютерні швидкості з тих пір експоненціально поліпшувалися,
поступово це відновило свою популярність і стало одним з кращих методів.

Алгоритм трасування променів використовується, коли витрати
на реалізацію не є проблемою, а час рендеринга допустимо. Це
пов'язано з тим, що алгоритм трасування променів вимагає
великих витрат, а час відтворення зображення відносно велике.
Отже, цей алгоритм може бути реалізований в кіно / телевізійних
візуальних ефектах, оскільки вони потребують відео високої
чіткості і кращій якості відео.
Типи алгоритму трасування променів:
Щоб зробити трасування променів більш ефективної, існують
різні методи. Давайте подивимося на ці алгоритми.
1. Алгоритм прямий трасування променів
У цьому методі програма запускає промені світла, що йдуть від
джерела до об'єкта. Пряма трасування променів здатна визначити
колір кожного об'єкта, однак цей метод неефективний. Це
пов'язано з тим, що багато промені від джерела світла ніколи не
проходять через площину огляду і в око.
Крім того, відстеження кожного світлового променя від джерела
до об'єкта є марною тратою, оскільки не всі промені сприяють
візуалізації зображень. Це причина, чому гонка вперед також
відома як трасування світлових променів або фотонів.
2. Зворотний алгоритм трасування променів
Цей метод використовується для подолання неефективності
методу трасування променя. У цьому методі промінь очі
створюється близько очі, який проходить через площину огляду
і в простір. Перший об'єкт, який потрапляє в очній промінь, - це
об'єкт, який видно з цієї точки зору. Як тільки промінь світла
відбивається, трассировщик променів обчислює точну
забарвлення і затінення цієї точки в площині огляду. Тепер це
відображається в точній відповідному пікселі на екрані
комп'ютера. Отже, зворотне відстеження променів також
називається відстеженням очей.
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Найбільший мінус зворотного трасування відповідає тому факту,
що він приймає тільки світлові промені, що проходять через
площину огляду і в око, який потрапляє в кінцеве зображення. Це
не може бути правдою у всіх випадках. Скажімо, наприклад, що
об'єкт утримується на столі, і якщо світло виходить
безпосередньо від вищезгаданого, і якщо об'єкт, скажімо,
об'єктив отримує світло в фокусі, де концентрація може бути
більше. В цьому випадку зворотне відстеження зазнає невдачі,
оскільки у нього не буде подання про прямих променях, які
можуть виникнути при вигині світла в фокусних точках. Отже,
зворотне відстеження може строго використовуватися, тільки
коли є рівну ділянку світла, який проходить через об'єкт.
3. Гібридний алгоритм трасування променів:
Гібридна
трасування
променів
є
поєднанням
обох
вищезазначених методик трасування променів, і було виявлено,
що вони компенсують недоліки методів прямого і зворотного
трасування променів.
Отже як це влаштовано, до певного рівня застосовується пряме
відстеження, і для запису цих даних використовуються
алгоритми, а потім зворотне відстеження застосовується до цих
даних. Остаточне фарбування повної картини розраховується на
основі записів прямого і зворотного трасування.
Алгоритм трасування променів став досить популярним завдяки
своїй функції реалістичною стимуляції освітлення. Це досить
ефективно в порівнянні з іншими методами рендеринга, такими
як відскановане сканування променів. Ефекти відображення і тіні
- досить прості результати використання алгоритму трасування
променів. Однак найбільшим недоліком є його продуктивність,
але він все ще має перевагу перед іншими методами рендеринга,
такими як scanline.
Список використаних джерел:
1. Інтернет-джерело: https://cubiq.ru/trassirovka-luchej/
2. Інтернет-джерело: https://keddr.com/2018/03/chto-takoe-trassirovka-luchey-inuzhna-li-ona-nam-v-igrah/
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СРЕДЕ
UNITY 3D
Лотош Марія Володимирівна
Державний університет Телекомунікацій Навчальнонауковий інститут інформаційних технологій
м. Київ
У статті запропонована концепція тривимірного моделювання технічних систем
і процесів за допомогою програмних засобів розробки комп'ютерних ігор, одним з
яких є середовище Unity 3D. Застосування вказаної концепції відкриває широкі
можливості по моделюванню різних сценаріїв функціонування технічних систем,
як на етапах проектування, так і в процесі експлуатації. Розробка віртуальних
засобів моделювання технічних систем відкриває нові можливості по
комплексному прогнозуванню результатів відпрацювання сценаріїв характерних
для модельованих систем, в тому числі і сценаріїв надзвичайних подій.

Поступальний розвиток засобів обчислювальної техніки
обумовлює все більше проникнення інформаційних технологій в
усі сфери людської діяльності. За останні 20 років обчислювальна
потужність ЕОМ збільшилася більш ніж в десятки разів, що
відкриває можливості для все більш і більш детального
моделювання віртуальної реальності. Слід зазначити, що поява
електронних засобів обчислювальної техніки (СВТ) зумовило
розробку моделей і програмних засобів, що дозволяють
проводити аналіз в міру доступних технічних можливостей.
Базуючись на принципах математичного моделювання
комп'ютерне моделювання використовувалося для вирішення
різних завдань від імітації ігрового автомата, до моделювання
транспортної системи [1; с. 145-183]. Комп'ютерне моделювання
технічних систем. Комп'ютерне моделювання застосовується для
вирішення різних завдань в області аналізу технічних систем.
Також різноманітні і способи перекладу патетичних моделей в
форму програми ПЕОМ. Одним з поширених засобів може бути
моделювання технічних систем за допомогою графів [2], проте
даний метод вирішує обмежене коло завдань і не може в повній
мірі вирішити завдання віртуального моделювання. Іншим
поширеним способом комп'ютерного моделювання є переклад
математичної (фізичної) моделі технічної системи, в програмний
код написаний на одному з поширених мов програмування.
Залежно від можливостей середовища розробки і ступеня
доступності реалізації програмних елементів, можливе
досягнення тій чи іншій мірі деталізації моделі. Яскравим
прикладом програмного моделювання різних технічних систем
від системи автоматичного управління, до моделі руху
мотоцикла за допомогою мови free Pascal, представлений у
відповідній роботі Р. В. Майера [3]. Однак, як видно результати
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моделювання може бути складно інтерпретувати непідготовленій
людині, також може викликати утруднення зміна параметрів
моделювання. З точки зору доступності складання моделі і
обробки результатів моделювання більш перспективними є
системи імітаційного моделювання дозволяють людині має
мінімальні пізнання в області програмування створювати моделі
імітують різні технічні процеси. Прикладом такої моделі може
бути імітація процесу будівельних і транспортні робіт [4,5]. В
рамках якої наочно оцінюється завантаження тих чи ключових
елементів системи залежно від кількості діючих об'єктів системи.
Однак розглянемо результати моделювання (Таблиця 1)
Таблиця 1
В даній таблиці представлені результати моделювання системи
кран - панелевози, слід зазначити, що результати моделювання
будуть очевидні і доступні до інтерпретації тільки людям
знайомим з вихідними умовами моделі і вміють інтерпретувати
дані отримані в результаті роботи GPSS WORLD. Як видно з
наведених вище способів комп'ютерного моделювання жоден з
них не представляє належного рівня наочності. З точки зору
демонстрації результатів моделювання найбільш перспективний
шлях віртуалізації технічних систем, так, наприклад за
допомогою методів тривимірного моделювання можливо
розрахувати і візуалізації переміщення «місяцехода-1» по
поверхні Місяця [6]. Наступним етапом розвитку даних систем
повинна стати можливість інтерактивної взаємодії користувача з
середовищем моделювання безпосередньо в процесі її виконання.
Віртуальне моделювання технічних засобів за допомогою
системи Unity 3D. З точки зору методології розробки створення
віртуальної моделі багато в чому ідентично іншим способам
комп'ютерного моделювання. Так, наприклад при розробці
віртуальної системи необхідно розробити повну її модель.
Важливим фактором при розробці моделі є складання її
ієрархічної структури, системний синтез і аналіз, математичний і
фізичний апарат складання моделі. Приклад ієрархічної
структури моделі представлений на малюнку 1, складання
Ганною структури є одним з перших етапів розробки віртуальної
моделі. Основною особливістю, що ускладнює розробку
віртуальної моделі, є необхідність опрацювання моделі
функціонування навколишнього простору включаючи закони
взаємодії об'єктів в ньому. Таким чином створення інтерактивної
віртуальної моделі є складним процесом, проте розробка
стандартизованих
моделей
оточення
(в
тому
числі
застосовуваних і в комп'ютерних іграх) здатні полегшити процес
216

розробки. Так створена модель раніше тривимірного
навколишнього простору може бути перенесена і на інші моделі
технічних систем [7] Інструментарій середовища розробки Unity
3D дозволяє розробити віртуальне оточення, в тому числі і чинне
в рамках певних законів фізики, після чого помістити в це
оточення керований користувачем об'єкт наділивши його
функціями інтерактивної взаємодії з навколишнім простором і
об'єктами [8; с. 100-126].

Рисунок 1. Ієрархічна структура технічної системи
Розглянемо основні переваги Unity 3D з точки зору розробки ігор
[9]: Перша перевага - мова C #. Дана мова високорівнева і
дозволяє програмісту легко увійти в розробку гри. Це важливий
момент, тому що на відміну від інших движків, де
використовується мова C ++, в C # є багато елементів і прийомів,
які вже реалізовані, і програмісту потрібно тільки скористатися
ними. Друга перевага - кроссплатформенность, т. Е. Один і той
же код, написаний на движку Unity, з мінімальними змінами
може бути перенесений на різні платформи (PC, Mac, Android,
iOS, Web, ігрові консолі). Це величезний плюс, який скорочує час
на розробку гри в кілька разів. Третя перевага - гарне Community.
Це означає, що у різних функцій движка є чіткий опис з
прикладами на сайті розробника, звернутися до якого можна в
будь-який момент. І четвертим перевагою є Asset Store, де є
величезна кількість різних плагінів і ресурсів для створення гри.
Зрозуміло, якісь з них безкоштовні, якісь платні, але всі вони
зібрані в одному місці зі зручним пошуком і можливістю
завантажити, інтегрувати і отримати відразу робочий
функціонал. Слід зазначити, що оскільки у процесу віртуального
моделювання безліч крапочок перетину з процесором розробки
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сучасних комп'ютерних ігор, то зазначені переваги справедливі і
для завдань, що розглядаються в даній статті.
Отже віртуальне моделювання технічних систем за допомогою
засобів розробки комп'ютерних ігор є перспективним завданням.
Застосування широко відомих інструментів розробки, і залучення
спільноти програмістів може дати істотний поштовх до розвитку
даного напрямку.
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ДЕ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТУ ВЖЕ КОНКУРУЄ З
ЛЮДЬМИ
Максименко Руслан Сергійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій
м. Київ
Стаття присвячена штучному інтелекту, де він застосовується і як людям з
ним конкурувати. Зараз штучний інтелект на кожному кроці, у будь-якій сфері.
Штучний інтелект дозволяє комп'ютерам навчатися на власному досвіді,
адаптуватися до заданим параметрам і виконувати ті завдання, які раніше були
під силу тільки людині. У більшості випадків реалізації ШІ - від комп'ютерних
шахістів до безпілотних автомобілів - вкрай важлива можливість глибокого
навчання і обробки природної мови. Завдяки цим технологіям комп'ютери можна
«навчити» виконання певних завдань за допомогою обробки великого обсягу даних
і виявлення в них закономірностей.

З моменту появи штучного інтелекту пройшло майже 70
років. За ці роки він перетворився в доступний робочий
інструмент, яким можуть скористатися для своїх цілей навіть
школярі. Ми стикаємося з ШІ буквально на кожному кроці,
вимовляючи «окей, гугл», спілкуючись з чат-ботами банків і
отримуючи «листи щастя» зі штрафами за порушення ПДР. І все
частіше лунають голоси, що казали, що незабаром швидший і
кмітливий, ніж людина, ШІ замінить людей, які залишаться без
роботи і без засобів до існування. Чи не замінить. Але ось
декілька сфер, в яких ШІ може серйозно потіснити людей, розберемося, чи варто нам побоюватися конкуренції з
«бездушною залізякою».
1.Робота з зображеннями.Розпізнавання образів було однією
з найпопулярніших завдань, яку намагалися вирішити за
допомогою ШІ. Створення комп'ютерного зору, як і систем
розпізнавання мови і розуміння сенсу текстів є ключовими
напрямками, в яких розвиваються пов'язані з ШІ. Сучасні
генеративно-змагальні нейромережі навчилися не тільки
розпізнавати людину на фото. Вони цілком успішно роблять це
на відеороликах, причому навіть якщо людина замотав обличчя
шарфом або надів медичну маску.
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Рисунок 1 - Зображення, на яких тренувалася нейросеть DFI.
Джерело: A. Singh, D. Patil, G Meghana Reddy, SN Omkar (2017).
Face Identification (DFI) with Facial Key Points using Spatial
Fusion Convolutional Network / arXiv.org
Однак робота над впізнавання людей по фрагментах їх
осіб почалася значно раніше, ніж пандемія. Наприклад,
опублікована в 2017 році робота Disguised Face Identification
(DFI) with Facial KeyPoints using Spatial Fusion Convolutional
Network ( «Ідентифікація маскованих осіб по ключових точках з
використанням просторової свёрточной мережі») розповідає про
результати роботи нейромережі, натренованої на розпізнавання
осіб, прихованих окулярами, шарфом, накладними вусами або
бородою.
Для розпізнавання осіб нейросеть DFI використовувала
всього 14 ключових точок на обличчі, тому точність
«впізнавання» замаскованих осіб була невелика. Сучасні
комерційні нейромережі використовують кілька сотень
ключових точок на обличчі людини, тому можуть виявити
відповідність, використовуючи лише ті частини обличчя, які
присутні на зображенні.
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Наприклад, китайська компанія SenseTime зчитує 240
ключових точок, розташованих навколо носа, очей, рота. Це
забезпечує розпізнавання частково прихованих осіб з точністю
до 90%.
Minvision, ще один китайський розробник систем
розпізнавання осіб, з початком пандемії терміново довчити свою
нейросеть на розпізнавання людей в масках. Джерелом
ключових точок для впізнання були очі і області навколо них.
Сучасні ШІ успішно справляються не тільки з роботою
«Великого Брата», а й виступають в ролі творців, створюючи,
наприклад, фотографії неіснуючих людей, котиків, анімеперсонажів або абстрактну живопис.

Рисунок 2 - зображення, згенеровані нейромережею StyleGAN.
Незважаючи на фантастичні можливості, які
демонструють нейромережі, живим дизайнерам нічого боятися:
ШІ може створити нескінченну кількість варіантів логотипу або
картини, але вибрати серед них вдалі і найбільш відповідні
поставленому завданню може тільки людина. Та й взаємодіяти
замовники все-таки вважають за краще з живою людиною.
Більш того, ШІ може підвищити продуктивність дизайнера,
адже того вже не доведеться перебирати варіанти вручну.
Що стосується завдань, пов'язаних з розпізнаванням
образів на відео і фото, тут з нейросетями змагатися складно, та
й навряд чи має сенс. Ця робота відноситься до розряду тієї, яку
з радістю перепоручат роботам.
Незважаючи на фантастичні можливості, які
демонструють нейромережі, живим дизайнерам нічого боятися:
ШІ може створити нескінченну кількість варіантів логотипу або
картини, але вибрати серед них вдалі і найбільш відповідні
поставленому завданню може тільки людина. Та й взаємодіяти
замовники все-таки вважають за краще з живою людиною.
Більш того, ШІ може підвищити продуктивність дизайнера,
адже того вже не доведеться перебирати варіанти вручну.
Що стосується завдань, пов'язаних з розпізнаванням образів на
відео і фото, тут з нейросетями змагатися складно, та й навряд
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чи має сенс. Ця робота відноситься до розряду тієї, яку з радістю
перепоручат роботам.
2.Персональні асистенти.Ще одна область, в якій
застосування ШІ забезпечило успіх - це персональні асистенти.
Сірі, Кортан, Алекса, а також голосовий помічник Google стали
звичними і вже не викликають здивування. Вони можуть
перевірити пошту, замовити таксі, прочитати новини,
призначити зустріч і зробити багато іншого. І найприємніше: не
потрібно натискати кнопки, досить звернутися до них голосом.
Завдяки системі розпізнавання мови на базі нейромережі
помічники «розуміють» звернену до них прохання і виконують
її. Звичайно, на сьогоднішній день взаєморозуміння далеко від
ідеалу, але прогрес невблаганний. Зовсім недавно китайські
фахівці розробили технологію, за допомогою якої ШІ буде
розпізнавати в людської мови сарказм - одну з найбільш
нетривіальних форм прояву особливостей характеру.
Здатність розпізнавати сарказм вважається одним з
показників рівня ШІ. Вважається навіть, що саме ця функція
відображає рух по шляху до розвитку самостійності мислення.
Цифрові персональні асистенти швидко розвиваються.
Вони вже обзавелися безліччю функцій, які раніше виконували
секретарі та особисті помічники. З огляду на тенденцію, цілком
закономірним припущенням буде повне витіснення людей в
масовому сегменті і заміна їх на нейромережеві аналоги. Однак
є ймовірність, що, як і в випадку з текстами і графікою,
цифровизация професії секретаря призведе до того, що
процесами як і раніше буде керувати жива людина, в той час як
рутина залишиться на частку ШІ.
3.Безпека.Практично безмежні аналітичні можливості
ШІ просто не могли не задіяти в сфері забезпечення кібербезпеки.
Доручити нейромережі розбиратися з повідомленнями SIEMсистем, попередньо навчивши її розпізнавати кібератаки - мрія
практично будь-якого SOC-аналітика.
Розробники систем захисту також використовують
машинне навчання. Вони збирають озера даних про інциденти та
навчають на них нейромережі. Завдяки глобальній системі збору
інформації такі рішення поступово вчаться виявляти і блокувати
не тільки старі, а й нові загрози, виявляючи сукупності ознак, які
з великою ймовірністю залишилися б непоміченими. Нейросети
можуть навіть розпізнавати атаки, традиційно залишаються за
межами уваги антивірусних сенсорів - шахрайські листи з
елементами соціальної інженерії, що не містять ніяких
шкідливих компонентів.
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Вже зараз очевидно, що навіть найкращі SOC-аналітики
не можуть прямо конкурувати з нейросетями, проте це і не
потрібно. Замість вивчення нескінченних журналів і
повідомлень про спрацювали алёртах ІБ-експерти можуть
зосередитися на глибокому навчанні нейромереж і формуванні
стратегії виявлення інцидентів безпеки.
Чи виправдані побоювання.Успіх ШІ в багатьох сферах
людської діяльності викликає побоювання, пов'язані з тим, що
машини замінять людей, але в дійсності боятися нема чого.
Незважаючи на всі переваги штучного інтелекту не можна
забувати, що це все ще комп'ютерна програма, яка може
помилятися з різних причин від помилок в коді до некоректних
даних, використаних для навчання.
Таким чином, незважаючи на всі побоювання,
впровадженні будь-якої нової технології швидше змінює
характер роботи людей, а не витісняє їх з професії. Взявши на
себе рутину, ШІ забезпечить людям умови для професійного
зростання і розвитку.
Список використаних джерел:
1. Інтернет-джерело: https://www.toshiba.ua/
2. Інтернет-джерело: https://github.com/NVlabs/stylegan
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РОЛЬ OSS/BSS В ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ
Маяраш Дарина Геннадіївна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м. Київ

Мета оператора зв'язку в інтерпретації голови TMF – «отримати
більше, інвестувати менше».
Одним із способів розвитку бізнесу операторів зв'язку є оптимізація їх
діяльності відповідно до міжнародних стандартів Telemanagement Forum
(TMF). На думку TMF, системи OSS/BSS повинні бути впроваджені лише на
основі побудованої оператором моделі процесів і повинні бути лише
маленькою частиною великої роботи з організації діяльності компанії та
вибору пріоритетів.
Результати оптимізації та автоматизації процесів безпосередньо
залежать від точності формалізованого опису процесу.
Формалізований опис процесів надання послуг повинен базуватися на
моделі eTOM, яка є частиною концепції NGOSS (побудова систем та
програмного забезпечення для підтримки роботи мережі NGN, еталонна
карта базових процесів управління та підтримки).
Оптимізація процесів проводиться на основі певних заздалегідь
визначених критеріїв: витрати на процес, час, якість, ризики тощо. Тому
критерії оптимізації для різних процесів можуть відрізнятися.
Результатом оптимізації процесів разом із зміною порядку взаємодії
структурних підрозділів компанії може бути необхідність автоматизації
процесів за допомогою систем OSS/BSS:
OSS – системи для підтримки операційних процесів моделі eTOM;
BSS – системи для підтримки стратегії eTOM, інфраструктури та
продуктової моделі.
Що стосується оптимізації та автоматизації процесів, це слід ще раз
підкреслити: оптимізація процесів та автоматизація – це не мета, а засіб для
досягнення вимірюваних цілей, таких як збільшення доходу, скорочення часу
на ринок та виконання замовлень, зниження неефективності витрати.
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Рис. 1 – Модель інтегрованої системи управління діяльністю оператора
Модель інтегрованої системи управління, показана на рис. 1 –
макроструктура, оскільки реалізація функцій кожного з керуючих потоків
забезпечується окремими компонентами (мікропроцесами), які можуть бути
частиною тієї чи інших потоків і виконувати певні функції. Наприклад,
мережеве
планування
мережі
забезпечується
компонентними
мікропроцесами, такими як моніторинг характеристик існуючої мережі,
моніторинг та аналіз трафіку, аналіз мережевих проблем, управління
тестуванням мережі, управління персоналом, управління програмним
забезпеченням та даними тощо.
Ця концепція передбачає створення та впровадження будь-якої
інформаційної системи, що відповідає бізнес-цілям оператора, а не
технологічним елементам побудови мереж оператора. Цей підхід має
вирішальне значення, оскільки він спрямований на задоволення потреб
клієнтів і дозволяє визначити ефективність впровадження будь-якого
системного класу OSS/BSS.
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Література:
1. https://www.iksmedia.ru/articles/25158-Rol-OSSBSS-v-deyatelnosti-operatora.html
2. Кільчицький Є.В. Якість управління – якість послуг: основні положення концепції
ефективного управління телекомунікаціями // К.: Зв'язок.–2003.–№3.–С.20–23.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ
Миколаєнко Дмитро Олександрович
Державний Університет Телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних Технологій
м. Київ

Сучасна тенденція переходу до цифрових методів створення, передачі, обробки
та зберігання інформації призводить до широкого впровадження, статичних і
динамічних баз даних, організації телекомунікаційного зв'язку для доступу до
інформації через наземні та супутникові інформаційні канали. Відповідно і у
логістичних системах спостерігається перехід на цифрові технології у всіх
напрямах документообігу, у тому числі заміні паперових перевізних документів
електронними. Інтеграція інформаційних потоків та комунікаційного
забезпечення у транспортуванні товарів отримала узагальнюючу назву –
телематика

Розвиток транспортних систем сприяє покращенню та
удосконаленню надання транспортних послуг мешканцям міст
та регіонів України. Слід визнати, що поточний стан сучасної
транспортної інфраструктури країни не може повністю
задовольнити постійно зростаючі потреби населення. Тому
розвиток транспорту є найбільш важливою складовою
удосконалення усіх видів діяльності суспільства. Сьогодні такий
розвиток спрямований на надання усім частинам транспортного
комплексу своєрідного інтелекту та можливості адаптування
транспортних процесів до відповідних потреб пересування
пасажирів та вантажів. Ці процеси здійснюються завдяки
інформатизації транспортних технологій, які здобувають
інтелектуальні властивості. Зараз не має готових рішень щодо
створення таких інформаційних технологій та систем на
транспорті. З’являється необхідність удосконалення організації
руху транспорту та створення більш продуктивних систем
управління транспортом міст та регіонів. Потрібен новий
узагальнений підхід, нові методи та засоби, що ґрунтуються на
безперервному спостереженні за станом усіх підсистем і ланок
транспортного комплексу. Доцільним є інтелектуалізація саме
транспортних засобів. Це дозволить ефективно вирішувати
задачі управління рухом на транспортних сполученнях з
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урахуванням підготовки завдань розвитку відповідної
маршрутної мережі наземного транспорту. Швидкий розвиток
засобів та методів інформатизації складних об’єктів та систем,
уніфікація і стандартизація рішень не узгоджуються з
гетерогенним характером існуючих підсистем та ланок
транспортного комплексу, його інформаційним забезпеченням.
Розв’язання цього протиріччя полягає в інформаційному
розвитку транспортної інфраструктури міст та регіонів. Він
узгоджується із відомим законом розвитку напівпровідникової
індустрії Гордона Мура та законом хвилеподібного переходу
напрямів стандартизації й спеціалізації в електронній
промисловості Тсугіо Макімото. Близьким за важливістю до цих
законів можна визнати закон Джина Амдала про обмеження
ефективності виконання обчислювальних процесів на
розподілених комп’ютерних системах. У цьому напрямі
сьогодні працюють: Буч Г., Кессельман К., Фостер Я.,
Таненбаум Е., Шпаковський Г.І. та інші. Застосування нових
інформаційних технологій на транспорті та прийнята практика
автоматизації автотранспортних систем у колишньому СРСР,
країнах СНД та далекого зарубіжжя узагальнено у змісті
нормативних документів України та аналітичних виданнях про
теоретичний досвід й сучасні приклади створення
інтелектуальних систем на транспорті. Це закони про транспорт
та транспортне обслуговування складено на Україні з
урахуванням сучасного стану транспортного комплексу. Що
торкається зарубіжжя, найбільш змістовним є видання за
результатами дослідження, де наведено дані про сучасний стан
розвитку транспортних систем у країнах Європи та Америки.
Будь-яка транспортна машина чи система є сукупністю
приладів, пристроїв, вузлів та агрегатів, що об’єднують технічні
засоби для забезпечення технологій: механічної (процес
пересування машин у просторі та часі), електронної (процес
керування рухом), інформаційної (процес обробки даних про
стан середовища руху). Відповідно слід розглядати транспортні
системи та технології, як мехатронні системи та об’єкти. Цей
напрямок досліджень вивчає нове наукове спрямування –
мехатроніка, яка знайшла широке використання на
автомобільному транспорті. Розглянемо транспортні машини
(ТМ), системи (ТС), комунікації (ТК), шляхи сполучення (ШС)
із позицій властивостей складних систем та комплексів згідно
визначенням та термінологічним особливостям застосування
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мехатроніки на транспорті, що наведені у дослідженнях. Коли
звичайна транспортна машина або автомобіль обладнується
засобами, що забезпечують їх розумну поведінку, такиv
процесом є мехатронізація (англ. mechatronization). Вищий
рівень мехатронізації – інтелектуалізація (англ.
intellectualization). Це надання у цілому транспортній системі
елементів розумної поведінки. Саме інтелектуальна транспортна
машина, як елемент системи є інтелектуальним транспортним
засобом (ІТЗ). Науково-технічною основою для створення ІТЗ є
телематика. Об’єднання телематики з мехатронікою забезпечує
функціонування інтелектуальних транспортних технологій.
Проблеми синергетичного з’єднання новітніх інформаційних
технологій на автотранспорті, мехатроніки та телематики є
об’єктом досліджень. Створення інтелектуальних транспортних
засобів (ІТЗ) та інтелектуальних транспортних технологій, що
знайшло своє відбиття у роботах. Практичні результати
зазначених досліджень сприяють зменшенню тривалості
поїздок, їх вартості та відповідають раціональному
використанню ресурсів, які виділяються на експлуатацію та
удосконалення транспортної системи. Звичайно тлумачення
«мехатроніки» у довідкових виданнях визначено, як термін
японського походження, що використовується для опису
технологій, які виникли на стику електротехніки,
машинобудування і програмного забезпечення. Завдяки
широкому застосуванні результатів досліджень з мехатроніки
сьогодні на автотранспорті можна виділити спеціальний напрям
розвитку цієї галузі науки – автомобільну мехатроніку (англ.
automotive mechatronics). Вона присвячена аналізу проблем
сполучення та організації взаємодії автомобільних
електромеханічних й електронних вузлів, агрегатів та
автомобільних телематичних приладів та систем у процесі
експлуатації транспортних машин для отримання
синергетичного ефекту. У конспекті лекцій з інформаційної
технології створення автомобільних комп’ютерних систем (ІТ
АКС) наведено основні відомості про автомобільні мехатроніку,
телематику та синергетику як нових напрямів інформаційного
розвитку транспортної інфраструктури міст та регіонів.
Розглянуто застосування та створення на транспорті
розподілених комп’ютерних систем та інтелектуальних
технологій управління рухом наземних автотранспортних
засобів. Призначено конспект лекцій для студентів, що
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навчаються за спеціальностями «Комп’ютерні системи
управління рухомими об’єктами на автомобільному
транспорті», «Електричні системи та комплекси транспортних
засобів», за спеціалізаціями: комп’ютерні системи управління
автомобілями; комп’ютерні системи управління автомобільним
транспортом. Може бути корисним для студентів ВНЗ
транспортного типу, аспірантів та науковців, співробітників
транспортних та дорожніх організацій, що спеціалізуються на
розробці і використанні сучасних комп’ютерних технологій на
базі мехатроніки, телематики та синергетики

Упровадження інформаційних технологій та їх інтеграція
на основі телематики реалізуються на транспорті за декількома
основним напрямами. У першу чергу це активне впровадження
та використання автоматизованих систем керування
транспортним підприємством. Управління будь-яким
підприємством вимагає високого рівня інформативності та
аналізу отриманої інформації для формування управлінського
рішення, тому підприємства впроваджують автоматизовані
системи керування (АСК) різного рівня для якісного збору та
обробки інформації щодо діяльності підприємства. АСК
грунтується на комплексному використанні технічних,
математичних, інформаційних та організаційних засобів.
Основою АСК підприємств є бази даних – електронні картотеки,
які дозволяють вести детальний структурований облік усіх
складових роботи підприємства. Використовуючи системи
керування базами даних є можливість глибоко аналізувати зміст
отриманої інформації, робити вибірки, звіти, статистичні та
математичні розрахунки. Наступна за обсягами впровадження та
використання інформаційна технологія на транспорті – це
моніторинг транспортних засобів, під яким розуміють контроль
за місцезнаходженням і станом транспортних засобів, вантажі
або водіїв на базі бортових комп'ютерних систем і GPSтехнологій. Через телекомунікаційні канали ця інформація стає
доступна організаторам перевезень та іншим учасникам
логістичного ланцюга. Цей напрям використання інформаційних
технологій на транспорті дозволяє значно підвищити безпеку
перевезення, якість роботи логістичного каналу, економічність
транспортних операцій. Забезпечується ефективне
диспетчерування запланованих перевезень, тому що диспетчер у
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будь-який проміжок часу може проконтролювати, де
знаходиться транспортний засіб, яка його швидкість, стан
двигуна, вантажу, кількість палива тощо. За необхідності
автомобіль може бути переадресований за довантаженням або
зворотним завантаженням. При виході автомобіля із ладу
інформація щодо його стану дозволяє прийняти оптимальне
рішення щодо ремонту або направлення іншого автомобіля.
Сучасні транспортні засоби все більше насичуються
електронними підсистемами для підвищення їх економічності,
безпеки руху, покращання умов роботи водія, забезпечення
збереження автомобіля і вантажу, а засоби зв'язку дозволяють
передавати у реальному режимі часу цю інформацію
диспетчерським службам перевізників або відповідним
дорожнім службам. Моніторинг транспортних засобів не
ефективний без використання сучасних комунікаційних засобів.
Комунікаційні засоби базуються на досягненнях у
низькочастотній радіотелефонії, супутниковому зв'язку та
технологіях обробки відеографічної інформації. Широко
використовуються також такі нові технології, як: національні та
регіональні сотові мережі для передачі вербальної й цифрової
інформації; супутникові комунікаційні системи передачі
інформації та глобального позиціювання. Як базовій мережній
технології у транспортній логістиці перевага віддається системі
мережі Інтернет, яку вирізняє порівняно низька вартість,
простота експлуатації, відкритість для використання та
координації перевезень усіма видами транспорту.
Ще один напрям упровадження інформаційних технологій
на транспорті – використання електронної
логістики. Електронна логістика – це керування
електронними інформаційними потоками, що виникають у
ланцюгах поставок товарів з метою їх
оптимізації. Підвищення ефективності логістичних систем
досягається за рахунок швидкої передачі інформації відносно
логістичних операцій, її обробки при зменшенні кількості
паперових носіїв, зменшення помилок при введенні даних.
Базою електронної логістики є міжнародні стандарти на способи
кодування логістичних одиниць і відповідне зчитування.
Координатором процесу розробки та керування стандартами
електронної логістики виступає міжнародна організація GSI
(глобальна інформаційна система) і її національні
представництва. Використання стандарту дозволяє торговим
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партнерам різних країн обмінюватись інформацією в
електронному вигляді. З усіх розроблюваних GS1 напрямів
електронної логістики найбільш широке використання знайшло
кодування, яке забезпечує автоматичну ідентифікацію вантажів.
За способом кодування розрізняють штрихове та
радіочастотне.

В автомобільній мехатроніці важливу роль відіграє
технологія X-By-Wire. Зараз не має термінологічного аналога
визначенню для цієї технології. Однак, згідно перекладу
«управління по дроту» можна стверджувати, що це звичайна
сучасна автомобільна електронна технологія. Технологія X-ByWire пропонується для розробки електронних систем
забезпечення функціонування автомобілю без використання
механічних систем резервування. Під літерою «X» у «X-ByWire» мають на увазі системи забезпечення руху та підтримки
безпеки, наприклад, рульове керування (англ. steering),
гальмування (англ. braking), автоматична трансмісія (англ. power
train control), управління підвіскою (англ. suspension control), або
системи подушок безпеки (англ. multi-airbag systems). На
прикладі системи забезпечення керування автомобілем SteeringBy-Wire можна зрозуміти концепцію «управління по дротам».
Команда Team Berlin розробила транспортний засіб, який було
оснащено технологію Drive-By-Wire (керування по дроту). Ця
технологія передбачає взаємодію водія із бортовим
комп’ютером, а вже електронна система здійснює керування
транспортним засобом. Особливістю рішення Spirit of Berlin є
застосування комерційної системи, яка звичайно
використовується у додатках, пов’язаних із доробкою
транспортних засобів для потреб людей із обмеженими
можливостями. Сучасні транспортні засоби у більшості мають
бортову мережу CAN, завдяки якої можна здійснювати
управління електронними пристроями автомобіля.
Автовиробники не відкривають внутрішні протоколи своїх
систем. Це обумовлено не скільки маркетинговими
міркуваннями, а вимогами забезпечення безпеки руху. Тому,
застосування стандартного рішення, наприклад, компанії
Electronic Mobility Controls (EMC) дозволяє отримати
можливість керування транспортним засобом завдяки командам
бортової комп’ютерної системи. Відмінною рисою будь-якої
мехатронної системи є спрямованість на удосконалювання
робочих процесів машин і механізмів, призначених для
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реалізації механічних технологій. Для транспортного засобу – це
процес пересування у просторі. Для забезпечення пересування
транспортного засобу чи роботу, його механізмів і агрегатів не
можна обійтися без електротехнологій. Особливо це відноситься
до сучасних транспортних засобів, у яких робота різних
агрегатів і вузлів пов’язана з використанням електричних,
електромеханічних і електронних приладів і пристроїв. Для
автотранспортних засобів електротехнологія є основою як
електронних систем автомобільних двигунів, так і інших
агрегатів автомобілів: зчеплення, коробки передач, кермових
приводів, гальмових пристроїв, підвіски. На рис 1 наведено
типову структурну схему системи керування автономного
транспортного засобу. Для реалізації системи Drive-By-Wire
достатньо приєднати до локальної обчислювальної мережі
автономного транспортного засобу бортовий комп’ютер, що
умонтовується (англ. Embedded). Звичайно для реалізації
локальної обчислювальної мережі транспортного засобу
застосовується технологія Ethernet.

Рисунок 1 - Структурна схема системи Drive-By-Wire

233

Впровадження на автомобільному транспорті телематики
та елементів, підсистем і ланок мехатронних систем є процесом
мехатронізації. Його зміст – це оснащення існуючих
транспортних засобів новими електронними приладами. Таке
часткове реконструювання транспортних засобів дозволяє
швидко модернізувати існуючі автомобілі та створити
практично нові мехатронні транспортні системи. Це є
своєрідним перехідним процесом до дійсної мехатронізації
транспортних засобів та систем. Комп’ютер, що умонтовується
(embedded computer) Рішення EMC Drive-by-wire Привод керма
(Steering wheel actuator) Привод гальм та прискорення (Gas/brake
actuator) Пристрої керування оператору (Operator drive controls)
Панель оператору (Operator Panel) Сигнали управління
напрямом руху (Steering input 0..5V) Сигнали гальм та руху
(Gas/Brake 0..5V) Послідовний інтерфейс. Дані про передачу,
освітлення та інш. Інтерфейс CAN. (лічильник відстані та інш.)
Комп'ютерна обчислювальна мережа (Керування автономним
транспортним засобом) Пристрій сполучення (Ethernet-toAnalog) Пристрій сполучення (Ethernet-to-Serial) Пристрій
сполучення (Ethernet-to-CAN) 9 Слід зазначити, що телематичні
системи вже достатньо широко застосовуються на транспорті.
Наприклад, автомобілі Mercedes Benz обладнуються
телематичною системою Motorola Tele Aid. Ця система у разі
активації подушки безпеки направляє сигнал екстреного
виклику (застосовується мережа стільникового зв’язку) із
зазначенням марки автомобілю та його координатами до центру
телематичних послуг. Схожа система – Volvo On Call.
Розвиток процесу мехатронізації полягає у тому, що
паралельно із комп’ютеризацією ТМ відбувається їх
інтелектуалізація. Вона теж базується на інформатиці і
застосуванні АБОК у так званих думаючих або Smartавтомобілях. В мехатрониці велику роль відіграє не тільки
аналіз керуючих процесів, але і робота електричних виконавчих
механізмів. Це торкається не тільки ТМ, але й транспортних
технологій (ТТ), керування транспортними процесами (ТП),
спостереження ШС. Загалом ТМ, ТТ на сучасному етапі
розвитку транспортних систем слід розглядати як сукупність
інформаційних технологій керування рухом. Сукупність
принципів та закономірностей мехатронізації ТМ, ТТ,
управління ШС визначає транспортна мехатроніка, що
розповсюджує принципи мехатроніки на будь-які об’єкти ТС.
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На рис. 2 наведено схему, що пояснює у цілому поняття
транспортної мехатроніки. Інтелектуалізація транспортних
машин та систем за допомогою інформаційних технологій
дозволяє створити принципово нову транспортну технологію
керування рухом транспорту та оптимізувати маршрутну
мережу великого міста. Усі ознаки інформаційної та
інтелектуальної технології є у супутникової навігаційної
технології (СНТ), яка широко застосується на транспорті для
навігації транспортних засобів та їх просторово-часової
орієнтації.

Рисунок 2 - Взаємозв’язок складових частин транспортної
мехатроніки

Різні частини мехатронних систем
поєднуються на основі інформаційних процесів перетворення
даних. Раціональний аналіз і синтез таких систем повинен
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ґрунтуватися на методології підготовки керуючих рішень у
складних технічних системах

Список використаних джерел:
1.
2.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗУМНОГО БУДИНКУ У 2021
РОЦІ
Мороз Юрій Євгенович
Ременюк Анна Олексіївна
Федорченко Марія Олександрівна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м.Київ
Розумний будинок - це один із пріоритетних напрямків розвитку Інтернету речей
(IoT), в якому працює величезна кількість компаній, які починають активно
включати в свої рішення функції з управління консюмерської апаратури та
обміну даними між пристроями.
На даний момент трохи менше 10% домогосподарств в США і трохи менше 3%
домогосподарств в Європі мають встановлені системи розумного будинку,
кількість яких має подвоїтися або потроїтися протягом найближчих декількох
років.

Переваги розумного будинку:
1. Економія часу;
2. Дистанційне керування;
3. Безпека;
4. Контроль;
5. Турбота про дітей і тварин;
6. Зменшення розміру плати за комунальні послуги;
7. Дозвілля;
8. Повноцінний відпочинок;

рисунок 1 - ілюстрація системи розумного будинку
Основні тенденції ІоТ:
1.Зона повної безпеки. Камера відеоспостереження і відеофони
сьогодні скоріш буденність, ніж щось фантастичне. Однак і
сьогодні багато хто визнає, що і у таких систем є недоліки, що
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дозволяють з легкістю обійти їх у разі потреби. На даний
момент фахівці пропонують спробувати захистити свій будинок
за допомогою наступних технологій:
- замків з технологією розпізнавання осіб і відбитків пальців;
- дронів безпеки, що підключаються до спеціальних датчиків в
будинку і здійснюють спостереження за конкретною частиною
будинку в разі спрацювання одного з них;
- інтелектуальної сигналізації автомобіля, яка передає
сповіщення безпосередньо на смартфон власника.

рисунок 2 - захист будинку

2.На допомогу кулінарам. Тепер smart kitchen - це не тільки
місце, де можна з повним комфортом готувати їжу, але і
можливість «керувати» своїми припасами. Однією з
революційних новинок у 2021 році обіцяє стати інтелектуальний
холодильник, який демонструє неймовірні можливості.
Можливості холодильників постійно розширюються, і самі
передові моделі вже здатні виконувати такі функції:
- відстеження термінів придатності продуктів;
- аналіз закупівель і планування наступних закупівель виходячи
з продуктового кошика власників;
- відстеження об'єму продуктів і попередження про необхідність
поповнити запаси;
- синхронізація з іншими кухонними пристроями;
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Не менший інтерес представляють і розумні духовки,
автоматично підбирають температуру, яка підходить для того чи
іншого блюда, а також здатні регулювати підігрів в залежності
від уподобань членів сім'ї і розігрівати їжу прямо перед
приходом господарів. Але і цими двома приладами можливості
розумного будинку сьогодні не обмежуються: розумні бари,
міксери, скороварки і навіть спеціальні кухонні музичні станції
не тільки радують приголомшливим функціоналом, але і
вражають стильним дизайном в дусі hi-tech.

рисунок 3 - приклади розумних пристроїв

3.Управління настроєм. Сьогодні можливості розумного
будинку вже не обмежуються автоматичним включенням і
вимиканням світла. Різноманітні рішення для управління
сценаріями освітлення вже запропонували такі великі бренди як
Eufy, Sengled, Wyze і Phillips. Представлені ними рішення
дозволяють використовувати такі опції:
- вмикання і вимикання світильників за допомогою голосових
команд, а також через додатки на смартфоні або планшеті;
- налаштування сценарія освітлення ще по дорозі додому з
роботи або прогулянки;
- настроювання управління світлом в залежності від вашого
місця розташування (через GPS і функцію геозон);
- регулювання яскравості і зональності освітлення в залежності
від настрою і ситуації;
- автоматичне налаштування освітлення будинку в залежності
від погоди та часу.
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рисунок 4 - система освітлення будинку

4.Інтелектуальні тренування. У період пандемії можливість
підтримувати здоров'я і відмінну спортивну форму без
необхідності залишати свій будинок стає неймовірно
актуальною. І це вкрай вдало збіглося з новинками у сфері
технологій, що дозволяють створити вдома повноцінний зал для
тренувань.
У систем інтелектуального домашнього фітнесу є величезні
сенсорні дисплеї, на яких транслюватимуться програми
тренувань, а також майстер-класи від персональних віртуальних
тренерів і рекомендації по навантаженнях, видам і регулярності
вправ виходячи з ваших особистих даних. Більш того, завдяки
спеціальним датчикам, ці системи постійно відстежують ступінь
допустимого навантаження і правильність виконання вправ, а
також вимірюють підсумковий і поточний прогрес - причому в
режимі реального часу. Для схильних кидати все на півдорозі
також знайдеться вихід: штучний інтелект відстежить якість
вправ і підбадьорить при необхідності. рисунок 5 - спорт в
розумному будинку
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5.Економія та екологія.
Економічність означає:
зниження споживання
електроенергії, енергії і води і,
отже, економію. Можливість
управляти будинком,
закривати вікна взимку,
знижувати опалення,
енергоспоживання, змінювати
інтенсивність освітлення результат довгого мислення в
плані зниження витрат
сировини. Економія енергії та
електрики в сучасному будинку можлива завдяки лічильникам
електроенергії. Ці інструменти керують освітленням, опаленням
і контролюють електрообладнання, дозволяючи контролювати
всі витрати, пов'язані зі споживанням енергії.

рисунок 6 - екологічність розумного будинку
Висновок:
В основі розумного будинку лежить спрощення нашого
життя, наприклад: керування за допомогою пульта, на якому
людина може натиснути одну-єдину клавішу для створення
певної обстановки. Також, за допомогою пульта чи смартфона
можна керувати великою кількістю smart пристроїв, охоронних
систем, віртуальних
асистентів, які можуть об’єднуватися у єдину мережу.
Отже, розумний будинок - це не тільки система домашніх
пристроїв, здатних виконувати дії і вирішувати певні
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повсякденні завдання без участі людини. Це ціла екосистема,
створена для захисту, комфорту та покращення нашого життя за
допомогою технологій, які весь час прогресують. Зараз сфера
розумних будинків тільки набирає оберти і з кожним днем стає
краще. У майбутньому це увійде в наше повсякденне життя, як
колись це зробили мобільні телефони:)
Список використаних джерел:
1. Система “розумний будинок” легко та доступно:
https://erc.ua/erc-reviews/19871/sistema-rozumnii-budinok-legko-ta-dostupno/
2. Яким має бути розумний дім (5 тенденцій):
https://www.smarthouse.ua/kakim-dolzhen-byt-umnyj-dom-5-tendentsij-2021.html
3. Головні аспекти розумного будинку у 2021 році:
https://www.hackrea.com/ru/stories/umnyy-dom-tendentsii-2021/
4. Дистанційне керування розумним будинком:
https://habr.com/ru/amp/post/387651/
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ
Мутьянов Володимир Михайлович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м. Київ
Комп’ютерні інформаційні технології – це потужний інструмент збору, аналізу
та зберігання даних в будь-якій сфері промисловості та науки, що потребує
цього. Здатність інформаційних систем вести пошук у базах даних,
приєднувати власні бази, здійснювати просторові запити, безперервно
накопичувати та коригувати наявні просторові й часові дані, моделювати та
відтворювати реальні ситуації, заощадити час і кошти державних та
комерційних структур, унеможливити виникнення кризових та аварійних
ситуацій.

Екологічна інформаційна система (ЕІС) – це система
керування екологічною інформацією, її аналізу та подання з
метою ефективного прикладного застосування за мінімальних
фінансових витрат. Екологічну інформацію можна подати у
вигляді набору даних, що моделюють навколишнє середовище,
за допомогою узагальнених структур даних.
При розробці нових пристроїв, дослідженні невивчених або
невідомих явищ та процесів, побудові систем розпізнавання, що
мають задані характеристики інформаційного сигналу або
невідомі характеристики, які підлягають вивченню, комп'ютерне
моделювання та аналіз дозволяє створити математичні моделі
об'єкта, що розробляється чи вивчається. Такий підхід вимагає
істотно менших витрат часу та технічних засобів порівняно з
фізичним експериментом, особливо на попередній стадії
розробки, за відсутності достовірної заздалегідь відомої
інформації про навколишнє середовище та об`єкти, що в ньому
перебувають.
Основним завданням екологічного моніторингу є
забезпечення системи керування природоохоронної діяльності та
екологічної безпеки своєчасною і точною інформацією, що дає
оцінку стану навколишнього середовища, дозволяє спеціалістам
виявити причини та можливі наслідки змін його стану, а також
визначити необхідні захисні дії. За функціональним
призначенням виділяють три види моніторингу навколишнього
середовища: стандартний, кризовий, науковий.
В екоінформаційній системі можна виділити три рівні,
орієнтовані на розв’язання різних задач екологічного
моніторингу, які різняться методами роботи з екологічною
інформацією. Верхній рівень складається з програмних модулів
підтримки прийняття рішень, середній – програмне забезпечення
системного аналізу інформації про стан навколишнього
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середовища, нижній – модулі опрацювання первинної
екологічної інформації. На нижньому рівні використовуються
різні системи управління базами даних (СУБД) типу Oracle чи
Microsoft SQL Server для зберігання даних про стан
навколишнього середовища, а для опрацювання результатів
спостережень застосовують електронні таблиці, пакети
прикладних програм типу MathCAD, Surfer та інші. Із
прогресивним розвитком технологій програмування типу
Silverlight, Flash, JAX та мов програмування С++ , С#, Java,
Delphi, Turbo-Prolog, Lisp стало можливо використовувати
мережу Internet для миттєвого доступу до екоданих та їх
візуалізації з будь-якої точки планети, що має доступ до мережі.
Потрібно
зазначити,
що
найбільшого
розвитку
інформаційні технології досягли в США. Мапи, створені
комп'ютерами та розміщені на веб-сайті КТСД (Коаліція щодо
токсикантів Силіконової Долини) - один з прикладів того, як
інформаційні технології розширюють можливості моніторингу
довкілля. Супутникові технології надають нам картину змін в
довкіллі досі не баченої чіткості. Серед багатьох таких картин поширення пожеж у тропічних лісах південно-східної Африки,
втрата озону над Антарктикою, зменшення розмірів та обміління
Аральського моря. Сьогодні все більше супутників знімають такі
картини людської діяльності на Землі.
Досить активно в цьому напрямі працює і Європейське
космічне агентство (ЄКА). Прикладом цього є проект
"Глобальний моніторинг навколишнього середовища та
безпеки". Зростаючий потік супутникових даних дає цінну
інформацію, зокрема, для управління природокористуванням,
оцінки наслідків природних та техногенних катастроф і
розподілу гуманітарної допомоги. Слід згадати і сумісний проект
ЮНЕСКО й ЄКА щодо порятунку об'єктів, які включені у список
Всесвітнього культурного спадку, в межах якого здійснюється
безперервний моніторинг різноманітних архітектурних та
природних пам'ятників, а також національних парків і місць
існування рідкісних та зникаючих видів тварин та рослин.
Програмне забезпечення ГІС (географічна інформаційна
система) дає змогу зберігати, аналізувати і вправно
користуватися даними, отриманими з супутників. Ця інформація
разом з наземними спостереженнями та іншими даними може
допомагати дослідникам вивчати забруднення та інші екологічні
небезпеки, знаходити багаті на окремі ресурси регіони і
моделювати зміни у довкіллі. Це також може допомогти тим, хто
планує і приймає рішення, краще будувати наші стосунки з
довкіллям. До того ж, дослідники використовують комп'ютери
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для вивчення різних екологічних сценаріїв - від альтернативних
транспортних засобів для міських перевезень до спалювання
викопного палива по всьому світу.
Для прикладу, сьогодні уже створені бази даних
географічної ІС (ГІС). Так в програмному забезпеченні ESRI®
ArcGIS® ці три види баз даних подані каталогом (ГІС як колекція
наборів геоданих), картою (ГІС як інтелектуальний
картографічний вид) і набором інструментів (ГІС як набір
інструментів для інтелектуальної обробки просторових даних).
Всі вони є невід'ємними складовими повноцінної ГІС і більшою
чи меншою мірою використовуються у всіх ГІС-додатках.
Список використаних джерел:
В. М. Заяць// Підходи до побудови екоінфомаційних систем на основі інформаційнокомп`ютерних технологій
10. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології
9.
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СПОСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ У
ФОРМАТІ“DEEPFAKE”
Недодай Михайло Геннадійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м. Київ
Технології створення дезінформації покращуються з кожним роком,
створюються нові шляхи розповсюдження, нові методи просування в соціальних
мережах. А нещодавно до цього списку додався штучний інтелект з його
можливостями простого створення фотореалістичної інформації.

В сучасному світі завдяки Інтернету можна як
отримувати будь-яку інформацію за лічені хвилини, так і
створювати контент для інших. Тому важливо, щоб інформація
була достовірна. Тема цифрової гігієни в багатьох країнах лише
набирає обертів, а перевіркою фактів займається лише невелика
кількість людей, та деякі профільні агентства. Це все створює
гарні умови для ведення інформаційних війн, пропаганди та
іншого інформаційного впливу на людей. Все більше новин про
виявлення ферм ботів, що розповсюджують неправдиву
інформацію [1]. А завдяки можливостям штучного інтелекту
можна створювати реалістичні фото, відео та тексти з
неправдивою інформацією навіть силами однієї людини.
Deepfake - методика синтезу зображення людини з
застосуванням штучного інтелекту [2] . Сьогодні, одна з
найпопулярніших программ для створення відео-deepfakeDeepFaceLab [3] знаходится у відкритому доступі і кожен
бажаючий навіть без знання програмування може на
персональному
комп’ютері
з
потужним
графічним
прискорювачем створити власне deepfake відео. Приклад роботи
алгоритму на Рисунку 1 та Рисунку 2 [4]. Так, можна виділити
три основні напрямки deepfake відео контенту:
1. Заміна обличчя, коли у відео обличчя актора автоматично
підміняється обличчям іншої людини. Цей тип техніки
застосовувався для вставки голів відомих акторів у різноманітні
фільми, в яких вони ніколи не з'являлися. А ще – для створення
порнографії без згоди згаданих осіб.
2. Синхронізація губ, за якої вихідне відео модифіковане таким
чином, що область рота узгоджується з неоригінальним, іншим
аудіо записом.
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3. "Ляльковод", в якому зображення людини (рухи голови, рухи
очима, міміка) анімує виконавець, що сидить перед камерою і
виконує дії, які він хоче бачити на відео від "ляльки".
Найскладніший метод - заміна обличчя, для якого
потрібно навчати нейронну мережу домальовувати обличчя
“донора” на відео з “реципієнтом”. Так можна створювати
контент, що буде показувати конкретну людину в ситуації, в якій
вона не була, наприклад створення порнографії, або виступ
політика на якому його не було. Через досить гарну
реалістичність, а також можливість подальшої обробки відео для
усунення “артефактів” нейронної мережі такий контент є досить
переконливим для людей. Метод “ляльковод” є простішим в
реалізації, але в той час може нести більше інформаційне
навантаження на аудиторію. Адже він дозволяє створити
реалістичну анімацію обличчя за допомогою лише камери
комп’ютера та потужного графічного прискорювача. За
допомогою такої анімації можна зачитати текст повідомлення
політика, який він ніколи не казав і подати це як інфопривід.
Для розпізнавання deepfake контенту пропонується
використовувати штучний інтелект, що буде тренуватись
розрізняти згенеровані зображення так само, як і в алгоритмі що
створює deepfake. Також можливо додатково шукати
першоджерела deepfake контенту - відео на яке наклали обличчя,
фотографії що використовуються в методі “Ляльковод”,
перевіряти метадані відеозаписів та джерела які поширюють
підозрілий контент.

Рисунок 1 Результат заміни обличчя.
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Рисунок 2 Процес заміни обличчя.
Список використаних джерел:
13. Інтернет-джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-likviduvala-botofermu-yaka-pratsiuvala-nazryv-natsionalnoi-prohramy-vaktsynatsii-v-ukraini
14. Інтернет-джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/Deepfake
15. Інтернет-джерело: https://github.com/iperov/DeepFaceLab
16. Інтернет-джерело: https://arxiv.org/pdf/2005.05535v5.pdf
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СУЧАСНА ПРОГРАМНА ОСВІТА З ВИКОРИСТАННЯМ
ЕЛЕКТРОННИХ СЕРЕДОВИЩ
Пахомов Михайло Васильович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м. Київ
Анотація. Характерною рисою сучасних освітніх процесів є поєднання
традиційних(стаціонарних) форм навчання з дистанційним навчанням. В умовах
пандемії COVID - 19 більшість шкіл і університетів почали працювати в режимі
онлайн, незважаючи на відсутність підготовки учителів для дистанційного
навчання і нестачу устаткування, включаючи належні комп'ютерні класи і
перевірені програми. Доведено, що система електронного навчання відіграє
важливу роль у впровадженні дистанційного навчання, підвищенні його
привабливості і ефективності освіти.

У інформаційному суспільстві, в економіці, грунтованій на
знаннях, важлива цінність для людини не в тому, скільки я можу
дізнатися в даний момент, а в тому, скільки я можу дізнатися. Ось
чому так важливо уміння вчитися в цілому і вчитися самостійно,
зокрема. Щоб людина була готова займатися учбовою
діяльністю, він повинен мати не лише мотивацію, але і
інструменти мотивації. Таким безперечним інструментом і в той
же час методом навчання відповідно до технічного і
технологічного прогресу, в умовах нової цивілізації являється
навчання по програмах у поєднанні з інформаційнокомунікаційними технологіями. Це робить можливим так зване
віртуальне навчання, що іноді називається віртуальним
навчанням, і що має особливості і характер дистанційного
навчання.
Нагадаємо, дистанційне навчання(дистанційне навчання) це спосіб ведення учбового процесу - навчання в умовах, коли
учителі і учні віддалені один від одного. Також варто нагадати,
що розвиток дистанційного навчання в Європі стався в 1960-х і
1970-х роках, коли на нашому континенті були створені такі
незалежні університети, як Британський відкритий університет,
Іспанський національний університет освіти в Дистанції(UNED),
Голландський
відкритий
університет
або
німецький
FernUniversitat [1]. Характерною рисою освітніх процесів
нинішнього століття є проникнення традиційної(стаціонарною)
форми навчання на дистанційне. Проте пропорції між цими
формами викладання і навчання ясно вказують на переважання
стаціонарної форми навчання. Ситуацію змінила пандемія
COVID - 19, коли більшості учбових закладів довелося почати
навчання в режимі онлайн, незважаючи на недостатню
підготовку більшості учителів до дистанційного ведення
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зайняття, а також відсутність устаткування. Ситуація чітко
виявила слабкі сторони дистанційного навчання, але в той же час
підвищила ІТ-навички викладачів і студентів, а також значно
підвищила інформаційну культуру суспільства. Проте в пост
пандемічних умовах, коли наша поведінка і стосунки
нормалізуються,
в
освіті
ми
знову
матимемо справу зі взаємопроникненням традиційних(стаціонар
них, прямих, заочних) форм навчання з дистанційним навчанням.
Проте в цій ситуації онлайн процес викладання буде явно
посилений. Створені освітні платформи, розроблені програми і
різні учбові матеріали, необхідні для дистанційного навчання,
підготовлені і зібрані репозиторії освітніх ресурсів(веб-сайти, що
дозволяють школам знаходити контент з різних країн).
Проте слід пам'ятати, що комп'ютер, незважаючи на його
вражаючі можливості, є прекрасним інструментом, але тільки
інструментом в навчально-методичному процесі, який, за
загальним визнанням, дозволяє частково замінити очне навчання
на онлайн освіта, але важко представити, щоб він зміг повністю
замінити його. Період пандемії і спроб масового дистанційного
навчання дає нам чітке уявлення про те, що в навчанні ми маємо
справу з новою парадигмою освіти, якою, поза сумнівом,
являється дистанційне навчання. Це означає, що для навчання в
сучасних умовах недостатньо озброїти учителя навичками
використання комп'ютерних програм. Набагато важливіше
підготувати їх до творчого використання сучасних електронних
пристроїв в навчально-методичному процесі. В цьому випадку
все більшого значення набувають заходи, пов'язані з дизайном
класів з використанням нового покоління цифрових пристроїв і
пов'язаних з ними інформаційних технологій. Вже сьогодні в
Японії різні типи автоматів і роботів входять до складу
устаткування шкільних майстерень [2], як потужний інструмент
підтримки учителя, інтелектуальна, а також змістовна і
організаційна підтримка. Так що здається, що у відносно короткі
терміни роботи стануть в процесі навчання, але і виховання,
інструменти украй бажані і навіть незамінні. Вони
використовуватимуться для збору, обробки і відтворення
інформації, але, передусім, для забезпечення взаємодії,
необхідного в процесі навчання і виховання.
Список використаних джерел :
1. Chmielewski K. et al. (2018). Діагностика стану дистанційної освіти в окремих
країнах Європейського Союзу, а також освітніх потреб учителів і одержувачів в області
дистанційного навчання
2. Гоголь В.(2006). Медіаінформаційні технології.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ WEB-РОЗРОБКИ ЗА
ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ PWA ТА
БАГАТОПОТОКОВОСТІ
Петрухно Тарас Олександрович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м. Київ
Удосконалено методику розробки web-сайту, суть якої є впровадження
можливостей які притаманні нативному додатку і в той час збереження плюсів
web, що значно краще впливає на UX(User Experience), та суттєво зменшує
витрати ресурсів і часу на розробку багатоплатформної версії.

Сучасний бізнес, намагається використовувати всі наявні
способи для залучення нових клієнтів, та покращення
оперативної комунікації та взаємодії між учасниками на всіх
етапах життєвого циклу організації. Використання IT технологій
для ведення бізнесу показало високу ефективність, і на
сьогоднішній день важко уявити бізнес, який не впровадив IT.
В більшості випадків вже відпрацьований стандарт,
створюється офіційний web-сайт який є представництвом і
каналом комунікації з конкретним бізнесом.
Але сайт це не завжди зручно. Клієнту треба вводити його
назву в пошук щоб потрапити на нього, крім цього має бути
постійне підключення до мережі інтернет. Якщо інтернет
поганий можуть бути затримки. Як показують дослідження якщо
ресурс завантажуються більше 3 секунд, то більше 50%
користувачів покидають цей сайт не дочекавшись повного
завантаження.
Вихід з цієї ситуації створення мобільних додатків на
основних операційних системах IOS, Android, Windows. Які
мають можливість працювати офлайн, і зручно розміщені під
рукою, на робочому столі. Але є стримуючий фактор, це ціна
впровадження такого рішення. Щоб розробити web-сайт, і
додатки під основні платформи(Window, Android, IOS, браузери
Chrome, FireFox, Mozila), треба витратити значно більше грошей
і розробка займе більше часу.
Удосконалена
методика
розробки
web-сайтів
з
використанням PWA та багатопотоковості, створює гібридний
web-додаток, який одночасно являється і сайтом і додатком.
Технічно це web-сайт і залишає всі свої найкращі риси, але
набуває можливостей нативного додатку. Наприклад, бути
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встановленим на девайс, працювати офлайн, надсилати
сповіщення, та стає набагато швидшим, за рахунок стратегій
кешування та багатопотоковості.
Удосконалена методика web-розробки це набір стратегій
мислення, використовуючи сучасне API, які допомагають
створювати можливості, які в web раніше ніколи не було.
Впровадження методики відбувається на стороні front-end.
Використовуючи Web API Web Worker’s створюється
Proxy, який перехоплює всі запити з клієнта на сервер та обробляє
їх згідно з розробленою стратегією, яка для різних запитів
індивідуальна. Для збереження даних використовуються
сховища браузера Cache Storage та/або IndexedDB. Це дає
можливість працювати в офлайн. Разом з впровадженням web
manifest, реалізується нова можливість завантажувати
прогресивний web-застосунок на девайс, як нативний.
Тоді як мовою програмування є JavaScript, який є одно
поточним, то важкі операції блокують програму на деякий час,
що б уникнути це слабке місце, застосовується Worker’s для
розподілення «важкого» коду на різні потоки, які створить
браузер. Що позитивно по впливає на досвід використання
користувачем.
Пуш
повідомлення
реалізуються
з
допомогою
використання Push API, а користувацький інтерфейс тобто UI
створюється стандартними для web інструментами.
Таким чином, запропонована методика розробки webдодатків, вирішує вище зазначені проблеми, створюючи сайт,
одночасно створюється і додатки на всі платформи, чим і
пришвидшується та здешевлюється процес розробки потрібних
бізнесу рішень. Тим самим збільшує доступ до таких
можливостей малому бізнесу, який раніше не міг собі дозволити
таких витрат. Що є вигідним всіх сторін.
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ П’ЯТОГО ПОКОЛІННЯ
ДЛЯ ШИРОКОСМУГОВИХ СТІЛЬНИКОВ МЕРЕЖ
Перепелиця Ілля Олексійович
Київський національний університет
будівництва та архітектури
м. Київ
Анотація. У статті розглянуті проблеми в організації мереж нового покоління
мобільного зв'язку 5G. Наведено відмінні риси технологічних і архітектурних
рішень систем і мереж 5G в порівнянні з попередніми поколіннями стандартів
стільникового зв'язку як 4G / Long Term Evolution. Розглядаються наявні
обмеження при реалізації та впровадженні нового стандарту ІМТ-2020.
Відображено основні вимоги до характеристик систем 5G.

Зростає число пристроїв, підключених до Інтернету, і
кількість з'єднань між цими пристроями. До 2025 року близько
20% даних, що генеруються, будуть являти собою інформацію,
що отримується в реальному часі, причому більше 95% будуть
дані, прийняті від пристроїв Інтернету Речей IoT (Internet of
Things). Тому потрібні нові вчинені мережі, здатні забезпечити
дану взаємодію раціонально. Мережі 5G ІМТ-2020 (International
Mobile
Telecommunications-2020)
не
обмежуватимуться
смартфонами, а будуть охоплювати і обчислювальні пристрої, що
вбудовуються в навколишні об'єкти, дозволяючи виконувати
збір, відправлення та одержання даних. Вони будуть
використовувати більш ефективні практичні методи і
конфігурації систем радіозв'язку, що працюють в широкому
діапазоні радіочастотного спектру. Відзначимо, що вже в 2015
році IТ-гігант Google запустив свій проект SkyBender - 5Gмережу для дронів. Особливо 5G знадобиться в тих сегментах
IoТ, де об'єкти сильно віддалені (наприклад, в сільському
господарстві) або потрібна швидка реакція (наприклад, для
безпілотних машин).
До нинішнього моменту розроблені вимоги до IMT-2020. У
зв'язку з масовими підключеннями сенсорів, гаджетів і інших
пристроїв в майбутньому виникнуть нові завдання, які не
зможуть вирішити існуючі мережі бездротового зв'язку. Не
тільки абоненти, а й додатки (наприклад, IoT, IIoT (Industrial IoT),
«підключений автомобіль», самоврядний транспорт, наближені
до реальності (immersive) відео-додатки) і пристрої тануть
навантаженням на мережу. Розвиток мереж 5G буде залежати від
їх можливості працювати з такими різними пристроями,
додатками.
Під будь-яким новим поколінням мобільного зв'язку
розуміються революційні зміни в мережі в її архітектурі і, в
першу чергу, в сегменті радіодоступу [1]. Принципова
253

відмінність покоління 5G полягає в переході з сантиметрового
діапазону хвиль (покоління 4G) в міліметровий, тобто на частоти
порядку десятків ГГц.
Відмінною особливістю 5G служить співіснування різних
протоколів радіодоступу в одній мережі, і навіть в одному
частотному каналі. Стандарти мереж 5G будуть здатні
забезпечити реалізацію вимог, що пред'являються до IoT, і
сприяти вирішенню проблем з мобільним зв'язком, викликаних
зростанням трафіку і іншими факторами.
Однією з проблем, що гальмують повсюдне розгортання
мереж 5G, служить нова інфраструктура високошвидкісних
мереж, що дає глобальне мережеве покриття і високонадійну
безперебійну роботу. Це вимагає зростання кількості
операторського обладнання, високих витрат. Технічні вимоги до
характеристик системи 5G:
- максимальна швидкість передачі призначених для користувача
даних: DownLink (лінія вниз - від базової станції до користувача)
- 100 Мбіт / с; UpLink (лінія вгору - від користувача до базової
станції) - 50 Мбіт / с;
- надвисока / пікова пропускна здатність: лінія вниз - 20 Гбіт / с;
лінія вгору - 10 Гбіт / с;
- затримка: 4 мс для широкосмугового доступу (для послуг
високошвидкісної
зв'язку eMBB (enhanced Mobile BroadBand)); 0,5 мс - для послуг
ультранадежной зв'язку з низькими затримками URLLC (UltraReliable and Low Latency Communications);
- мобільність: до 500 км / год;
- щільність підключення: 1 млн пристроїв на км2;
- спектральна ефективність: вниз 30 біт / с / Гц і вгору 15 біт / с /
Гц:
- пропускна здатність: 10 Мбіт / с / м2.
Висока швидкість передачі даних в 5G-мережах різко
збільшить навантаження на інфраструктуру. Зокрема,
забезпечення пропускної здатності до 20 Гбіт дозволить надати
сервіси доповненої і віртуальної реальності, 3D-відео з
ультрависокою дозволом UHD (Ultra High Definition),
голографічні дзвінки. Ключові рішення вимог до характеристик
системи 5G складають технічну концепцію перспективної мережі
радіодоступу FRA (Future Radio Access) і включають в себе:
- малі стільники (фемтосоти) зі надщільним розподілом;
- багатовимірні і масивні антенні системи MIMO (Multiple Input
Multiple Output);
- повний дуплекс в загальній смузі частот;
- нові методи многочастотной модуляції.
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Программізація і «нарізка» мереж, що знаходиться в основі
глибоко програмованих мереж, які можуть бути «нарізані» на
віртуальні мережі з вузькоспеціалізованими функціональними
можливостями, будуть відігравати домінуючу роль для
динамічного розподілу мережевих ресурсів в 5G, забезпечуючи
гнучкість мереж, необхідну для підтримки специфічних потреб
будь-якого виду конкретного застосування систем 5G [2].
«Нарізка» потрібна для використання інфраструктурних
ресурсів спектру, антени і всієї мережі і обладнання серверної
частини для створення великого числа підмереж з різними
властивостями. Кожна підмережа наскрізним чином «обрізає»
частину ресурсів від фізичної мережі для створення власної
незалежної мережі без внутрішніх обмежень для своїх
пріоритетних видів застосувань.
Для задоволення розрізняються потреби різних видів машин
і пристроїв інтерфейс між пристроєм і антенами (Radio Service)
буде мати кілька налаштованих режимів роботи - шарів. Шари
можуть бути наступних типів:
- шар, орієнтований на забезпечення сверхмалой затримки і
високої надійності;
- шар, призначений для пристроїв, які не мають великий
акумуляторної батареї (наприклад, датчики (автономні
температурні сенсори, HD-відеокамери спостереження, які
транслюють в онлайні великий потік відео)) і для яких важливо
низьке енергоспоживання;
- шар, який гарантує пікові та надвисокі швидкості, необхідні для
передачі відеоданих у форматі 4К / 3D з ефектом занурення.
Віртуалізація архітектури 5G дозволить оптимізувати
використання ресурсів і підвищить продуктивність мереж. В
основі технології 5G лежать програмно визначаються мережі
SDN (Software Defined Networking) і віртуалізація мережевих
функцій NFV (Network Function Virtualization), без яких
неможлива ефективна підтримка хмар і IоТ. SDN - мережа
передачі даних, в якій пристрій керування реалізується
програмно і відокремлено від пристроїв передачі даних, NFV мережева архітектура, яка використовує технологію віртуалізації
цілих класів функцій мережевих вузлів у вигляді складових
елементів, об'єднаних для створення телекомунікаційних
сервісів. NFV забезпечує перерозподіл мережних ресурсів між
шарами користувачів.
Передбачаються методи спільного використання шарів
(віртуалізація і хмара) в інфраструктурі мережі, яка підтримує
зв'язок 5G (і, ймовірно, 4G), що дозволяє декільком типам шарів
співіснувати без надмірного збільшення кратності ресурсів. Так
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само незайняті шари зможуть використовувати ресурси один
одного, а для цього застосовують хмарні методи і методи
пакетного статистичного мультиплексування. У підсумку
реалізується N шарів в мережі при числі ресурсів меншому, ніж
N. Для роботи такої мережі необхідна злагоджена робота всіх
компонентів - оркестровка, що забезпечує узгоджену наскрізну
роботу мережі.
У мережі 5G буде працювати колосальне число різних
пристроїв з різними швидкостями передачі, відповідно у всіх
пристроїв будуть різні запити на якість мережі. Сьогодні такими
запитами задовольняють тільки провідні мережі. Відеотрафік
(наприклад, віддання в форматі віртуальної / доповненої
реальності з різними бітрейтами і профілями захисту) вимагає
величезної смуги пропускання і
значно навантажує мережу. Багато амбітні сценарії використання
5G вимагають більш потужних площин переадресації даних, яка
буде забезпечувати
більш
ефективну
підтримку
неоднорідних
мереж,
багатопроменеву зв'язок, зберігання в мережі і реалізацію
політики операторів . У мобільних мережах на сьогодні поки
немає гарантії заявленої якості мережі.
Концепція Massive MIMO в системах 5G повинен
обслуговувати користувачів в різних просторових сегментах
одного сектора базової станції, або всередині вузько променів. У
даній концепції кілька користувачів обслуговуються в різних
просторових сегментах, різних променях діаграми спрямованості
антени, і їм надаються одні і ті ж частотно-часові ресурси
радіоканалу.
В кінці 2017 року в специфікаціях фази 0 стандарту 5G (реліз
15 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project)) визначені
мінімальний набір вимог, архітектура і протоколи, необхідні для
запуску мереж 5G. Реліз 15 служить лише глибокою
модернізацією стандарту LTE, і багато в чому сумісний з
попереднім
поколінням
4G.
Специфікований
варіант
неавтономної NSA (Non-Standalone) архітектури 5G (рис. 1)
спрощує запуск перших мереж 5G, так як можна
використовувати діючі опорні мережі LTE - EPC (Evolved Packet
Core). У цій мережі 5G-базові станції gNB (gNodeB) працюють у
зв'язці з LTE-базовими станціями eNB (eNodeB). Абонентська
станція функціонує в режимі «подвійного з'єднання»,
взаємодіючи одночасно з базовою станцією LTE і базовою
станцією 5G.
Архітектура мереж 5G, де в опорній мережі
використовуються елементи нового покоління (що дозволяють
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реалізувати безліч нововведень, наприклад, необхідних для
більш ефективної роботи додатків IoT), називається автономною.
У мережі автономної SA (Standalone) архітектури 5G, яка буде
стандартизована в середині 2018 р базові станції 5G
працюватимуть у зв'язці з новою опорною мережею 5G NGC (5G
next-generation core network)
Автономні SA і неавтономні NSA релізи засновані на
однакових
характеристиках
фізичного
рівня,
тому
передбачається, що обладнання NSA буде повністю сумісний з
технікою SA після її стандартизації в 2018 р .. NSA режим
стандарту 5G нормує застосування eMBB в мережах стандарту
LTE.
Компанія Nokia впроваджує рішення з ранніми
специфікаціями 5G, доповнивши свої рішення 5G FIRST
специфікаціями з протоколу 3GPP 5G фази 1 - стандартом
радіоінтерфейсу 5G NR (New Radio), призначеного для
підтримки самих різних пристроїв і сервісів 5G [3]. Рішення 5G
FIRST спочатку має хмарну архітектуру, підтримуючу високу
гнучкість,
продуктивність,
масштабованість,
необхідні
операторам для оперативної та економічної доставки сервісів 5G.
Стандарт 5G NR має на увазі використання нових частотних
діапазонів, забезпечуючих збільшення швидкості обміну даними
при зниженні латентності, а специфікації наступного релізу 16 (2я фаза специфікацій, яка буде прийнята до грудня 2019 г.) будуть
описувати підтримку сервісів масового підключення та обміну
даними між машинними терміналами mMTC (massive Machine
Type
Communications), що надають мільярди з'єднань. В епоху 5G
рішення Nokia для мобільного бекхола (опорної мережі,
транспорту) підтримує радіорелейний технологію, IP-, оптичні та
фіксовані кошти доступу, що дозволить зняти проблеми смуги
пропускання, надійності і затримки.
Компанія Huawei запропонувала кодування мереж 5G за
принципом Polar code (полярний код), що має ряд переваг:
мінімум в 3 рази підвищується частотний спектр
високошвидкісної мережі в порівнянні з використовуваними
сьогодні стандартами радіодоступу; реалізація декодування
лінійної складності дозволяє скоротити до мінімуму вартість
впровадження запуску мереж 5G в майбутньому. Це
субквадратічное кодування, характеристики якого здатні
наблизити швидкість передачі даних до граничних значень, тобто
до межі Шеннона. При декодуванні за допомогою простого
поляризованого каналу з послідовним придушенням перешкод
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технологія Polar code забезпечує результат, подібний до того, що
досягається при декодуванні за методом максимальної
правдоподібності, але складність використання полярних кодів
значно менше.
Huawei також опрацьовує: технологію F-OFDM (filtered
Orthogonal
Frequency
Division
Multiplexing),
тобто
мультиплексування, в основу якого покладено ортогональное
поділ частот каналів при наявності фільтрації позасмугових
випромінювань; впровадження розріджених кодів SCMA (Sparse
Code Multiple Access), які повинні реалізувати Багатостанційний
доступ, а також коди типу Grant Free і Short TTI (Transmission
Time Interval).
Компанія Intel створила радіомодеми для стандарту 5G, які
зможуть передавати гігабайти даних в секунду по бездротовій
мережі. Мікрочіпи Intel XMM 8000, здатні обробляти комплексні
радіосигнали, функціонують в
діапазоні до 6 ГГц і призначені для широкого спектру пристроїв
(персональних комп'ютерів, смартфонів, гаджетів IoT). В Intel
відзначають, що епоха 5G настане тоді, коли мережі, хмарні
сервіси і кінцеві пристрої стануть працювати як єдине ціле на базі
нової платформи.
Так як в системах 5G буде одночасно працювати величезна
кількість пристроїв, то з метою зниження рівня взаємних
перешкод потрібно створити мережі, в яких передача інформації
буде відбуватися через будь-які пристрої (наприклад, роутер
може використовуватися в якості ретранслятора сигналів інших
користувачів). Використання адаптивних антен з технологією
біфармінг (BeamForming) дозволяє організувати зв'язок між
пристроями безпосередньо і, відповідно, зменшити взаємні
перешкоди пристроїв.
5G - нова парадигма послуг телекомунікацій та
інформаційних технологій . Мережа 5G буде являти собою
щільно розподілену матрицю (Fabric) функцій обчислення,
зберігання та мережі. 5G матиме глобальну операційну систему,
здатну управляти конвергованої інфраструктурою мобільного та
фіксованої мережі.
Мережа 5G дозволяє пристроям з чіпом IoT бути
підключеними незалежно від часу і місця і дозволяє їм
взаємодіяти між собою без участі людини. Більшість аналітиків
вважають високе економічне зростання, стимульований
розвитком технологій 5G. Консалтингова фірма Accenture
прогнозує, що поширення інфраструктури мереж 5G може до
2020 року породити створення 3 млн. нових робочих місць і
додати більше 500 млн. $ в економіку США.
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Однак повний економічний ефект, згідно з дослідженням
Qualcomm, буде реалізований тільки до 2035 р Потрібно значна
лібералізація регулювання і рефармінг спектра частот для послуг
5G. До повномасштабного впровадження послуг 5G операторам
необхідно пройти процес «цифровий трансформації» своєї
мережі, бізнесу та організаційної структури.
Висновки. Саме технологія 5G стане важелем до
формування цифрового майбутнього. 5G - це інший рівень вимог
з боку додатків і клієнтів. 5G - мережа, керована сервісом, яку
можна побудувати тільки на принципах SDN та NFV. Технології
SDN, NFV дозволяють розділити мережу на логічні сегменти,
кожен з яких налаштовується відповідно до параметрів,
необхідними для задіяння певних послуг.
5G - конвергентная технологія, групує окремі компоненти
мережі в єдиний оптимізований обчислювальний комплекс за
допомогою віртуалізації обладнання. Зокрема, технологія Polar
code має вагомі конкурентні переваги в порівнянні з іншими
варіантами кодування каналу 5G, що значно прискорює процес
стандартизації і розгортанні мереж для комерційної експлуатації.
У мережах 5G будуть надійно встановлювати з'єднання в 1015 разів більше кінцевих пристроїв, які не є мобільними
телефонами. Можливості технології 5G будуть інтегровані з
хмарними технологіями, штучним інтелектом, великими даними
і Інтернетом речей. «Нарізка» мереж - мережеве сегментування,
що
дозволяє
операторам
налаштовувати
необхідну
функціональність і параметри обслуговування в мережі 5G.
Радіопокриття мережі 5G буде підлаштовуватися під потреби
абонентів на відміну від мереж 4G. 5G - нове покоління мережі
мобільного зв'язку, що перетворює архітектуру мережі з метою
спрощення,
автоматизації,
віртуалізації
доставки
найрізноманітнішого
набору послуг
з
використанням
неоднорідних мереж мобільного доступу.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ WEB-РОЗРОБКИ ЗА
ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ PWA ТА
БАГАТОПОТОКОВОСТІ
Петрухно Тарас Олександрович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м. Київ
Удосконалено методику розробки web-сайту, суть якої є впровадження
можливостей які притаманні нативному додатку і в той час збереження плюсів
web, що значно краще впливає на UX(User Experience), та суттєво зменшує
витрати ресурсів і часу на розробку багатоплатформної версії.

Сучасний бізнес, намагається використовувати всі наявні
способи для залучення нових клієнтів, та покращення
оперативної комунікації та взаємодії між учасниками на всіх
етапах життєвого циклу організації. Використання IT технологій
для ведення бізнесу показало високу ефективність, і на
сьогоднішній день важко уявити бізнес, який не впровадив IT.
В більшості випадків вже відпрацьований стандарт,
створюється офіційний web-сайт який є представництвом і
каналом комунікації з конкретним бізнесом.
Але сайт це не завжди зручно. Клієнту треба вводити його
назву в пошук щоб потрапити на нього, крім цього має бути
постійне підключення до мережі інтернет. Якщо інтернет
поганий можуть бути затримки. Як показують дослідження якщо
ресурс завантажуються більше 3 секунд, то більше 50%
користувачів покидають цей сайт не дочекавшись повного
завантаження.
Вихід з цієї ситуації створення мобільних додатків на
основних операційних системах IOS, Android, Windows. Які
мають можливість працювати офлайн, і зручно розміщені під
рукою, на робочому столі. Але є стримуючий фактор, це ціна
впровадження такого рішення. Щоб розробити web-сайт, і
додатки під основні платформи(Window, Android, IOS, браузери
Chrome, FireFox, Mozila), треба витратити значно більше грошей
і розробка займе більше часу.
Удосконалена
методика
розробки
web-сайтів
з
використанням PWA та багатопотоковості, створює гібридний
web-додаток, який одночасно являється і сайтом і додатком.
Технічно це web-сайт і залишає всі свої найкращі риси, але
набуває можливостей нативного додатку. Наприклад, бути
встановленим на девайс, працювати офлайн, надсилати
сповіщення, та стає набагато швидшим, за рахунок стратегій
кешування та багатопотоковості.
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Удосконалена методика web-розробки це набір стратегій
мислення, використовуючи сучасне API, які допомагають
створювати можливості, які в web раніше ніколи не було.
Впровадження методики відбувається на стороні front-end.
Використовуючи Web API Web Worker’s створюється
Proxy, який перехоплює всі запити з клієнта на сервер та обробляє
їх згідно з розробленою стратегією, яка для різних запитів
індивідуальна. Для збереження даних використовуються
сховища браузера Cache Storage та/або IndexedDB. Це дає
можливість працювати в офлайн. Разом з впровадженням web
manifest, реалізується нова можливість завантажувати
прогресивний web-застосунок на девайс, як нативний.
Тоді як мовою програмування є JavaScript, який є одно
поточним, то важкі операції блокують програму на деякий час,
що б уникнути це слабке місце, застосовується Worker’s для
розподілення «важкого» коду на різні потоки, які створить
браузер. Що позитивно по впливає на досвід використання
користувачем.
Пуш
повідомлення
реалізуються
з
допомогою
використання Push API, а користувацький інтерфейс тобто UI
створюється стандартними для web інструментами.
Таким чином, запропонована методика розробки webдодатків, вирішує вище зазначені проблеми, створюючи сайт,
одночасно створюється і додатки на всі платформи, чим і
пришвидшується та здешевлюється процес розробки потрібних
бізнесу рішень. Тим самим збільшує доступ до таких
можливостей малому бізнесу, який раніше не міг собі дозволити
таких витрат. Що є вигідним всіх сторін.
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ.
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ

Пінчук Дар’я Валеріївна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут

м. Київ
Анотація - у сучасному світі важко уявити будь-яку галузь
життедіяльності людей у якій би не використовувалися інформаційні технології.
Галузь охорони здоров’я не виключення, майже уся сучасна медицина будується
на високоточних інформаційних технологіях які застосовуються у різних її
підгалузях. Застосування інформаційних технологій у цій галузі має неабиякі
переваги для люства, дозволяє лікарям більш точно та кваліфіковано
діагностувати захворювання та слідкувати за перебігом хвороб, більш точно
надаючи пацієнтам необхідну допомогу, дозволяє навчати майбутніх фахівців
більш ефективними практичними методами, ніж хоча б 20 років назад, та
найголовніше, дозволяє збирати та оброблювати точну інформацію яка
допомагає медичним працівникам у їх дослідженнях.

В медичній галузі для роботи одним із прикладів
впровадження комп’ютерних інформаційних технологій є
застосування мереж персональних комп’ютерів які мають
однаковий вид програмного забезпечення, а саме прикладний і
системний інтерфейс. У системне програмне забезпечення
зазвиччай входить мережевий інтерфейс, який забезпечує доступ
до даних на сервері. База даних управляється прикладною
програмою управління і може містити різні дані стосовно
пацієнтів, наприклад, історії хвороби, статистичну звітність
перебігу хвороб, цифрові дані інших елементів доповнюючих
історію хвороби. Прикладним забезпеченням є програми, для
яких, власне, і призначений комп'ютер. Це — обчислення,
обробка результатів досліджень, різного роду розрахунки, обмін
інформацією між комп'ютерами під'єднаними до мережі.
Застосування комп'ютерних інформаційних технологій в
медичних закладах дозволяє:
1. Пришвидшити типові процеси, тим самим зменшити
навантаження на спеціалістів медичниз закладів.
2. Удосконалювати внутрішній медичний облік документів та
інших даних.
3. Підвищити якість надання медичних послуг.
262

4. Поліпшити доступність медичної інформації та швидкість її
надання медичному персоналу.
5. Зробити структуру роботи медичного закладу більш зрозумілою
та зручною для пацієнтів.
6. Представити результати роботи медичного закладу в реальному
часі.
7. Оптимізувати процес обов'язкової звітності перед вищезазначені
організаціями.
Нещодавно в Україні запрацювала для всіх державних
медичних закладів перша інформаційна система HELSI, яка
містить у собі усі вище перераховані переваги. Вона також
дозволяє уникнути черг з запису до лікарів, через онлайн запис,
що особливо важливо в умовах теперішньої епідеміологічної
ситуації. Вона містить електронну базу даних пацієнтів з їх
історією хвороби та запису до лікарів, відкритою як для пацієнтів
так і для обслуговуючих його лікарів, це надто зручно, адже таке
рішення допомагає правильно вести електронний документообіг,
забезпечує високий ступіть захисту персональної медичної
інформації, та допомогає лікарям краще розуміти усі особливості
історії хвороби пацієнта.
Звісно, це лише маленька частина застосування комп'ютерних
інформаційних технологій у галузі медицини, основна їх частина
орієнтована за збір точних даних з медичного обладнання у
комп'ютерні бази даних під час проведення обстежень в
реальному часі з метою їх подальшого аналізу, обробки та
зберігання.
Список використаних джерел:
1.
2.
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СИСТЕМИ ОБРОБКИ ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ.
Скуратовський Андрій Володимирович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м. Київ
Мета роботи – ознайомити слухачів з існуючими видами систем обробки даних.

Система обробки даних (СОД) – комплекс технічних та
програмно - математичних засобів для вирішення класу
проблем автоматизованим способом, тобто з допомогою
засобів обчислювальної техніки. Основні функції СОД
полягають у зборі, видачі, накопиченні, збереженні та обробці
великих об’ємів інформації. Збір інформації проводиться
різного роду периферійними засобами, наприклад через канали
зв’язку з допомогою модемів, локальні та глобальні
комп’ютерні мережі, різного роду датчиків, що вбудовані в
технологічних виробничих лініях, а також з допомогою
клавіатури та монітора. Накопичення та збереження
інформації, забезпечується засобами збереження на жорстких
магнітних, компакт лазерних і оптичних дисках. Обробка
інформації виконується з допомогою центрального процесора
та програмного забезпечення, що фактично керує роботою
процесора для вирішення заданої проблеми. Таким чином
комплекс засобів збору та видачі інформації виконує зв’язок
між СОД і навколишнім середовищем, що може бути для
користувача представлене різними предметними галузями.
Інформаційна система (ІС) – система обробки даних в
будь-якій предметній галузі із засобами накопичення,
збереження, оновлення, пошуку та видачі інформації.
Загальноприйнятої класифікації інформаційних систем у даний
час не існує, тому їх можна класифікувати за різними ознаками:
- в залежності від засобів вирішення інформаційної
проблеми на:
- ручні, в яких інформаційна проблема вирішується
ручним способом.
- механізовані
–
інформаційна
проблема
виконується механічними пристроями.
- автоматизовані, в яких інформаційна проблема
виконується за участю системи та людини.
Наприклад інформаційні системи фінансові,
банківські, економічні, медичні де система виконує
багато рутинних проблем, але рішення приймає
людина;
264

- автоматичні – де інформаційна проблема
вирішується без участі людини. Наприклад
поширені
у
військовій
справі,
системах
протиповітряної оборони, системах управління
балістичними ракетами тощо;
- за виконуючими функціями:
- інформаційно-пошукові (довідкові) системи, що
призначенні виключно для виконання пошуку
інформації в базах даних та отримання довідок.
Наприклад інформаційно-довідникова система
руху залізничного транспорту;
- системи управління, які призначені для
управління
різними
процесами,
об’єктами,
виробництвом тощо на різних рівнях ієрархії.
- системи моделювання (системи штучного
інтелекту),
що
використовуються
для
моделювання різних природних, соціальних,
економічних
явищ,
проектування
машин,
механізмів, засобів електрорадіотехніки тощо.
- навчаючі та екзаменуючі системи, що призначені
для виконання навчальних заходів та прийняття
іспитів засобами обчислювальної техніки.
- експертні системи, які дають змогу проводити
ефективну комп'ютеризацію галузей, у яких знання
можуть бути подані в експертній описовій формі,
але
використання
математичних
моделей
практично неможливе;
- за галуззю застосування:
- медичні, що застосовуються в медицині для
визначення стану хворого, діагностики та
прийняття рішень щодо лікування;
- економічні, які застосовуються для управління
економічними
об’єктами,
економічного
прогнозуванням тощо;
- фінансові,
що
автоматизують
діяльність
банківських
установ,
страхових
компаній,
податкових органів та пенсійних фондів, державних
фінансових служб та органів;
- соціальні, які направлені для дослідження,
моделювання та прогнозування соціальних
процесів;
- лінгвістичні, що забезпечують автоматизацію
перекладу текстів з різних іноземних мов і навпаки.
Список використаних джерел:
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ПОРІВНЯННЯ ПІДХОДІВ ДО РОЗРОБКИ
КРОСПЛАТФОРМНИХ ДОДАТКІВ
Терещенко Олександр Ігорович
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»
м. Київ
Останні досягнення у мобільних веб-технологіях дозволили отримати
функції, які раніше можна було зустріти лише в нативних додатках. Новий
підхід, який реалізує прогресивні веб-додатки, може бути реалізований за
допомогою набору концепцій та технологій на будь-якому веб-сайті, який
відповідає певним вимогам. У роботі розглядаються прогресивні веб-додатки з
точки зору об'єднуючої технології для веб-програм та нативних програм. За
допомогою спеціальних метрик порівнюються гібридний додаток та
прогресивний веб-додаток. Аналізуються перспективи прогресивних вебдодатків.

Останнім часом, згідно до доповіді comScore
середньостатистичний користувач смартфоном витрачає 84%
свого часу на користування п’яти найбільш популярними
додатками. На планшетах ця цифра збільшилася до 95%. З часом
набагато легше залучати користувачів на веб-сайти, ніж на
нативні додатки. На сьогодні близько 600 мобільних веб-ресурсів
існують. Вони охоплюють аудиторію, що перевищує п’ять
мільйонів відвідувачів, а це у чотири з половиною рази більше,
ніж кількість нативних програм із подібною аудиторією.
Складність розробки додало падіння популярності нативних
додатків а це в свою чергу дало поштовх іншим технологіям,
наприклад, веб-технологіям та технологіям кросплатформної
розробки.
На сьогодні існує кілька підходів до розробки
кросплатформних додатків та безліч фреймворків для
полегшення розробки. Прикладами популярних фреймворків є
Ionic Framework, PhoneGap, React Native та Xamarin. Ionic
Framework та PhoneGap належать до гібридного підходу на
основі веб та програмного каркасу Apache Cordova.
Підхід відомий як прогресивні веб-додатки (progressive web
applications – PWA), прагне ввести функції підтримки фонової
синхронізації, локальне збереження даних, push-сповіщення та
встановлення додатку на домашній екран. Вони поєднали в собі
найкращі можливості веб-сайтів та нативних додатків.
У табл. 1 можна побачити порівняння можливостей PWA з
іншими підходами до розробки мобільних додатків.
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Таблиця 1. Порівняння додатків, реалізованих з допомогою
різних технологій
Можливості
Встановлювані
Незалежні від
мережі
Тестуються перед
установкою
Розміщення
у
магазині
додатків
Push-сповіщення
Кросплатформна
доступність
Доступ
до
апаратного
забезпечення через
API
Фонова
синхронізація

PWA
Так
Так

Гібридні додатки
Так
Так

Нативні додатки
Так
Так

Так

Ні

Ні

Частково

Так

Так

Так
Так

Так
Так

Так
Так

Частково

Так

Так

Так

Так

Так

Було розроблено два мобільних додатка – з використанням
гібридного підходу та з використанням PWA. Гібридна програма
була розроблена за допомогою фреймворків Ionic та Angular.
Особливістю PWA є те, що він не залежить від жодного
фреймворку. Кожний додаток містить список новин, отриманих
за допомогою News API, та можливість переглянути заголовок,
картинку, автора та саму новину (рис. 1).

Рисунок 1. Progressive Web App (ліворуч) та гібридний додаток
(праворуч)
Результати, були отримані експериментальним шляхом на
смартфоні Xiaomi Redmi Note 9 Pro, який працює на Android версії
11, та зведені у табл. 2.
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Таблиця 2. Результати тестування
Параметри
Гібридний додаток
Розмір додатку
3300 Кб
Час запуску операції, мс
598 мс
Час
від
натиску
на
4254 мс
піктограму додатка
до
відображення
базових
елементів інтерфейсу
користувача, мс

PWA
154 Кб
199 мс
Без роботи браузера у
фоновому режимі: 2554
мс;
з браузером у фоновому
режимі:1138 мс

Отримані результати демонструють, що PWA додаток
майже у 21 раз менший за додаток, розроблений з використанням
фреймворку Ionic. Окрім цього, час запуску теж менший у більш
ніж 3 рази. Також треба відмітити, що час візуалізації для
прогресивних веб-додатків може бути різним і залежить від того,
чи працює браузер у фоновому режимі.
Проведені тестування демонструють переваги PWA
додатку у швидкодії за трьома параметрами. Стосовно
перспектив цієї технології, можна відмітити, що останнім часом
велика кількість середніх та великих інтернет-магазинів
інтегрують технологію PWA у свої веб-сайти та звітують про
зростання відвідуваності та часу, проведеного у веб- додатку.
Окрім цього, Google продовжує активно розвивати цю
технологію. PWA має перспективу поступово стати найкращим
варіантом при розробці кросплатформних додатків.
Список використаних джерел:
1. The 2016 U.S. Mobile App Report URL: https://www.comscore.com/Insights/
2. MDN web docs. SyncManager. URL: https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/
API/SyncManager
3. Mehta, N. et al. “Indexed Database API”. W3C Recommendation. W3C, Jan. 8,
2015. URL:
4. A JSON API for live news and blog articles. URL: https://newsapi.org/docs/getstarted.
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ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ 6G
Ткачук Владислав Ігорович
Державний університет Телекомунікацій Навчальнонауковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Оператори мобільного зв’язку знаходяться на межі розповсюдження та виділення
існуючого мобільного зв’язку за допомогою 5G. Настав час зосередитись на
майбутніх мережах шостого покоління (6G). Незважаючи на те, що 6G має
використовувати найкращі з існуючих мережевих функцій і охоплювати
розширений географічний діапазон, ми повинні спочатку зрозуміти важливість
6G.

6G - це наступник 5G, який забезпечить більш високу швидкість
мобільного зв'язку та інтернету. Якщо 5G обіцяє швидкість від 1
гігабайта в секунду, то 6G сягатиме одного терабайта в секунду.
За деякими даними - навіть кілька терабайт. Швидкість важлива,
щоб підтримувати технологію віртуальної реальності та
передавати великі відеопотоки, відео з високою роздільною
здатністю (при високій швидкості поліпшується якість відео).
Крім того, надшвидкості допоможуть підтримувати просунуті
сервіси, наприклад, з тієї ж віртуальної і доповненої реальністю.
Такого завдання раніше не було, а самою довершеністю
вважалися показники, запропоновані поколінням 5G, яких
вдалося домогтися за допомогою застосування складних
алгоритмів детектування і декодування сигналу. Але потрібно
мати на увазі: вже сьогодні швидкості настільки високі, що
поточне покоління стільникового зв'язку підбирається до меж
можливого, а обіцяний японцями черговий технологічний ривок
таких меж досягає. Тобто нарощувати швидкість передачі даних
і далі (скажімо, в тисячу разів) швидше за все при наявних
технологіях
вже
не
вийде.
Варто відзначити ще один аспект: з розвитком технологій
змінюються і вимоги до обладнання, що працює з передачею
даних. Ще кілька років тому для передачі даних
використовувалися базові станції. Сучасна світова тенденція
сьогодні – перенесення всього в хмарні технології, в тому числі і
стільниковий зв'язок. При цьому базова станція, по суті, це якась
програма, яка «крутиться» в хмарі і обробляє сигнал.
Архітектурні вимоги 6G включають в себе вирішення проблеми
обмежених обчислювальних можливостей мобільних пристроїв,
а також реалізацію штучного інтелекту на початковому етапі
розробки технології і забезпечення гнучкої інтеграції нових
мережевих об'єктів. Для достатньої надійності мереж шостого
покоління необхідно забезпечити безпеку і конфіденційність
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даних

користувача

і

технологій

штучного

інтелекту.

За прогнозами, з настанням ери 6G з'являться нові методи
взаємодії між людьми, наприклад, за допомогою тривимірних
голограм. Дані методи зв'язку вимагають граничної пропускної
здатності каналу. Також експерти передбачили появу цифрових
двійників, які будуть взаємодіяти з фізичним світом за
допомогою доповненої реальності і штучного інтелекту. За
оцінкою Counterpoint Research, лідерами ринку зв'язку
залишаться Ericsson, Samsung, Nokia, Huawei, ZTE, InterDigital і
інші компанії. Виробництвом устаткування займуться Samsung,
Qualcomm, LG і Apple.
Список використаної літератури:
1.
https://www.researchgate.net/publication/348799624_6G_Ecosystem_Curr
ent_Status_and_Future_Perspective
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ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ МЕРЕЖ 5G
Ткачук Владислав Ігорович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Мережева технологія 5G обіцяє змінити можливості підключення до всього,
починаючи від розумних міст та комунальних підприємств, закінчуючи
підключеними автомобілями та аварійними службами. Але, неможливо оминути
увагою критичні питання безпеки. Кібербезпека 5G потребує значних
удосконалень, щоб уникнути зростаючого ризику злому. Деякі проблеми з
безпекою виникають через саму мережу, а інші стосуються пристроїв, що
підключаються до 5G. Але обидва аспекти ставлять під загрозу споживачів, уряд
та бізнес.

Хоча плюси 5G надзвичайно привабливі для бізнесу та
постачальників послуг по всьому світу, його впровадження також
створить значні ризики для організацій, які його використовують,
особливо для тих, хто все більше залежить від віртуалізованої чи
хмарної інфраструктури. Частково проблема вразливості полягає
в тому, що сама швидкість 5G пропонує великий потенціал для
атак відмови в обслуговуванні (DoS), які можуть перевантажити
мережі компаній.
Зрозуміло, що будь -яка нездатність належним чином
захистити 5G до його впровадження може мати жахливі наслідки
для бізнесу та державних органів.
Найбільший відомий ризик - це хакери, будь то ворожі
уряди, злочинці чи навіть підлітки, які володіють технічними
знаннями, які мають доступ до систем, вимикають їх або крадуть
дані. У майбутньому, коли ключові послуги будуть спиратися на
5G, хакери мають великий потенціал спричинити серйозні збої в
роботі лікарень, служб швидкої допомоги, поліції та пожежної
служби.
Будь-хто, хто подорожує на автомобілі, що керує собою,
також може зіткнутися з серйозними ризиками для безпеки, якщо
хакер візьме під контроль їхній автомобіль. Тим часом основні
комунальні підприємства, такі як газ, електрика та вода, могли
бачити, що їхні мережі та лінії постачання перериваються через
цільові атаки DoS. До питання безпеки примикає питання
доступності. Коли організації залежать від роботи мережі 5G,
вони повинні мати план дій на випадок непередбачених ситуацій.
Окрім операторів мобільного зв’язку, що забезпечують
покриття, та користувачів, які належним чином захищають свої
мережі, регуляторним органам також потрібно буде уважно
вивчити найкращі способи вирішення проблем уразливості та
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безпеки, які викликає 5G, особливо з огляду на мільярди
пристроїв, які будуть під’єднані знову до Інтернет.
Список використаних джерел:
2.
https://www.gsma.com/membership/wp-content/uploads/2019/11/5GResearch_A4.pdf
https://www.researchgate.net/publication/316244138_A_Comprehensive_Guide_to_5G
_Security
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ АНАЛІЗУ
ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
Христич Богдан Валерійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій
м. Київ
Для уникнення можливих економічних, соціальних чи інших проблем та
підвищення рівню життя населення, важливим є можливість оцінки тенденції
розвитку демографічного стану країни, що забезпечить проведення більш
глибокого аналізу її розвитку, який в результаті допоможе у прийнятті
правильних рішень. Дуже часто демографічному стану країни не надають
важливого значення, ігноруються такі важливі соціальні та економічні питання,
від яких залежить подальший розвиток держави в цілому.

Було вирішено розробити ССПР, що дала б змогу отримати
прогноз демографічних процесів для їх подальшого аналізу та
використання.
Вимоги до ССПР: гнучка та зрозуміла мова програмування,
яка забезпечить оптимальний розподіл ресурсів та пам’яті,
необхідних для виконання процесу роботи, що забезпечить
мінімізацію часу обробки запитів користувача; 2) максимально
простий та зрозумілий інтерфейс користувача, для введення
попередніх даних, демонстрації процесу обробки даних,
представлення кінцевих результатів, тощо; 3) можливість
збереження отриманих результатів.
Науковою новизною даної роботи є розгляд динаміки
демографічних процесів у світі з урахуванням останніх подій
2021 року, та власне оцінка їх впливу на чисельність населення.
Формування нової національної стратегії, спрямованої на
розвиток людського потенціалу, в поєднанні з несприятливими
тенденціями демографічного відтворення населення України
зумовлюють актуальність демографічних досліджень.
Результати дослідження. Після дослідження, збору та
обробки статистичних даних, аналізу якості обраних моделей
прогнозування та розробки коду, було створено СППР, що дає
адекватний прогноз чисельності населення обраної країни світу
на N років вперед. СППР була розроблена на основі
інформаційного підходу, з використанням гібридного типу
архітектури, мовою програмування python, містить в собі
програмні модулі, що відповідають за зчитування та обробку
вхідних даних, розбиття їх на тренувальну та основну вибірки,
проведення тренування, власне прогнозування, обчислення
характеристик якості моделі та прогнозу, вивід результатів, а
також можливість 66 їх збереження та представлення часу, для
обчислення ефективності роботи програми. Було обрано за
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основу модель MLPRegressor. Ця модель оптимізує квадратні
втрати за допомогою LBFGS або стохастичного градієнтного
спуску. На основі даних зібраних з різних джерел статистичних
даних, було здійснено прогноз динаміки народонаселення. При
цьому були застосовані різні підходи до моделювання
динамічних процесів. Розроблено максимально простий та
зрозумілий інтерфейс користувача, за допомогою якого робота з
СППР стала більш приємною.
Список використаних джерел:
1. Challis, R. E., and Kitney, R. I. "Biomedical signal processing (in four parts). Part 1.
Time-domain methods. Medical & Biological Engineering & Computing
2. Шекера О.Г. Демографічна ситуація у світі та в Україні. Науково-практичний
журнал «Здоров'я суспільства», 2014. 123 c.
3. Капіца С. П. Общая теория роста населения Земли. М.: ММВБ, 2009. 120 с.
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ЗГОРТКОВІ НЕЙРОМЕРЕЖІ ТА МЕХАНІЗМ УВАГИ В
ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗУВАННЯ БАГАТОВИМІРНИХ
ЧАСОВИХ РЯДІВ
Цапро Ігор Вікторович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ
Використання механізму уваги (attention mechanism) значно підвищує точність
математичних моделей у задачах, пов’язаних з прогнозуванням послідовних даних
(часові ряди, NLP, тощо). У свою чергу, застосування згорткових шарів замість
лінійних, у поєднанні з механізмом уваги, дозволяють знаходити нові
закономірності в даних.

Механізм уваги [1] та його модифікації широко
застосовуються в задачах природньої обробки мови. Також
використання алгоритму дають високі точності прогнозування
часових рядів. Згорткові нейромережі [2] повсюдно
застосовуються у задачах комп’ютерного зору завдяки здатності
вловлювати більш «абстракті» деталі та будувати «ієрархію»
ознак в даних. Поєднання згорткових нейромереж з механізмом
уваги дозволяють вловлювати нові закономірності та
послідовності у багатовимірних часових рядах [3].
Розглянемо n × m матрицю, де n – це кількість часових рядів,
а m – довжина ряду. Кожний n ряд представляє певну ознаку
єдиної системи багатовимірного часового ряду. Стандартне
використання механізму уваги полягає у послідовній (для
кожного ряду) обробці даних незалежно один від одного. Такий
підхід не дає можливості напряму знаходити певні
закономірності у поведінці часових рядів, що значно ускладнює
процес мінімізації функції витрат при навчанні нейромережі.
Оскільки природа багатовимірних часових рядів полягає у описі
систем використовуючи два та більше показників – виникає
необхідність у побудуванні між рядами зв’язків, що здатні
описати поведінку більш надійно. У свою чергу використання
згорток на вхідних шарах нейронной мережі дозволить
вловлювати міжрядові ознаки та природу значно ефективніше,
аніж лінійні оператори. Фінальна формула виглядає так: 𝑛𝑜𝑢𝑡 =
𝑛𝑖𝑛 +2𝑝−𝑘
+ 1, де 𝑛𝑖𝑛 - кількість часових рядів, 𝑛𝑜𝑢𝑡 - розмірність
𝑠
після трансформації, k – кількість згорток, p – розмір оточуючого
простору та s – ширина кроку згортки.
Архітектури нейромереж з використанням механізму уваги
та згорткових шарів для роботи з багатовимірними часовими
рядами мають сильний потенціал у задачах прогнозування
попиту, курсу активів та інших складних систем.
276

Список використаних джерел:
1. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Attention_(machine_learning)
2. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Convolutional_neural_network
3. Analytics Vidhya: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/09/multivariate-timeseries-guide-forecasting-modeling-python-codes/

277

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В
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Штіммерман Аксєнія Миколаївна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій
м. Київ
Метою роботи, є дослідження процесу впровадження електронної комерції в
бізнес-моделі компанії. Дані системи, допоможуть прискорити процеси, та
зменшити фінансові витрати на спілкування та підтримки великих
комунікативних систем.

За результатами аналізу ринку е-комерції, питання
оптимізації бізнес-процесів за допомогою систем підтримки
прийняття рішень не є пріоритетом для малого та середнього
бізнесу Україні. Тому актуальним є питання розробки СППР у
галузі електронної комерції.
Систему електронної комерції можна визначити, як сервер
зв’язаний з інформаційною системою підприємства. Але є і
загальні системи, які не інтегровані в системи підприємства. Щоб
проаналізувати дані системи, перейдемо до компонентного
підходу. Тобто кожна система може мати наступні компоненти:
– База клієнтів.
– Вихід в мережу. Вихід в локальну мережу.
– Веб-інтерфейс.
– CRM.
– ERP.
– Інтеграції з платіжними системами.
– Інтеграції з поштовими компаніями.
– Інтеграції з системами підрядчиків, партнерами.
Акцент має бути зроблений на всіх системах управління та
системах управління для підтримки процесів прийняття рішень.
Розгортання електронної комерції можна побачити головним
чином у CRM (управління відносинами з клієнтами), SCM
(управління ланцюгами поставок), FRM (управління фінансовими
ресурсами), HRM (управління людськими ресурсами), MRP
(планування виробничих ресурсів) та CPM (складене Створення
карти).
При автоматизації впровадження системи електронної
комерції, необхідно врахувати всі критерії інформаційної системи
компанії, враховуючи також і те, що зміни в системі електронної
комерції повинні негайно внеситись до інформаційної системи для
забезпечення узгодженості даних.
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Рисунок 1 – Складові елементи електронної комерції
Коли компанія, впроваджує систему електронної комерції,
потрібно розглянути весь потенціал нового рішення, тому
використання системи підтримки прийняти рішення дає змогу
охопити всі аспекти відповідної інформації, таким чином дані
системи збирають великий об’єм Big Datа, тому великі системи
повинні мати великі кластери для зберігання та обробки цих
даних.

Рисунок 2 – Схема СППР електронної комерції
Процеси прийняття рішень потребують поєднання декількох
галузей, таких як інформаційні технології, економіка, теорія
управління, саме поєднання різних направлень дає змогу
використати весь потенціал сучасного ІТ-сектору.
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Сучасна епоха характеризується стрімким процесом інформатизації суспільства.
Як результат, спостерігається різке зростання у програмно-апаратних ресурсах.
У достатній мірі відповідає таким вимогам технологія хмарних обчислень. Тому
актуальним є питання аналізу технології хмарних обчислень в ІТ інфраструктурі
компанії та автоматизація можливих процесів переходу підприємства до хмарних
технологій.

Метод оцінки доцільності впровадження хмарних технологій,
повинен враховувати всі фактори, які впивають на ризик втрати
даних, можливості несанкціонованого використання ресурсів, а
також втручання до корпоративної інформації. [1]. Для
розрахунку, необхідно враховувати ймовірність виникнення
зовнішніх та внутрішніх загроз несанкціонованого втручання.
Враховувати час переходу до хмарної технології, збитки та засоби
захисту даних.
Моделювання та отримання цих показників дозволяє компанії
прийняти рішення щодо переходу до технології хмарних
обчислень.
Методи оцінки ризиків

Методи
Кількісні

Якісні

Документація

Інструменти

Змішані

Рисунок 1 – Методи оцінки ризиків впровадження хмарної
технології
Фактори, які впливають на ступеню ризику можуть бути як
контрольовані, так і не контрольовані, в залежності від такого
поділення, випливають різні моделі управління рішеннями щодо
усунення ризиків.
Розглянемо метод, за допомогою якого можливо
проаналізувати безпечність переносу даних компанії в хмарне
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середовище та ступень ризиків при цьому. Для цього необхідно
визначити ризики впровадження хмарних обчислень:
–
пошкодження інформації, в тому числі за рахунок
несанкціонованого доступу до операційних систем, баз
даних, хмарних сховищ, репозиторіїв;
–
ризики, пов’язані з формуванням інформаційного ресурсу;
–
ризики збору інформації, ризики узагальнення і
класифікації інформації, ризики обробки інформації,
ризики представлення інформації;
–
ризики, пов’язані з інформаційним впливом на діяльність
компанії;.
Для обчислення доцільності використання хмарних
технології в компанії, можливо проаналізувати ступень ризику
пошкодження або втрати даних. Для цього необхідно пройти
наступні етапи:
–
визначити перелік небезпечних ситуації, які можуть
виникнути при переносі інформації з ресурсів компанії до
хмарної технології;
–
оцінити вплив хмарної технології на діяльність компанії та
оцінки ймовірну шкоду для конфіденційності даних, яка
може виникнути при переході до хмарної технології.
Для обчислення ризику переходу до хмарної технології,
необхідно ідентифікувати всі можливі небезпеки, які загрожують
інформаційній системі компанії. Найчастіше під час розрахунку
ризиків використовується формула [1]:
ВР ∗ МВ ∗ І = 𝐴, (1)

де ВР — передбачена вартість ресурсу;
МВ — міра вразливості ресурсу до загрози; І
— оцінка ймовірності реалізації загрози;
A — підсумкові очікувані втрати від конкретної загрози за
певний період часу.
Якщо приймемо за n дані підприємства, тоді їх відносна
вартість буде дорівнювати aj , де j приймає значення від одиниці
до n.
Якщо приймемо сij за вплив потенційних загроз vi на
цілісність даних компанії aj, тоді весь вплив потенційних загроз vi
на корпоративні дані компанії можливо обчислити за формулою
1.2:
𝑉𝑖 = ∑ 𝑛(𝑗−𝑖) 𝑣𝑖𝑗 ∗ 𝐶𝑗

(2)

Якщо прийняти за p такі небезпечні фактори хмарних
обчислень, які впливають на V потенційних загроз, а d ki прийняти
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за потенциал небезпек tk потенційних загроз vi, то всі ризики
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пошкодження або втрати корпоративної інформації або даних
компанії Tk при застосуванні хмарних технологій, можливо
розрахувати за формулою 3:
Тк = ∑ 𝑛(𝑗−𝑖) 𝑑𝑘𝑗 ∗ 𝑉𝑗

(3)

Якщо за q, прийняти кількісну характеристику, яка показує
ступень захищенності інформації, та методи які можуть
нівелювати p загроз, то за e , можливо прийняти вплив засобів Z на
потенційну загрозу tk:
Z = ∑ 𝑛(𝑗−𝑖) e ∗ Ті

(4)

Для оцінки ризиків, спочатку проведема ідентифікацію та
аналіз цінності ресурсів підприємства. Для цього формується
завдання з визначення меж системи, ідентифікуються ресурси
підприємства, розділяючи їх на фізичні, інформаційні, програмні
засоби.. [2] та побудуєм модель інформаційної системи з позиції
безпеки для всіх процесів, які мають значення для стабільної
роботи та дерево зв'язків використання ресурсів. Така модель
дозволяє виділити критичні елементи.

Рисунок 2 – Ієрархія критеріїв оцінки можливості переходу до
хмарних технологі.
Критеріями виступають технічні можливості інформаційної
системи, ступень ризику, цінність даних, кожен з критеріїв може
мати підкритерії. Таким чином, отримане дерево, може бути
проаналізовано в тому числі і інтелектуальними методами аналізу,
та використано для детального розгляду всіх ризиків
впровадження переходу підприємства до технології хмарних
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обчислень.
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Рисунок 3 – Модель оцінки ієрархії за критеріями цінності
ресурсів компанії
У результаті аналізу переходу до хмарних технології, можна
зробити висновок, що незважаючи на ризики, такі як можливість
вразливостей системи безпеки та наявність постійного доступу до
мережі хмари, впровадження хмарних технологій на підприємствах
зростає як в Україні, так і в світі і показує доцільність створення
інтелектуальних автоматизованих систем підтримки прийняття
рішень щодо переходу підприємств, з урахування індивідуальних
особливостей.
Список використаних джерел:
1. Биков В. Ю. Хмарна комп'ютерно-технологічна платформа відкритої освітита
відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних
закладів [Електронний ресурс] / Биков В. Ю. // Наукова періодика України: Теорія і
практика управління соціальними системами. ISSN: 2078-7782. 2013, №1, – Режим доступу
: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/Tipuss/2013_1/Byk.pdf.
2. Шишкіна М. П. Моделі організації доступу до програмного забезпечення у
хмаро орієнтованому освітньому середовищі / М. П. Шишкіна // Інформаційні технології в
освіті. – 2015. – № 22. – С. 120–129.
3. Australian
Government
(2017)
Secure
cloud
strategy
https://www.dta.gov.au/files/cloud-strategy/secure-cloud-strategy.pdf

283
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Every year in the world, the security of websites, or applications, is increasingly
raised. The main reason for this is more frequent attacks on sites, with identity theft. Such
events strongly affect the sphere of cybersecurity and stimulate the search for effective
methods of counteracting possible attacks and creating the most secure systems possible.

All websites have quite a few sources of threat. The main source of
threat is its code, written with errors, without taking into account the
rules of security. Another source of threat is the failure to update site
content management systems, such as WordPress, outdated modules,
extensions, and plugins. Another serious problem is improper
administration. This usually takes the form of granting users
excessively broad rights, allowing them to upload files to the site
without proper verification, provokes the downloading of infected files.
The third source of danger is unreliable passwords, which are easily
broken under brute force. It is impossible to make a site completely
resistant to any attacks. You can only make it harder for criminals to
get the access they need and increase the time and resources an attacker
will spend. [1]
The most effective method, according to many experts, is pentest.
Pentest is penetration and security testing, sometimes also called system
threat analysis. In this method, a simulation of an attack by an intruder
is realized to fully analyze security and assess its resilience. During
pentest, the tester plays the role of a potential attacker who exploits all
possible network vulnerabilities. [2]
It is important to determine the purpose of the pentest, which is to
identify possible vulnerabilities and weaknesses that can lead to
violations of confidentiality, integrity, and availability of information,
provoke incorrect operation of the system, or lead to denial of service,
as well as to predict possible financial losses and economic risks.
Testing affects both the virtual level and the physical level. [3]
A report is generated based on the pentest results, in which testers
evaluate the ability of the current security level to withstand an intrusion
attempt by a potential intruder. Particular attention in the report is paid
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to data about the amount of time spent on the attack, the number of
resources required to conduct a successful attack. Generally, when
vulnerabilities are detected, a list of recommendations to address the
vulnerabilities and improve the security system is compiled.
Based on what I have written above, we can understand that pentest
is an effective method to ensure modern website security, especially
because the experts as closely as possible reflect the situations of cyberattacks on websites and other systems. At the same time, information
protection workers can practice measures to prevent cyber-attacks in
real-time, which makes this method the most effective and popular.
1.
2.

3.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ І ПРОТОКОЛІВ АУТЕНТИФІКАЦІЇ В
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМАХ
Баргилевич Олександр Анатолійович, БСДМ-62
Державний університет телекомунікацій
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При спробі потрапити в закритий клуб вас ідентифікують (запитають ваше ім'я і
прізвище), автентифікують (попросять показати паспорт і звірять фотографію)
і авторизують (перевірять, що прізвище знаходиться в списку гостей), перш ніж
пустять усередину. На сьогоднішній день розробникам досить тяжко
підтримувати стійкість інформаційно-телекомунікаційні системи до загроз .
Отже постає питання як захистити такі технології. Для цього спочатку
потрібно виявити загрози за допомогою тестування системи на наявність
вразливостей. Тож далі мі розглянемо способи автентифікації користувачів для
подальшої безпеки.

-

-

-

-
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Автентифікація по паролю: цей метод ґрунтується на тому,
що користувач повинен надати «username» та «password» для
успішної ідентифікації і автентифікації в системі. Пара «username»
та «password» задається користувачем при його реєстрації в
системі, при цьому в якості «username» може виступати адреса
електронної пошти користувача.
HTTP автентифікація: цей протокол, описаний в стандартах
HTTP 1.0 / 1.1, існує дуже давно і до цих пір активно
застосовується в корпоративному середовищі. Стосовно до вебсайтам працює наступним чином:
Сервер, при зверненні неавторизованого клієнта до захищеного
ресурсу, відсилає HTTP статус "401 Unauthorized" і додає
заголовок "WWW-Authenticate" із зазначенням схеми і параметрів
автентифікації.
Браузер при отриманні такої відповіді, автоматично показує
діалог введення «username» та «password». Користувач вводить
деталі свого облікового запису.
Сервер автентифікує користувача за даними з цього заголовка.
Рішення про надання доступу (авторизація) проводиться окремо
на підставі ролі користувача, ACL або інших даних облікового
запису.
Існує кілька схем автентифікації, що відрізняються за рівнем
безпеки:
Basic - найбільш проста схема, при якій «username» та «password»
користувача передаються в заголовку Authorization в
незашифрованому вигляді (base64-encoded). Однак при
використанні HTTPS є відносно безпечною.
Digest - схема, при якій сервер посилає унікальне значення, а
браузер передає хеш пароля користувача.

-

1.
2.
3.
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NTLM (відома як Windows authentication) - схема, при якій пароль
не передається в чистому вигляді. Ця схема не є стандартом HTTP,
але підтримується більшістю браузерів і веб-серверів. Вразлива до
pass-the-hash-атакам.
Форм автентифікація: для цього протоколу немає певного
стандарту, тому всі його реалізації специфічні для конкретних
систем. Працює це за наступним принципом: в веб-додаток
включається HTML-форма, в яку користувач повинен ввести свої
«username» та «password» і відправити їх на сервер. У разі успіху
веб-додаток створює токен (ключ), який зазвичай поміщається в
cookies.
Автентифікація за сертифікатами: сертифікат являє собою
набір атрибутів, що ідентифікують власника, підписаний
акредитованим центром сертифікації ключів (CA). CA виступає в
ролі посередника, який гарантує справжність сертифікатів. Також
сертифікат криптографічно пов'язаний з закритим ключем, який
зберігається у власника сертифіката і дозволяє однозначно
підтвердити факт володіння сертифікатом.
У веб-додатках традиційно використовують сертифікати
стандарту X.509. Автентифікація за допомогою X.509-сертифіката
відбувається в момент з'єднання з сервером і є частиною
протоколу SSL / TLS.
Автентифікація за одноразовими паролями: автентифікація за
одноразовими паролями зазвичай застосовується додатково до
автентифікації по паролів для реалізації «two-factor authentication»
(2FA). Наявність двох факторів дозволяє в значній мірі збільшити
рівень безпеки, що м. Б. затребуване для певних видів вебдодатків. Інший популярний сценарій використання одноразових
паролів - додаткова автентифікація користувача під час виконання
важливих дій: переказ грошей, зміна налаштувань і так далі.
Отже вище ми розглянули основні способи та методи
автентифікації користувачів в повноцінних корпоративних
системах.

Список використаних джерел:
HTTP Authentication [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://www.httpwatch.com/httpgallery/authentication/
Автентифікація за допомогою форм [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://professorweb.ru/my/ASP_NET/security/level2/2_1.php
Огляд способів і протоколів аутентифікації в веб-додатках [Електронний ресурс] – Режим
доступу: https://habr.com/ru/company/dataart/blog/262817/

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗІ КІБЕРБЕЗПЕКИ
Батуркіна Анастасія Миколаївна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м. Київ
Кіберстрахування - це відносно новий тип перенесення корпоративної
відповідальності. Подібний поліс потенційно дозволяє покрити збитки, пов'язані з
порушеннями систем безпеки. Ринок такого страхування продовжує стрімко
зростати, і сьогодні ми хочемо поговорити про те, хто є головним споживачем
таких страховок, і що вони дають сервісним компаніям.

Компанії не готові брати на себе всі ризики, пов'язані з ІБ і
вважають за краще купити страховку. За даними Standard & Poor
глобальний ринок кіберстрахування на даний момент становить
приблизно $5 мільйонів на рік. Однак його зростання
прогнозується на рівні 20-30% щорічно протягом усього
"недалекого майбутнього". Приблизно такої ж оцінки
дотримуються в страховій компанії Munich Re, яка продає
кіберполіси. Вони очікують збільшення ринку до $20 мільярдів
вже до 2025.
Уряд США і інші авторитетні джерела неодноразово
підкреслювали, що провайдери (MSPs) є основною метою для
кіберзлочинців. Адже популярність різних хмарних сервісів
робить їх справді дуже привабливою здобиччю. У разі успішного
злому MSP всі замовники разом з їх даними, мережами і
системами також виявляються скомпрометовані. Тому не дивно,
що кіберстрахуванням хочуть в першу чергу скористатися саме
провайдери, щоб зняти з себе тягар фінансової відповідальності
перед своїми клієнтами "якщо що".
Чому провайдерам потрібна кіберстрахування в першу
чергу? Якщо навіть MSP не пропонує сервісів в області
кіберзахисту, замовники все одно очікують, що їхні активи будуть
захищені. І проведений після атак на Kaseya опитування 2021
Global MSP Benchmark Survey Report привів до наступних
висновків:
- MSP повідомили, що найбільшим викликом у 2021 році для їх
клієнтів є забезпечення безпечної роботи співробітників з дому, ІТ
-безпеку в цілому, а також підтримка безперервності бізнесу і
можливостей аварійного відновлення;
- У числі найбільш популярних керованих сервісів з області
безпеки: антивіруси, anti-malware, управління кінцевими точками,
резервне копіювання серверів, установка патчів на ОС, а також
безпеку електронної пошти;
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- 63% відзначили, що протягом 2020 року всі їх замовники
консультувалися з ними в питаннях вибору стратегії кіберзахисту
і застосування кращих практик. І 37% відзначили, що кіберзахист
є важливою точкою зростання для їх бізнесу [1].
Отже, MSP активно виходять на стежку кібербезпеки, і
починають брати на себе частину відповідальності. Але це все
одно неминуче - замовники все одно хотіли б перекласти на
провайдера всі ризики, пов'язані з кібербезпекою, навіть якщо
MSP не є безпосереднім учасником процесу. Звернемося за
прикладом в заокеанські країни: Ohio manufacturing company
подала в суд на свого MSP після того, як фірма втратила $ 1,7
мільйона в результаті продуманої фішинговою атаки, хоча
провайдер не надавав їм сервіс кіберзахисту. А SolarWinds
продовжує зазнавати труднощів через торішнього злому своїх
керованих сервісів і підтримують їх систем. Експлойт, виявлений
роком раніше, був опублікований ще в грудні 2020 року. Він
дозволив зловмисникам проникати в мережі клієнтів компанії, в
числі яких були навіть урядові структури США.
Ще один показовий приклад уразливості на стороні MSP - це
атака Ransomware через рішення Kaseya. 2 липня 2021 року
угруповання REvil використовувала уразливості в on-premise
версії серверів Kaseya з популярними інструментами для
віддаленого моніторингу та управління. В результаті були
скомпрометовані близько 50 MSP і тисячі їх клієнтів. Атакуючі
вимагали викуп в $ 25 000- $ 150. 000 с кожного з них, $ 5 мільйонів
з провайдерів і $ 70 у Kaseya. Так що, якщо б все заплатили,
вийшла б кругленька сума [2].
В результаті, незважаючи на зростання вартості
кіберстрахування, сьогодні 60% MSP звертаються до страхових
компаній і включають витрати на поліс до складу своєї стратегії
зниження ризиків. І очікується, що ця частка тільки продовжить
рости, в тому числі з-за дій регуляторів. Наприклад, в лютому 2020
року в Штаті Каліфорнія був прийнятий закон, який наказував би
мати кіберстрахування всіх ІТ-контракторов уряду. Крім цього
MSP, які оплачують кіберстраховку, допомагають своїм клієнтам
пройти аудит, і тому наявність поліса кіберстрахування може
стати конкурентною перевагою.
Список використаних джерел:
11. Інтернет-джерело: https://habr.com/ru/company/acronis/blog/
12. Інтернет-джерело:
https://www.secureworld.io/industry-news/cyber-insurance-premiumssurging
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНИХ ДАНИХ ОРГАНІЗАЦІЇ
Бутковський Семен Валерійович
Державний університет телекомуникацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м.Київ
Захист конфіденційних даних, є важливою частиною кібербезпеки на підприємстві.
Втративши ці дані організація може понести великі збитки, не тільки фінансові, а
й репутаційні.

Згідно закону України про захист персональних даних:
«Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про
фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно
ідентифікована»;[1] (наприклад: інформація про найманого
працівника є базою персональних даних, оскільки особиста
справа, трудові книжки, копії паспорта, документів про освіту
зберігаються та обробляються роботодавцем).
Та згідно цього ж закону: «Володільці, розпорядники
персональних даних та треті особи зобов'язані забезпечити захист
цих даних від випадкової втрата або знищення, від незаконної
обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до
персональних даних.»[1]
Аби забезпечити захист персональних даних, потрібен комплекс
заходів технічного, організаційного та організаційно-технічного
характеру, спрямованих на захист даних.
Одним із засобів захисту, є Data Loss Prevention (DLP) системи.
DLP - технології запобігання витоків конфіденційної інформації
з інформаційної системи зовні, а також технічні пристрої для
такого запобігання витоків. DLP-системи будуються на аналізі
потоків даних, які перетинають периметр захищаємої
інформаційної системи.
Цінні корпоративні дані, які ваша організація намагається
захистити за допомогою міжмережевих екранів і паролів,
буквально витікають крізь пальці інсайдерів. Це відбувається як
випадково, так і в результаті умисних дій - неправомірного
копіювання інформації з робочих комп'ютерів на флешнакопичувачі, смартфони, планшети та інші носії даних. Крім того,
дані можуть безконтрольно передаватися інсайдерами через
електронну пошту, служби миттєвого обміну повідомленнями,
веб-форми, форуми та соціальні мережі. Бездротові інтерфейси Wi-Fi і Bluetooth- нарівні з каналами локальної синхронізації
даних з мобільними пристроями відкривають додаткові шляхи для
витоків інформації з комп'ютерів користувачів організації.[2]
Крім інсайдерських загроз, інший небезпечний сценарій витоків
реалізується при зараженні комп'ютерів шкідливими програмами,
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які можуть записувати введений з клавіатури текст або окремі
види збережених в оперативній пам'яті комп'ютера даних і згодом
передавати їх в Інтернет.[2]
DLP-системи здійснюють аналіз потоків даних, які перетинають
периметр захищаємої інформаційної системи. При виявленні в
цьому потоці конфіденційної інформації спрацьовує активна
компонента системи і передача повідомлення (пакета, потоку,
сесії) блокується. Виявлення конфіденційної інформації в потоках
даних здійснюється шляхом аналізу змісту і виявлення
спеціальних ознак: грифа документа, спеціально введених міток,
значень хеш-функції з певної множини і т.д.[3]
Сучасні DLP-системи володіють величезною кількістю
параметрів і характеристик, які обов'язково необхідно враховувати
при виборі рішення для організації захисту конфіденційної
інформації від витоків. Мабуть, найважливішим з них є
використовувана мережева архітектура. Згідно з цим параметром
продукти розглянутого класу поділяються на дві великі групи[3]:
1. Шлюзові
2. Хостові.
У першій групі використовується єдиний сервер, на який
направляється весь вихідний мережевий трафік корпоративної
інформаційної системи. Цей шлюз займається його обробкою з
метою виявлення можливих витоків конфіденційних даних.[3]
Другий варіант заснований на використанні спеціальних
програм - агентів, які встановлюються на кінцевих вузлах мережі
- робочих станціях, серверах додатків та ін.[3]

1.
2.
3.
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ТЕХНОЛОГІЇ ВИЯВЛЕННЯ ШКІДЛИВИХ ЗАПИТІВ В
КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ ПРОТОКОЛУ
DNS
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Державний Університет Телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м.Київ
На сьогоднішній день комп'ютерні мережі використовуються майже у всіх сферах
людського побудут, тому вони мають неабияку увагу у кіберзлочинців які можуть
завдати як фінансового так і репутаційних збитків. Сучасні засоби виявлення
шкідливих запитів можуть знаходити більшість видів атак спрямованих на
компютерну мережу, але потребують часу для правильного налаштування та
постійної підтримки тому вплив і вартість нападів залишаються надзвичайно
високими і продовжують зростати з року в рік. Це впливає не тільки на фінанси
компаній, але і на імідж бренду та конфіденційність користувацьких даних.

З початком пандемії кількість програм-вимагачів зросла і
стала самостійною галуззю, що викликає серйозне занепокоєння у
багатьох організацій. Використання фільтрації і блокування DNS
має вирішальне значення, оскільки може допомогти зупинити
атаки програм-вимагачів відразу після зараження, коли шкідливе
ПО намагається зв'язатися з системою управління та контролю
(C&C). При запуску хмарного середовища складно покладатися на
службу DNS хмарних провайдерів, і для цього потрібні постійні
оновлення та моніторинг безпеки сервісів. 52% розглядають DNS
як критично важливий компонент своєї загальної стратегії, 46%
постраждали від простою хмарного середовища в результаті DNSатаки і 23% постраждали від DNS-атаки з неправильною
конфігурацією хмарного середовища. Основною причиною такої
схильності DNS-систем загрозам є те, що вони працюють по
протоколу UDP, більш уразливому, ніж TCP. Згідно Cloud Security
Alliance в своєму звіті State of Cloud Security 2020 року,
неправильна конфігурація хмари залишається основною
причиною витоку даних в хмарі. «Неправильна конфігурація і в
хмарних середовищах можуть завдати серйозної шкоди.
Наприклад, забуті IP-адреси віртуальних машин в хмарі можуть
залишити двері відчиненими для DNS-атак, які, як правило,
націлені на організації з великими і складними інфраструктурами.
Використання спеціального рішення DDI (DNS-DHCP-IPAM)
допоможе усунути ризик неправильного налаштування, особливо
якщо включена автоматизація», - йдеться в звіті [3]. Хоча безпеку
DNS є критичним компонентом загальної стратегії безпеки, і
майже у всіх (99%) організацій є рішення, 42% не використовують
виділене рішення безпеки DNS, щоб допомогти їм заповнити
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потенційні прогалини в уразливостях компютерних мереж,
залишені
традиційними
продукти
мережевої
безпеки.
«Дослідження безпеки DNS в 2021 році підтверджує, що майже у
всіх компаній були порушені додатки і сервіси через DNS-атак. У
міру того, як кордони підприємства стираються, організації
приділяють більше уваги захисту віддалених співробітників, а
також своєї локальної та хмарної інфраструктури. Для досягнення
цілей нульового довіри за рахунок сегментації мережі і контролю
доступу до додатків ключова роль DNS в забезпеченні видимості
поведінки клієнтів і детальної фільтрації стає все більш важливою
для запобігання поширенню атак якомога раніше в потоці трафіку
» сказав Жан-Ів Бізіо, технічний директор EfficientIP [1].
На сьогоднішній день існує багато підходів виявлення
шкідливого мережного трафіку [2]. В запропоновано систему
виявлення шкідливих доменів на основі пасивного DNSаналізу, що здійснює класифікацію доменних імен за 4 групами
ознак, які можуть бути вилучені з DNS-трафіка: часові ознаки;
ознаки, що базуються на DNS-відповідях; ознаки, що базуються
на значеннях TTL; ознаки, що базуються на доменному імені.
В запропоновано підхід, який дозволяє виявляти доменні імена
бот-мереж, які використовують метод «швидкозмінних» мереж.
Висновок щодо шкідливості доменного імені здійснюється за
рядом ознак, отриманих на основі аналізу даних, вилучених з A-,
NS-, SOA- та BGP-запитів щодо доменного імені: значення часу
життя А-записів (TTL-періоду), IP-адрес в А- та NS-записах, а
також значення таймера “retry”.
Список використаних джерел:
1.

2.
3.
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EfficientIP release 2021 Global DNS threat report [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу до
ресурсу: https://cybermagazine.com/network-security/efficientip-release-2021-global-dns-threatreport
Detecting DNS Tunneling [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу до ресурсу:
https://sansorg.egnyte.com/dl/r4ouqZy5dp
IDC 2021 Global DNS Threat Report [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу до ресурсу:
https://www.efficientip.com/resources/idc-dns-threat-report-2021/

ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ІНЦИДЕНТАМИ В
ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ
РІШЕННЯ WAZUH
Гізун Ігор Ігорович, БСДМ-62
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Захисту Інформації
м. Київ
На сьогоднішній день технології виявлення загроз та реагування на інциденти в
інформаційній системі підприємства залишаються складними. Головною
проблемою виступає збільшення обсягу та різносторонності кібератак. Тобто,
збільшується не лише їх ефективність, а й складність виявлення. Саме ці критерії
передбачають потребу у пошуку шляхів виявлення інцидентів та забезпечення
захисту інформаційної системи підприємства.

Протягом двох років складність управління інцидентами
лише збільшувалась, зловмисники стали більш витонченими та
небезпечними і своєчасне виявлення стало справжньою
проблемою. Шкідливе ПЗ, додатки-вимагачі, інциденти, пов’язані
з компрометацією робочої пошти та ін. Рішення з кібербезпеки в
інформаційних системах підприємства повинні забезпечувати
виявлення поведінкових аномалій у режимі реального часу,
забезпечувати швидке реагування на інциденти та інтелектуальну
візуалізацію мережі та всіх її взаємопов’язаних вузлів.
SIEM-система Wazuh [1] використовується для збору,
агрегації, індексування та аналізу даних безпеки, допомагаючи
організаціям виявляти вторгнення, загрози та поведінкові
аномалії. Оскільки кіберзагрози стають все більш складними,
моніторинг у реальному часі та аналіз безпеки необхідні для
швидкого виявлення та усунення загроз. Wazuh надає необхідні
можливості моніторингу та реагування та забезпечує розвідку
безпеки і виконує аналіз даних. Збір даних в SIEM-системі Wazuh
здійснюється встановленими на них агентами. У разі відсутності
колектора відповідного джерела, події можуть бути відправлені в
форматі стандарту Syslog.
Wazuh сканує відстежувані системи, шукаючи шкідливе
програмне забезпечення, руткіти та підозрілі аномалії. Він може
виявляти приховані файли, масковані процеси або незареєстровані
слухачі мережі, а також невідповідності у відповідях системних
викликів.
Wazuh читає журнали операційної системи та програм і
аналізує та зберігає відповідно до спрацьованих правил на ту чи
іншу подію. Правила Wazuh допомагають користувачеві помічати
помилки програми або системи, неправильні налаштування,
спроби та/або успішні зловмисні дії, порушення політики та інші
проблеми безпеки та експлуатації.
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Wazuh відстежує файлову систему, визначаючи зміни у
вмісті, дозволах, власності та атрибутах файлів, які потребують
уваги. Він також ідентифікує користувачів та програми, які
використовуються для створення або зміни файлів. Можливості
моніторингу цілісності файлів можна використовувати в
поєднанні з аналізом загроз для виявлення загроз або
скомпрометованих хостів. Крім того, цього вимагають декілька
стандартів відповідності нормам, таких як PCI DSS.
Wazuh зберігає дані інвентаризації програмного
забезпечення та порівнює з базами даних CVE (Common
Vulnerabilities and Exposure), щоб ідентифікувати добре відоме
вразливе програмне забезпечення. Автоматизована оцінка
вразливості допомагає користувачеві визначити слабкі місця своїх
критичних активів і вжити заходів, перш ніж зловмисники можуть
їх використовувати.
Wazuh
дозволяє
домогтися
практично
повної
автоматизації процесу виявлення загроз, та його не правильне
налаштування не призведе до лише витрачених коштів.

1.
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Список використанних джерел:
Wazuh documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://documentation.wazuh.com/current/index.html

ПРОТИДІЯ СОЦІАЛЬНОМУ ІНЖИНІРИНГУ НА ОБ'ЄКТАХ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ СПІВРОБІТНИКІВ
Гуляєва Оксана Ігорівна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м. Київ
В тезі йдеться про проблеми соціальної інженерії під час дистанційної роботи
співробітників. Проаналізовані звіти компаній VMware та Positive Technologies
щодо проблем кібератак методом соцінженерії. Надані рішення для власників
підприємств, які не в змозі, з різних причин (в т.ч. фінансових), створити власний
відділ інформаційної безпеки для зменшення ризиків атак методом соціальної
інженерії.

Кіберзлочинці все частіше використовують методи
соціальної інженерії для проникнення в інфраструктуру
організації при цільової атаці. Людський фактор як і раніше
залишається слабкою ланкою в будь-якій системі захисту
корпоративних даних, тому сьогодні, в умовах дистанційної
роботи співробітників, обумовленої спалахом пандемії Covid-19,
як ніколи зростає потреба в навчанні співробітників основам
інформаційної безпеки.
З точки зору безпеки даних – дистанційна робота стала
серйозною проблемою. Аналізуючи звіт Global Security Insights
компанії VMware про проблеми кібератак і уразливості систем
безпеки компаній з усього світу, можна окреслити такі статистичні
дані [1]:
- 76% опитаних респондентів вказали, що кількість атак
збільшилась в 2 рази (більше 2 цілеспрямованих проникнень на
рік);
- 78% респондентів вказали що з переходом співробітників на
дистанційний формат роботи атаки стали частішими;
- більше 60% співробітників працюють з дому, де умови роботи не
відповідають стандартам інформаційної безпеки.
За даними звіту компанії Positive Technologies «Актуальні
кіберзагрози: ІІ квартал 2021 року» частка соціальної інженерії
зросла з 36% в I кварталі 2021 року до 53% в II кварталі [2].
Основною причиною всіх проблем є те, що організації часто
просто не хочуть вживати належних заходів з інформаційної
безпеки і інвестувати в неї.
Натомість соціальні інженери використовують в своїй
діяльності психологічні маніпуляції, які не потребують великих
витрат і специфічних знань, а ще їх складно виявити.
В умовах віддаленої роботи «периметр» захисту компанії
розширився до домашніх мереж та особистих пристроїв
співробітників. Окрім того, складні економічні умови та відповідні
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кадрові рішення могли призвести до демотивації персоналу. Ризик
зловмисних дій з боку інсайдерів значно зріс [3].
Часто трапляється, що компанії не мають власного відділу
інформаційної безпеки з різних причин (в т.ч. фінансових). В
цьому випадку найбільш правильним рішенням для розуміння
стану справ з кібербезпеки можуть стати консультаційні послуги,
які приміром, надаються компаніями: Deloitte, TechExpert, ProNET
та багатьма іншими. Вони допомагають організаціям запобігати
кібератакам та захищати цінні активи.
На мою думку, однією з актуальних послуг подібних
компаній в умовах дистанційної роботи співробітників є емуляція
фішингової атаки. З її допомогою можна оцінити обізнаність
персоналу щодо правил кібергігієни шляхом проведення розсилки
або дзвінків співробітникам компанії та аналізу їхніх дій.
Отже, перехід на віддалений режим роботи підвищує ризики
для інформаційної безпеки. Єдиний вихід для організацій – це
інвестування в інформаційну безпеку власного підприємства.
Список використаних джерел:
18. Інтернет-джерело: https://www.businesswire.com/news/home/20210603005357/en/
19. Інтернет-джерело:
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ruru/analytics/Cybersecurity-threats-2021-Q2-rus.pdf
20. Інтернет-джерело:
https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/risk/solutions/cybersecurity-on-remote.html
21. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: підручник / В. Л. Бурячок,
В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, С. В. Толюпа; за заг. ред. д-ра техн. наук, професора В. Б.
Толубка. — К.: ДУТ, 2015.— 288 с.
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ КІНЦЕВИХ ТОЧОК ОРГАНІЗАЦІЇ
Данильченко Юлія Сергіївна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Захисту інформації
м. Київ
У даній роботі розглянуто проблему захисту кінцевих точок організації. Було
встановлено необхідність наявності технології визначення рівня безпеки кінцевих
точок, аби запобігти доступу неавторизованих користувачів до конфіденційних
даних організації. Особливо важливим є використання таких рішень в компаніях,
які дозволяють співробітникам приносити з собою власні пристрої, наприклад
ноутбуки або смартфони, що може поставити під загрозу безпеку інформації
компанії або мережі. На основі дослідження було запропоновано оптимальне та
актуальне рішення, щодо захисту кінцевих точок організації.

Кінцевим пристроєм називається апаратний пристрій,
підключений до локальної або глобальної мережі організації, який
ініціалізує процес передачі даних по мережі з такими ж кінцевими
пристроями. Іноді інформацію з кінцевого пристрою запитує
користувач, а іноді такі пристрої самі обмінюються даними без
втручання користувача.
У широкому сенсі термін може відноситися до будь-якого
пристрою, який підключено до мережі: настільних комп'ютерів,
ноутбуків, смартфонів, планшетів, принтерів або іншого
спеціалізованого обладнання, наприклад POS-терміналів або
роздрібним кіоскам, які діють як кінцева точка користувача в
розподіленій мережі [1].
Одна з найбільших проблем кінцевих пристроїв - це
комплексна безпека мережі або корпоративної системи. В
організації необхідна наявність технології, яка зможе оперативно
визначати, чи можуть кінцеві пристрої бути вразливими точками в
безпеці мережі, тобто чи можуть неавторизовані користувачі
отримати доступ до кінцевого пристрою і використовувати його
для отримання важливих або конфіденційних даних організації.
Безпека кінцевих точок має вирішальне значення для
підприємств будь-якого розміру. Кіберзлочинці постійно
винаходять нові способи використання співробітників,
проникнення в мережі і крадіжки приватної інформації.
Незалежно від розміру організації, повинні використовуватися
надійні служби безпеки кінцевих точок [2].
Для захисту інформації, яка зберігається на кінцевих точках
організації доцільно використовувати рішення Endpoint Protection
або захист кінцевих точок, які є комплексною протидією атакам на
комп'ютери, планшети, мобільні та інші пристрої, які
використовуються в організації.
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Одним з передових рішень для захисту кінцевих точок є Panda
Adaptive Defense 360, яке представляє з себе інноваційне хмарне
рішення інформаційної безпеки комп'ютерів, ноутбуків і серверів.
Воно автоматизує процеси запобігання і виявлення атак на кінцеві
пристрої, стримування і реагування на будь-які сучасні і
перспективні складні загрози, загрози нульового дня,
шифрувальники, фішинг, експлойти в пам'яті, безфайлові атаки і
атаки, які не використовують шкідливі програми, всередині і за
межами корпоративної мережі.
Panda Adaptive Defense 360 поєднує в собі традиційні
технології захисту кінцевих пристроїв (EPP) з інноваційними
технологіями адаптивної захисту, виявлення і реагування (EDR),
що дозволяє справлятися з передовими кіберзагрозами.
Дане рішення буде цінним для організації через наявність
розширеного захисту кінцевих точок, яке засновано на чотирьох
принципах:
1. Запобігання, виявлення та реагування на атаки, що
використовують шкідливі програми або ні.
2. Видимість в реальному часі і ретроспективі всієї
докладної інформації про всі процеси на кінцевих пристроях.
3. Класифікація 100% процесів на кінцевих пристроях.
4. Threat Hunting і Експертний аналіз атак на кінцеві
пристрої [3].
Інтеграція та використання даного рішення для захисту
кінцевих точок організації, забезпечить детальний огляд всіх
процесів на кожному кінцевому пристрої організації, повний
контроль всіх запущених процесів і скорочення схильності до
атак.
Список використаних джерел
1. Endpoint Device [Електроний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://www.barracuda.com/glossary/endpoint-device
2. Understanding Endpoints and Endpoint Security [Електроний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: https://www.webroot.com/us/en/resources/glossary/what-is-endpoint-security
3. Panda Adaptive Defense 360 – WatchGuard Technologies, 2021 – 1p.
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FORTICASB ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ХМАРНИХ
СЕРВІСІВ
Дешко Михайло Дмитрович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м. Київ
У сучасному світі спостерігається тенденція до переносу сховіщь данніх та
обчислювальних потужностей до хмарних сервісів, це дозволяє знизити операційні
витрати компаній та приватних осіб. З цього витікає стрімка необхідність
забезпечення стану захищеності хмарних сервісів. Рішення FortiCASB підтримує
продукти всіх найбільших постачальників служб SaaS і за допомогою комплексних
інструментів ведення звітності надає відомості про користувачів, їх поведінці і
стані даних, що зберігаються в хмарі.

FortiCASB призначений для забезпечення видимості,
відповідності, безпеки даних та захисту від загроз для хмарних
сервісів, які використовуються організацією та взаємодіє з
більшістю типів додатків. Додатки SaaS і IaaS дуже гнучкі і
економічні, що робить їх дуже привабливими для організацій,
проте в процесі відстеження та адміністрування таких програм
можуть виникнути труднощі.
SaaS (Software-as-a-Service). Ця хмарна модель найпоширеніша. Програми та сервіси розробляє і обслуговує
провайдер, розміщує їх в хмарі і пропонує кінцевому
користувачеві через браузер або додаток на його ПК, технічною
підтримкою програм займається провайдер. SaaS-сервіси можуть
надавати місце для зберігання файлів (Dropbox), офісний пакет
документів для роботи (Google Doc, Microsoft Office 365).
Основний клієнт SaaS-сервісів - звичайний користувач.
PaaS (Platform-as-a-Service). В цьому випадку хмарний
провайдер надає доступ до операційних систем, засобів розробки і
тестування, системам управління базами даних. Провайдер
контролює не тільки сервери, системи зберігання даних і
обчислювальні потужності, але також пропонує користувачеві на
вибір певні платформи і засоби управління ними. Приклади PaaS:
Google App Engine, IBM Bluemix, Microsoft Azure, VMWare Cloud
Foundry. Користувачі PaaS-сервісів - це розробники ПЗ.
IaaS (Infrastructure-as-a-Service). При цій моделі споживач
отримує інформаційно-технологічні ресурси - віртуальні сервери з
певною обчислювальною потужністю та обсягами пам'яті.
Провайдер
контролює
тільки
фізичну та
віртуальну
інфраструктуру. Приклади IaaS: IBM Softlayer, Hetzner Cloud,
Microsoft Azure, Amazon EC2, GigaCloud. Клієнти IaaS - це
системні адміністратори компаній.[2]
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Рисунок 1 – Піраміда хмарних сервісів[2]
Рішення FortiCASB підтримує продукти всіх найбільших
постачальників служб SaaS і за допомогою комплексних
інструментів ведення звітності надає відомості про користувачів,
їх поведінку та стан даних, що зберігаються в хмарі. Крім того, це
рішення включає нові елементи управління, за допомогою яких в
сферу охоплення політик безпеки можна включити не тільки
ресурси всередині мережевого периметра (IaaS), але і додатки
SaaS.
Особливості та переваги:
Опора на API - Прямий доступ до даних, що зберігаються в хмарі,
для забезпечення мережевої та дистанційної захисту.
Відповідність вимогам і політиці захисту від втрати даних (DLP),
- Засоби захисту від втрати даних з можливістю налаштування і
попередньо визначені параметри системи звітів про відповідність
вимогам.
Статистика і політика для користувачів - Дані про використання,
права і конфігурації забезпечують видимість і контроль для
хмарних додатків.
Інтеграція адаптивної системи мережевої безпеки Security Fabric Інтегрована «пісочниця» і антивірус сканують зберігаються дані і
захищають їх від новітніх загроз.
Тіньові ІТ-ресурси - Консолідована звітність для компонентів
FortiGate і FortiAnalyzer для визначення використання служб SaaS
в мережі.
Розширена аналітика - Комплексні і прості у використанні
візуальні інструменти забезпечують швидку ідентифікацію
ризиків і випадків порушення правил.[3,4]
Список використаних джерел:
https://gigacloud.ua/ru/blog/navchannja/hmarna-piramida-iaas-paas-i-saas
https://1cloud.ru/services/private-cloud/iaas-paas-saas
https://softprom.com/ru/vendor/fortinet/product/forticasb
https://www.fortinet.com/ru/products/cloud-access-security-broker

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИЩЕНОГО ОБМІНУ
ДАННИМИ В КОРПОРАТИВНІЙ МЕРЕЖІ
Добреля Віталій Олексійович, БСДМ-62
Державний університет телекомунікацій
м. Київ
Тенденція до віддаленої роботи пропонує підприємствам ряд переваг, таких як
гнучкість співробітників, скорочення витрат на офісні приміщення і багато
іншого. Однак тут є свої проблеми. А саме, організаціям необхідно визначити, як
вони можуть найкращим чином захистити свої мережі і конфіденційні дані, коли
значний відсоток їх співробітників виконує роботу з особистих пристроїв і в
загальнодоступних мережах.

Без належного захисту співробітники, підключені до
корпоративної мережі з дому, можуть піддавати корпоративну
інформацію ризику. Це пов'язано з тим, що доступ в Інтернет через
повністю загальнодоступну мережу, тобто через звичайного
постачальника інтернет-послуг (ISP), відкриває доступ до
пристроїв і онлайн-активності для зловмисників. Це не означає, що
кожен раз, коли співробітник виконує роботу з віддаленого місця,
він піддає ризику особисту інформацію. Проте, без будь-яких
запобіжних заходів ймовірність того що інформація буде
перехоплена зростає.
Відповідь - корпоративна мережа VPN. Ця технологія може
фактично з'єднувати цілі філії з центральним офісом, дозволяючи
командам в географічно розділених організаціях працювати разом
і обмінюватись важливою інформацією.
Традиційний апаратний VPN був вперше представлений
більш 30 років тому. Трафік у віртуальній мережі відправляється
безпечно шляхом встановлення зашифрованого з'єднання через
Інтернет, відомого як тунель. VPN-трафік з такого пристрою, як
комп'ютер, планшет або смартфон, шифрується при проходженні
через цей тунель. Після цього віддалені співробітники можуть
використовувати віртуальну мережу для доступу до
корпоративної мережі.
Незважаючи на розвиток VPN протягом багатьох років,
застарілий віддалений доступ створює додаткові ризики для
безпеки підприємств. Критичні обмеження VPN включають
відсутність сегментації мережі, видимість мережі, локальну
безпеку користувачів, а також відсутність надійної безпеки
мережі. VPN також не підходять для зростаючого використання
хмарних ресурсів, оскільки вони вимагають комп'ютерного
обладнання, постійного управління і не можуть легко
адаптуватися до змін мережі або сервера. Це ускладнює
масштабування для нових користувачів і мережевого
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розташування. Для порівняння, корпоративна модель VPN усуває
традиційні обмеження VPN, забезпечуючи при цьому більш
гнучку хмарну платформу, підвищену безпеку, конфіденційність,
деталізацію управління доступом користувачів і аналітику.
Незважаючи на те, що існує кілька типів VPN, організації
прагнуть реалізувати або безпеку по інтернет-протоколу (IPsec
VPN), або многопротокольную комутацію по мітках (MPLS VPN)
для підключення своїх віддалених співробітників до даних,
додатків та інших корпоративних ресурсів своєї організації.
Терміни «IPsec» і «MPLS» представляють спосіб передачі
даних для кожного типу VPN. Основні відмінності між IPsec і
MPLS пов'язані з типом мереж. IPsec з'єднує сайти за допомогою
загальнодоступного Інтернет-транспорту, який складається з
взаємозв'язаних мереж, керованих різними операторами. MPLS
з'єднує сайти, використовуючи мережу MPLS одного оператора.
Оператор зв'язку має адміністративний контроль над мережею, в
тому числі можливість застосовувати політики якості
обслуговування до потокам трафіку. MPLS VPN відокремлюють
трафік одного клієнта від трафіку інших, щоб зберегти його
конфіденційність в інфраструктурі.
Корпоративні VPN забезпечують безпеку мережі і
відповідність нормативним вимогам для організацій, які перейшли
на загальнодоступну хмарну середу або гібридну хмарну середу з
використанням SSL або IPsec, набору захищених мережевих
протоколів, який аутентифікує і шифрує дані на рівні IP-пакетів.
Встановлення віртуальних тунельних з'єднань з IPsec між
мережевими ресурсами та зовнішнім пристроєм та користувачем
вимагає двох основних компонентів: програмного забезпечення
VPN-клієнта та захищеного шлюзу доступу до мережі.Для
створення корпоративного тунелю VPN протокол IPsec узгоджує
асоціації безпеки (SA) з протоколом управління Internet Key
Exchange (IKE) для створення автентифікованого та безпечного
каналу зв'язку між користувачем, пристроєм та мережевими
ресурсами. IPsec VPN обмінюється ключами для наскрізного
шифрування в два етапи. По-перше, користувачі зі своїми
пристроями встановлюють безпечний канал, який узгоджує
відповідність безпеки (SA) IPsec. По-друге, користувачі і пристрої
узгоджують IPsec SA для аутентифікації трафіку, який буде
проходити через тунель.
IP-трафік, який проходить між двома компонентами,
проходить між приватним шлюзом і клієнтом, тим самим
створюючи тунель IPsec для встановлення безпечного тунелю
зв'язку VPN. Приватний тунель і дані, що передаються по будь303

якій мережі, загальнодоступній або приватній, зашифровані, що
забезпечує конфіденційність і безпеку всіх даних.
Список використаних джерел:
1. Cisco. Virtual Private Network [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/vpn-endpoint-security-clients/what-is-vpn.html
2. N-able. Common Uses of a VPN Corporate Network [Електронний ресурс] – Режим
доступу: https://www.n-able.com/blog/how-vpn-works
3. Perimeter 81. Corporate VPN [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://www.perimeter81.com/resources/corporate-vpn-solution
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ТА ВИРОБЛЕННЯ
РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
СИСТЕМ РУХОМОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ
4G
Дорохін Орест Олександрович

Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м. Київ
Описані системи рухомого зв’язку на основі технологій 4G було досліджено з
метою розробки рекомендації щодо забезпечення безпеки від вразливостей різного
виду платформи EPS (Evolved Packet System). Розглянуто шляхи вирішення даного
питання через використання захисту абонентів, захисту переданих повідомлень,
шифрування повідомлень та аутентифікацію і абонента, і мережі.
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Смартфон для людини сьогодення – невід’ємна частина
життя, з для виходу в Інтернет з різних місць світу керуючись
різною метою. Це може бути: спілкування, пошук маршруту,
інформації, замовлення доставки чи таксі, що прибудуть
керуючись модулем GPS та мобільним Інтернет працюючими на
такому ж смартфоні аналогічно тому, що використовувався для їх
виклику й зроблять це завдяки розвитку мереж мобільного зв'язку,
саме таких як LTE, що є еволюційним варіантом мережі UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System) - технології
стільникового зв'язку з впровадження 3G в Європі.
Системи
рухомого зв’язку на основі технологій 4G
працюють на платформі EPS. Розглянемо ці системи з метою
розробити рекомендації щодо забезпечення
безпеки від
вразливостей різного виду платформи EPS (Evolved Packet System)
LTE складається з двох найважливіших компонентів: мережі
радіодоступу E-UTRAN та базової мережі SAE (System
Architecture Evolution) - архітектура ядра мережі, розробленого
консорціумом 3GPP для стандарту бездротового зв'язку LTE. SAE
є еволюційним продовженням ядра мережі GPRS. Evolved
Universal Terrestrial Radio Access Network є мережею радіодоступу
в стандарті LTE й зображена нижче за логікою роботи.
Користь технології, що не забезпечує захисту таких
властивостей інформації як конфіденційності, цілісності, й
доступності нівелюється.
Саме тому безпека в мережах LTE забезпечується в
декількох видах:
Захист абонентів.
Захист переданих повідомлень.
Шифрування повідомлень.
Аутентифікація і абонента, і мережі.

Рис. 1 Архітектура LTE
Після того, як мобільна станція (UE / ME) була
ідентифікована, система управління мобільними станціями (MME)
в обслуговуючій мережі запитує аутентифікаційні дані з
домашньої мережі. Далі MME ініціалізує протокол аутентифікації
і угоди по ключам з мобільною станцією. Після успішного
завершення виконання даного протоколу, MME і мобільна станція
розділяють загальний секретний ключ KASME, де абревіатура
ASME - Access Security Management Entity (доступ до сутності
управління безпекою). У EPS роль сутності управління безпекою
бере на себе MME.
Тепер MME і UE здатні отримати інші ключі з KASME. Два
ключа використовуються для захисту конфіденційності та
цілісності сигнального трафіку між MME і UE. На рисунку це
позначено як 'NAS захист'.
Ще один ключ направляється на базову станцію (eNB). Ще
три ключа послідовно випускаються на базовій станції і на
мобільної станції. Два з них використовуються для захисту
конфіденційності та цілісності сигнального трафіку між eNB і UE
- 'AS захист' на рисунку. Третій ключ використовується для
захисту конфіденційності даних користувача між eNB і UE - 'UP
шифрування'.
Найкраші практики в організації безпеки передбачають такі
шляхи:
- Використання AKA (Authentication and Key Agreement) протоколу аутентифікації і угоди по ключам.
- Ієрархія ключів в EPS
- Безпека платформи для базових станцій
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Рисунок 2 - Архітектура EPS
Основним шляхом та рекомендацією по забезпеченню
безпеки мереж LTE було визначено:
1. Використання та удосконалення протоколів аутентифікації АКА,
KASME;
2. Розробка та впровадження нових протоколів для забезпечення
безпеки базових станцій.
Список використаних джерел:
1. Архитектура системы безопасности в сетях LTE [Електронний ресурс]. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектура_системы_безопасности_в_сетях_ LTE
2. Технологии GSM и 3G | Сети сотовой связи. [Електронний ресурс]. URL:
http://pro3gsm.com/arhitektura-seti-lte/
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ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ
СИСТЕМ ACTIVE DIRECTORY
Драгунцов Роман Ігорович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Захисту інформації
м. Київ
Сучасна інформаційна інфраструктура у середовищах корпоративних ІС
здебільшого покладається на використання певного масштабного фреймворку,
системи, що може задовольнити вимоги централізованого керування більшістю
функцій адміністрування, надати можливості надійної аутентифікації та
авторизації користувачів, здійснити контроль доступу. Одним з найбільш
поширених рішень такого классу є Microsoft Active Directory. Дана технологія
дозволяє ефективно вирішити всі вищеназвані питання а також ефективно
відобразити організаційну струкутуру підприємства у її інформаційну систему.
Однак централізація будь-яких адміністративних можливостей створює істотні
ризики безпеки, які підтверджуються численними фактами використання
вразливостей MS AD для підвищення привілеїв та просування по інфраструктурі
при складних кібератаках. Для запобігання виникнення таких вразливостей та
попереджання здійснення ризиків необхідно здійснювати постійний специфічний
моніторинг середовища. Особливості даного моніторингу будуть висвітлені в
даній доповіді.

Microsoft Active Directory є в першу чергу ієрархічною
системою – службою каталогів. Даний статус передбачає
можливість
ефективного
відображення
організаційноадміністративної структури на інформаційної системи зі
створенням відповідних зв’язків та контролів розмежувань
доступу. Дана структура навіть в умовах відносно невеликих
організацій (до декількох десятків співробітників) може мати
істотну складність та розгалудженість - враховуючи також
включення істотної кількості службових та технічних облікових
записів,
необхідних
для
підтримки
функціонування
інформаційних сервісів, загальна структура стає ще більш
заплутаною та непрозорою навіть при наявності повного доступу
до адміністрування системи. В умовах більших підприємств
складність структури системи не дозволяє адміністративному
персоналу ефективно контролювати всю інфраструктуру та
підтримувати в актуальному стані прийняті архітектурні рішення.
[1]
Накопичувана складність структури AD зумовлює появу
дефектів у зв’язках між об’єктами – складних для виявлення та
найчастіше непрозорих для аналізу. Такі дефекти можуть
проявлятись у непередбачених привілеях в певних суб’єктів,
транзитивних контролях та неефективності прийнятих контролів
доступу; в деяких випадках, в наслідок адміністративних помилок
в базі AD можуть залишатись конфіденційні дані та тестові
об’єкти. Усі ці особливості можуть бути використані потенційним
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зловмисником для здійснення підвищення привілеїв від менш
привілейованих до найбільш привілейованих облікових записів не
здійснюючи жодних дій, що не є запланованими з точки зору
експлуатаційних характеристик MS AD. Такі особливості
створюють істотні складнощі у виявленні таких атак та вчасному
попередженню появи відповідних вразливостей. Саме тому,
перманентний моніторинг архітектури середовища AD
представляється необхідною умовою для виконання цих процесів.
Зважаючи на особливості ієрархічної структури MS AD
найбільш сприятливою моделллю для представлення системи
може слугувати направлений граф, де кожна вершина представляє
собою об’єкт чи суб’єкт в AD (користувач, комп’ютер, GPO,
тощо), а ребра – зв’язки між ними. Таку можливість, зокрема,
дозволяє здійснювати рішення Bloodhound, доступне на правах
вільної ліцензії. Використання подбіних інструментів на постійній
основі для напів-автоматизованого виявлення помилок в
архітектурі – принаймні, деяких основних класів таких помилок –
може розглядатися как потенційно ефективна компенсаційна міра
проти окреслених вище проблем.
Вбачається цілком перспетивним вектором подальших
досліджень пошук технології ефективного виявлення складних
архітектурних дефектів середовищ AD на основі наявних у
вільному доступі рішень та технологій.

1.

2.
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Список використаних джерел:
Active Directory Domain Services Overview [Електронний ресурс] / Microsoft – 2021. – Режим
доступу до ресурсу: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/getstarted/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview
Top 16 Active Directory Vulnerabilities [Електронний ресурс] / InfosecMatter – 2020. – Режим
доступу до ресурсу: https://www.infosecmatter.com/top-16-active-directory-vulnerabilities/

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР, ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ЗАГРОЗ
ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА
Кизим Валентин Володимирович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Захисту Інформації
м. Київ
Розглянуто природу та проблематику людського фактору в забезпеченні безпеки
підприємства. Запропоновано методи та шляхи можливого зниження ризиків,
пов’язаних з людським фактором.

Не перший рік однією із загальновизнаних проблем в сфері
інформаційної безпеки (далі ІБ) залишається людський фактор
(далі ЛФ). Все частіше основними причинами успішно проведених
атак визнають недбалість персоналу під час роботи чи нехтування
персоналом елементарними правилами безпеки під час роботи з
інформаційними системами.
Основними факторами, що можуть або впливають на ІБ є:
1. Недостатня мотивація;
2. Недостатня обізнаність;
3. Переконання;
4. Неграмотне використання технологій.
Наприклад, фахівець компанії WizCase виявив бекенд - сервер
Bing з відкритим доступом. Cервер зберігав понад 6,5 Тб логів
мобільних додатків, що містять 13 000 000 000 записів, отриманих
з пошуковика. Виток стався через те, що співробітники Microsoft
помилково залишили у відкритому доступі один з бекенд серверів свого пошуковика Bing [1]. І це лише один із багатьох
випадків.
Частіше за все загроза йде зі сторони нечистих на руку діючих
співробітників чи колишніх співробітників, що затаїли образу на
колишнього роботодавця. Другу проблему також поглиблює те,
що на підприємстві можуть нехтувати правильними процедурами
блокування облікових записів таких співробітників після їх
звільнення.
Основними методами вирішення, а точніше, зведення до
мінімального ризику, є:
1. Створення політики інформаційної безпеки;
2. Правильне розмежування доступів (в ідеалі, система “Zero
Trust” [2]);
3. Регулярне проведення інструктажів з персоналом;
4. Проведення аудитів виконання політики інформаційної
безпеки персоналом;
5. Імплементація технічних засобів контролю.
Отже, повністю прибрати ЛФ, як ризик, на даний час не є
можливим. Але можна максимально зменшити пов’язані з ним
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ризики. При грамотному керуванні людськими та технічними
активами, навіть поява інсайдерів серед персоналу, не кажучи вже
про звичайні помилки, не зможе завдати серйозної шкоди
підприємству.
Список використаних джерел:
22. Data Leak: Unsecured Server Exposed Bing Mobile App Data [Електронний ресурс]
// WizCase. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.wizcase.com/blog/bing-leakresearch/.
23. Kapil R. ZERO TRUST SECURITY [Електронний ресурс] / Raina Kapil. – 2021. –
Режим доступу до ресурсу: https://www.crowdstrike.com/cybersecurity-101/zero-trust-security/
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ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ
ЗАХИЩЕННИХ ТУНЕЛЕЙ VPN ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
СТРИМІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОРПОРАТИВНИХ
МЕРЕЖАХ
Клімов Антон Олегович, БСДМ – 62
Державний університет телекомунікацій
Навчально – науковий інститут Захисту інформації
м. Київ
Все частіше документообіг і передача корпоративної інформації відбувається в
електронному вигляді в той чи інший спосіб. Для цього вже існує безліч протоколів
і методів передачі даних. Корпоративна інформація, передана через відкриту
мережу інтернет, легко може бути перехоплена за допомогою спеціальних
програм-сніфферов – зловмисниками і використовуватись в корисливих цілях. Крім
цього може бути перехоплені логіни і паролі від пошти або інших сервісів.
Конфіденційність інформації, що передається виходить на перший план при
створені корпоративної мережі. Захист інформації, що передається по каналам
зв’язку, використовуючи паролювання документів або їх шифрування, не надає
потрібного рівня безпеки, так як будь-який пароль може бути зламаний і це лише
питання часу (все залежить від його складності), а за допомогою криптоаналіза,
можна виявити і шифрування ключів.

У всьому, що стосується приватності, захисту та доступності в
інтернеті, VPN просто немає рівних. Чим вище рівень розвитку
інформаційних технологій та інтернету, тим вище попит на VPN,
які вже стали невід’ємною частиною нашого життя і нашої
безпеки. Однак важливо розуміти, що немає нічого ідеального, і
VPN не виняток. Хоча ця технологія розвивалась довгі роки, деякі
її аспекти ще далекі від досконалості. Недоліки для кожного
користувача будуть свої, але зазвичай вони пов’язані з місцем
розташування, інтернет-каналам і іншими факторами. Якщо ви
читаєте важливі листи, переглядаєте соціальні мережи або
транслюєте або завантажуєте відео та інший контент. VPN
захистить вас від більшості загроз при використанні
загальнодоступних і приватних мереж Wi-Fi.
Державні органи, інтернет провайдери та хакери, як правило,
отримують інформацію шляхом її перехоплення, проте якщо вона
зашифрована, вони не зможуть її прочитати, тому що не мають
ключа шифрування.
У деяких VPN використовують алгоритми шифрування
військового призначення, які надійно бережуть вашу інформацію,
і ваші нерви. Залежно від того, в якій країні ви живете, деякі
інтернет-контент може мати географічні обмеження, через які у
вас не вийде його подивитись. Однак з VPN обійти географічні
блокування дуже легко VPN-сервер просто підмінить ваш IP-адрес
на свій, і блокування не спрацюють.
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Саме по собі використання VPN не означає, що інтернет-загрози
вам більше не страшні. Хоча VPN – це потужний інструмент, не
варто вдаватися до помилкового почуття безпеки і забувати про
обережність. Регулярно міняйте паролі, підвищуйте їх складність
і будьте обережні, відкриваючи дивні повідомлення в пошті або
відвідуючи небезпечні сайти.
Потокове передавання - це безперервна передача аудіо- чи
відеофайлів із сервера на клієнта. Якщо говорити простіше,
потокове передавання - це те, що відбувається, коли споживачі
дивляться телевізор або слухають підкасти на підключених до
Інтернету пристроях. Під час потокового передавання
мультимедійний файл, що відтворюється на клієнтському
пристрої, зберігається віддалено та передається через Інтернет
кілька секунд за раз.
Потокове передавання відбувається в режимі реального часу, і
це ефективніше, ніж завантаження медіафайлів. Якщо відеофайл
завантажено, копія всього файлу зберігається на жорсткому диску
пристрою, і відео не може відтворюватися, поки весь файл не
закінчиться. Якщо воно передається потоково, браузер відтворює
відео, фактично не копіюючи та не зберігаючи його. Відео
завантажується потроху, замість того, щоб завантажуватись весь
файл відразу, і інформація, яку завантажує браузер, не зберігається
локально.

1.
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Список використаних джерел:
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БЕЗПЕКА «РОЗУМНОГО БУДИНКУ»
Кондратюк Сергій Олександрович
Київський національний університет будівництва та архітектури
м. Київ
Під «розумними будинком» розуміють дім, де панують комфорт,
функціональність та енергоефективність. Управління всіма інженерними
підсистемами і побутовими приладами відбувається за допомогою універсальної
панелі дистанційного керування, комп’ютера, телефону. Така система
спроектована задля покращення та полегшення життя. Дуже важливим
питанням є безпеки такого дому. Задля цього покликані системи моніторингу і
оцінки загроз. Розумний Дім забезпечує безпеку Вашої оселі, як від зовнішнього
проникнення, так і від аварій всередині будинку.
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«Розумний будинок» є апаратно-програмним комплексом,
всередині якого оброблюється великий потік інформації, у зв’язку
з чим є загроза інформаційній безпеці. На жаль на даний момент
часу не існує єдиної методології розробки будинку, тому не існує
єдиної методології описання проблеми та оцінки загроз.
Принцип роботи базується на ряді опцій, поставлені
людиною або датчиком. Пряме керування відбувається за
допомогою голосових команд чи запуском запитів через пристрій
керування. Також поширений спосіб з запрограмованими
варіантами управління. Можна налаштувати до прикладу
управління світлом, музикою, кондиціонером, дверима тощо.
Для проектування системи безпеки використовуються
основні
методи системного аналізу та технолоії розробки
програмного забезпечення. Системний аналіз застосовується, щоб
вирішити складні і погано структуровані проблеми, звести складні
проблеми до більш простих задач. За допомогою аналітичного
огляду предметної області спосіб описання системи будинку
проходить шляхом розбиття на підсистеми.
У цьому функціонал потрібно чітко розмежовувати тип
наданої безпеки. Є особиста і інженерна безпеку від системи
розумного будинку.
Інженерна безпека включає в себе:
захист від протікання;
захист від короткого замикання в електромережі;
захист від загоряння;
автономне енергопостачання;
автоматичну систему пожежогасіння;
аварійну сигналізацію для виклику сервісних служб.
Стан всіх зон контролюють безпровідні датчики. В
залежності від типу сигналу вони викликають ту чи іншу реакцію
системи. Якщо датчик фіксує загрозу виникнення пожежі, то
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зреагує протипожежна система, перекриється доступ до свіжого
повітря, перекривається газ, вимикається електроенергія,
сигналізація сповістить присутніх в будинку про пожежу,
відправить господарю SMS-повідомлення про це. Одночасно
вмикається функція димовидалення і в службу безпеки приходить
інформація про пожежу. В випадку несанкціонованого вторгнення
система передає сигнал на пульт охорони і вмикається звукова і
світлова сигналізація, що інформує господаря за допомогою
телефонного дзвінка. Все це зменшує вірогідність збільшення
площі загоряння і запобігає розповсюдженню вогню, знижує
ризик нанесення серйозних наслідків.
Окремо, в будинку, встановлюються датчики витоку газу і
протікання води. При спрацьовуванні вони перекривають захисні
клапани, і Ваш будинок залишається цілим і неушкодженим.
Витік води може завдати проблеми як самим господарям, так
і сусідам знизу. Для попередження таких ситуацій створені
системи контрою витоку води. Датчики встановлюються в місцях
з’єднання техніки чи сантехніки з водопровідними трубами. А
поміж ручними вентилями і фільтрами ставлять магнітні клапани.
В випадку пошкодження гнучкої підводки і попадання вологи на
підлогу датчики фіксують її наявність і подають сигнал до
клапанів, котрі перекривають подачу води, запобігаючи
затоплення.
Особиста безпека - це ті самі камери відеоспостереження як
зовнішні, так і внутрішні. Сюди ж відносять хмарне зберігання
даних, виклик охорони і сигналізація. Цілісність зовнішніх і
внутрішніх пропускних систем (двері зокрема), вікон,
перегородок, воріт, іншого. Також розумний будинок має функцію
розумного замку. Пропускні системи теж частина системи
розумної безпеки.
Система особистої безпеки і здоров’я людини. Система
розумний дім забезпечує:
контроль цілісності периметра (вікна, двері);
імітація присутності господарів;
автоматизований контроль доступу в приміщення;
відеонагляд за територією біля будинку;
автоматичне освітлення території при проникненні;
керування захисними жалюзями;
можливість виклику служби охорони;
отримання трансляції з камер спостереження;
запобігання ситуацій, що загрожують здоров’ю людини: захист від
пожеж, витоків газу і т.д.;
необхідний комфорт і безпека для забезпечення оптимального
піклування за дітьми, відеоняні.

Багато розумних пристроїв дозволяють власникам будинків
віддалено вмикати та вимикати світло або відкривати та закривати
двері гаража шляхом інтеграції сторонніх мобільних додатків або
платформ розумного дому. Але програми без безпечної
авторизації можуть дозволити іншим особам, ані вам, видавати
себе за вас і керувати вашими пристроями, якщо вони потраплять
у ваш руки. Крім того, деякі програми групують дозволи для
виконання операцій на пристрої, а не вимагають окремих дозволів
для кожної функції. Це може дати хакеру можливість, скажімо,
дистанційно замикати та розблоковувати ваші вхідні двері. Якщо
ви сумніваєтесь, використовуйте лише дозволені програми та
платформи для управління своїми розумними пристроями.
Використання старого, схильного до загроз програмного
забезпечення на розумних пристроях може ще більше спростити
використання кіберзлочинців у поганих цілях. Найкращий спосіб
захистити свої пристрої - це купувати їх у відомих брендів, які
роблять безпеку найвищим пріоритетом, а потім налаштовувати їх
на автоматичне оновлення, коли буде доступно нове програмне
забезпечення. Таким чином, ви матимете останні оновлення
безпеки, які закривають відомі лазівки, мінімізують ризик
зараження вірусами та забезпечують безперебійну та безпечну
роботу вашого розумного будинку.
Дуже часто концентратори розумного будинку, які
підключають усі розумні пристрої у вашій мережі, захищені
слабким паролем. Цей пропуск безпеки дозволяє розумним
хакерам легко проникнути і отримати доступ до концентратора і
втручатися в нього та інші розумні пристрої у вашому домі;
наприклад, хакери могли налякати власників будинків, вмикаючи
та вимикаючи світло або змінюючи телеканали. Щоб уникнути
віртуальних проникнень, завжди встановлюйте складні, унікальні
паролі та використовуйте два рівні автентифікації для всіх своїх
розумних пристроїв.
Ви довіряєте своїм пристроям розумного дому, щоб ваша
приватна інформація залишалася конфіденційною, зокрема
інформація про ваше проживання. Але ці пристрої можуть зрадити
цю довіру, видавши ваше місцезнаходження та надавши
можливість хакерам знайти вас і шпигувати за вами в режимі
реального часу. Наприклад, натискання на шкідливе посилання
через смартфон або комп’ютер в минулому змусило вразливих
розумних динаміків виявити місцезнаходження користувача аж до
адреси, коли телефон або комп’ютер були підключені до однієї
мережі. Уникання підозрілих посилань та підтримка другої мережі
лише для пристроїв розумного будинку може допомогти зберегти
ваші координати в таємниці.
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Пристрої розумного дому зберігають скарбницю особистої
інформації-від дати народження до даних кредитної картки, яку
кіберзлочинці можуть вкрасти за допомогою хакерства, якщо
пристроям не вистачає надійного захисту для запобігання атакам.
Потім вони можуть використовувати вкрадені дані для здійснення
цільових атак, щоб втягнути вас у тіньові угоди. Наприклад, якщо
хакер виявив, що один із членів вашої родини має борги, він міг би
надіслати вам фальшивий запит на отримання грошей від імені
цього родича. Щоб не стати кібер -жертвою, не діліться
фінансовою інформацією, наприклад, банківськими реквізитами,
із розумними пристроями та уникайте підключення поштових
клієнтів, календарів та інших програм, які містять конфіденційну
інформацію, до ваших пристроїв
У деяких випадках, замість того, щоб зламати розумний
пристрій окремої людини для збору його даних, хакер проникне в
базу даних компанії-виробника смарт-пристроїв, щоб зірвати дані
всіх її користувачів. Масові порушення даних можуть виявити дані
орд користувачів певних розумних пристроїв. Якщо ви один з тих
нещасних користувачів, цифровий злодій може подати заявку на
кредитну картку на ваше ім’я, взяти іпотеку на ваше ім’я або
іншим чином видати себе за вас і перевернути ваше життя з ніг на
голову. Ви можете зменшити ризик порушення даних, що вплине
на вас, шляхом обміну мінімальною персональною інформацією з
розумними пристроями та регулярного моніторингу вашого
кредитного звіту на предмет негативних змін.
Хоча потенціал втручання віддаленого пристрою дуже
страшний, він слабшає у порівнянні з ризиком фізичного виходу з
ладу пристроями безпеки, такими як розумні дверні замки та
камери спостереження. Невідомі лазівки в безпеці на будь -якому
з цих пристроїв могли б надати хакерам дозвіл вимикати камери
або розблоковувати двері, щоб пропускати спільників, грабувати
ваше майно або навіть вимикати вас із власного дому.
Встановлення брекетів для дверей і нерозумної охоронної
сигналізації може допомогти запобігти вторгненням.
Система безпеки вашого дому використовує wi-fi, щоб
господар міг підключитися і керувати пристроями безпеки за
допомогою гаджету. Використовується один із бездротових
протоколів для передачі даних: Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee. Створення
системи домашньої безпеки вимагає, щоб всі її компоненти
використовували один і той самий стандарт зв’язку з головним
хабом. Протоколи можуть посприяти в розширенні мережевих
пристроїв. Проте лише Wi-Fi забезпечує необхідну пропускну
здатність для потокової передачі відеозаписів, а також в інших
елементах, де необхідний постійний якісний зв’язок. Протоколи Z317
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Wave та Zigbee підключаються і керуються за допомогою
контролера, а Wi-Fi пристрої безпосередньо можуть підключатися
до мережі і керуватися програмно. Z-Wave I Zigbee
використовують шифрування AES 128, так як вони в окремій
системі з окремим контролером, то їх рівень захищенності вищий.
Захист від проникнення на територію посторонніх включає
в себе комплекс систем і пристроїв. В першу чергу, це контроль
цілісності периметру приміщення. До всіх вікнах і дверях
підключаються датчики відкриття. У кімнатах встановлюються
датчики руху та відеокамери. При бажанні, Ви з будь-якої точки
світу, завжди будете бачити, що відбувається у Вашому домі. Це
важливо, як при захисті будинку від сторонніх, так і в разі, якщо
Ви залишаєте дітей вдома з нянею. При спробі увійти через двері
чи вікно, контур перекривається і спрацьовують системи
сповіщення. Сигнал поступає на мобільний власника і служб
безпеки.
Встановивши камери спостереження, Ви завжди можете
контролювати ситуацію в Вашому домі. При цьому, камери
можуть виконувати не тільки охоронну функцію. Ви можете
простежити за тим, як доглядає за близькою людиною
доглядальниця або займається з дитиною няня. Приклад
прекрасного взаємодії системи відеоспостереження та домофона:
Ви, перебуваючи поза домом, можете побачити гостя, який
зателефонував в домофон, і, при необхідності, навіть, впустити
його в будинок.
Задля запобіганню ризикам злому слід дотримуватись
рекомендацій від експертів:
Використовувати багатофакторну аутентифікацію. Це може бути
використання пароля, використання додаткових sms-паролів, які
будуть приходити Вам на телефон, біометрична аутентифікація
тощо.
Оновлювати програмне забезпечення, найчастіше з оновленнями
приходять покращені методи захисту.
Використовувати
захист
від
шкідливого
програмного
забезпечення, так звані антивірусні програми.
Завантажувати програмне забезпечення лише з офіційних
ресурсів.
Не підключати смарт-пристрій до мережі, де знаходиться
основний комп’ютер, використовуйте окремий канал зв’язку.
Використовувати складні паролі, що міститимуть в собі великі,
малі літери, цифри, символи тощо.
Список використаних джерел:
Інтернет-джерело: https://www.intelvision.ru/blog/what-is-smarthome
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Інтернет-джерело: https://www.bobvila.com/slideshow/the-10-biggest-security-risks-in-today-ssmart-home-53081

ADVANTAGE – НОВИЙ 5000-КУБІТНИЙ КВАНТОВИЙ
КОМП'ЮТЕР КОМПАНІЇ D-WAVE
Костроміна Марія Олександрівна
Державний Університет Телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м.Київ
D-Wave Systems, Inc. — компанія з виробництва квантових комп'ютерів. Квантові
комп'ютер (КК) - це обчислювальний пристрій, який використовує явища квантової
механіки для передачі і обробки даних. Основна відмінність квантового комп'ютера від
класичного полягає в поданні інформації. Робота квантового комп'ютера грунтується на
принципі суперпозиції, а замість бітів використовуються квантові біти, іменовані
кубитами. У кубіта також є два основні стани: нуль і одиниця. Однак завдяки
суперпозиції кубіт може приймати значення, отримані шляхом їх комбінування, і
перебувати у всіх цих станах одночасно. У цьому полягає паралельність квантових
обчислень, тобто відсутність необхідності перебирати всі можливі варіанти станів
системи.

Не так давно представники відомої канадської компанії DWave оголосили про розробку нової квантової обчислювальної
системи, призначеної вже виключно для комерційного
використання. Ця система, що отримала назву Advantage, містить
5 тисяч кубітів, кожний з яких володіє 15 варіантами з'єднань з
іншими кубітами. І новий квантовий комп'ютер буде доступний
для корпоративних клієнтів через Інтернет і хмарний сервіс під
назвою "Leap Quantum".
Протягом декількох останніх років деякі відомі технологічні
компанії приділили достатньо велику увагу питанням розробки
істинного квантового комп'ютера, який може вирішувати
найскладніші завдання, недоступні для вирішення звичайними
комп'ютерами. Прогрес в цій області рухається дуже повільним
темпом, особливо якщо порівнювати його з темпами прогресу
розробок перших звичайних комп'ютерів.
Такі компанії, як Google і IBM, працюють над класичної
квантової архітектурою, в якій кубіти, точніше їх стан, змінюється
в міру виконання квантового алгоритму. На відміну від цього,
компанія D-Wave спочатку була націлена на реалізацію технології
так званого квантового відпалу, в якій все будується на
охолодженні кубітів під час виконання алгоритму, що призводить
до пасивного зміни значення міститься в них квантової інформації.
Порівняння архітектури класичного квантового комп'ютера
і архітектури комп'ютерів компанії D-Wave не має ніякого сенсу
через їх функціональних відмінностей. Тому наявність в системі
Advantage 5 тисяч кубітів не обов'язково означає безумовного
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переваги перед класичними системами з сотнею кубітів, які зараз
вже створені іншими компаніями. Однак, квантові системи
компанії D-Wave, незважаючи на їх деякі очевидні недоліки, вже
прямо зараз можна використовувати для вирішення практичних
завдань.
Представники компанії D-Wave відзначають, що безліч
клієнтів використовували їх системи для вирішення власних
завдань. Компанія AI Menten проектувала і моделювала на
квантовому комп'ютері нові білки, мережа магазинів Save-OnFoods використовувала його для оптимізації логістики та інших
ділових операцій, а Volkswagen - для створення нової більш
ефективної системи фарбування автомобілів і т.п.
Крім системи із збільшеною кількістю кубітів і варіантів їх
сполуки, клієнти компанії D-Wave отримають в своє
розпорядження гнучкий доступ до системи, розширений набір
гібридних програмних інструментів і програмного забезпечення, і,
природно, до оновлень системи, які будуть випускатися пізніше.
Крім цього, фахівці D-Wave аналізуватимуть специфіку
розв'язуваних на їх новій системі завдань, плюс отримувати
зворотний зв'язок від користувачів, що дозволить їм в
майбутньому розширити функціональність системи і зробити
квантові обчислення доступними більш широкому колу
потенційних клієнтів.

1.
2.
3.
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ПОНЯТТЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Костроміна Марія Олександрівна
Державний Університет Телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м.Київ
Розглянуто поняття права інтелектуальної власності. Досліджена різниця між
поняттями «суб’єктивна новизна» та «об’єктивна новизна». Установлено необхідні дії
для того щоб результати творчої, інтелектуальної діяльності, що мають об’єктивну
новизну, були визнані суспільством як об’єкти права інтелектуальної власності.
Визначено що розуміють під особистими немайновими та майновими правами
інтелектуальної власності.

-
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В сучасному світі інтелектуальна, творча діяльність набуває
все більшого значення майже в усіх сферах цивільно-правових
відносин, пов’язаних із розвитком суспільства. Зазвичай поняття
«інтелектуальна власність» розуміється в значенні, наданому в
Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної
власності. Ст. 2 цієї Конвенції визначає, що «інтелектуальна
власність» містить права, що відносяться до:
літературних, художніх і наукових творів;
виконавчої діяльності артистів, звукозапису, радіо – і телевізійних
передач;
винаходів у всіх сферах діяльності людини;
наукових відкриттів;
промислових зразків;
торговельних марок, фірмових найменувань і комерційних
позначень;
захисту від недобросовісної конкуренції, а також всі інші права,
які є результатом інтелектуальної діяльності в промисловій,
науковій, літературній та художній сферах [3].
У ст. 418 Цивільного кодексу України надано наступне
визначення інтелектуальної власності: «Право інтелектуальної
власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої
діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності,
визначений цим Кодексом та іншим законом» [2].
Таким чином, під інтелектуальною власністю слід розуміти
не продукт інтелектуальної діяльності людини як такий, а право
власності на результат інтелектуальної діяльності, що, з одного
боку, заслуговують правової охорони, а з іншого боку мають
інтелектуальний, творчий характер.

-

-
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Діяльність людини може бути репродуктивною та творчою.
Репродуктивна діяльність – це процес, який виконується за
детальним алгоритмом і в результаті якого створюється продукт,
що не має новизни як для самого суб’єкта діяльності (суб’єктивна
новизна), так і для інших членів суспільства (об’єктивна
новизна) [1]. Творча діяльність відрізняється від репродуктивної
тим, що це діяльність без алгоритму, кінцевим результатом якої є
продукт, який має об’єктивну або суб’єктивну новизну [1].
І саме право на результати творчої, інтелектуальної
діяльності, що мають об’єктивну новизну, є інтелектуальною
власністю як такою. Але для того щоб ці результати були визнані
суспільством як об’єкти права інтелектуальної власності,
необхідна їх формалізація у будь-який спосіб. Процес формалізації
є передумовою набуття прав інтелектуальної власності в
установленому законом порядку [1].
Врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння,
користування і розпорядження результатами інтелектуальної,
творчої діяльності складають закріплений Конституцією України
інститут права інтелектуальної власності. Згідно ст. 418
Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності
становлять особисті немайнові та (або) майнові права
інтелектуальної власності [2]. При цьому вони можуть бути
різними для різних об’єктів права інтелектуальної власності і
встановлюються на законодавчому рівні.
Загалом
під
особистими
немайновими
правами
інтелектуальної власності розуміють:
право на визнання людини творцем (автором, виконавцем,
винахідником тощо) об’єкта права інтелектуальної власності;
право перешкоджати будь-якому посяганню на права
інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи
репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності [1].
А до майнових прав інтелектуальної власності зазвичай відносять:
право на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
виключне право дозволяти використання об’єкта права
інтелектуальної власності;
виключне право перешкоджати неправомірному використанню
об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти
таке використання [1].
Таким чином, інтелектуальна власність – це формалізований
результат творчої, інтелектуальної діяльності, що надає його
автору або особі, визначеній чинним законодавством, право
власності на цей результат, яке набувається, здійснюється та
захищається відповідно до законодавчо встановлених норм і
правил. Право інтелектуальної власності визнається державою

шляхом закріплення його в законі; право інтелектуальної
власності охороняється та захищається у встановленому
законодавством порядку; це право пов’язується з відповідними
об’єктами (результати інтелектуальної, творчої діяльності, а також
деякі інші прирівняні до них об’єкти права), які визначаються
законодавством України, в тому числі і міжнародно-правовими
актами.
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ТЕХНОЛОГІЯ РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ В
КОРПОРАТИВНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ НА БАЗІ
ПЛАТФОРМИ ESET PROTECT
Красноштан Іван Вікторович, БСДМ-62
Державний університет телекомунікацій,
Навчально-науковий інститут Захисту інформації
м. Київ
На сьогоднішній день, до Інтернету під’єднано більше пристроїв, ніж будь-коли
раніше. Саме це слугує зловмисникам полем для реалізації їх ідей, оскільки вони
добре використовують такі пристрої, як принтери та камери, які ніколи не
розроблялись для запобігання складним вторгненням. Змога підприємства швидко
реагувати на інцидент може зменшити втрати, відновити процеси та послуги,
та зменшити рівень небезпеки реалізованих вразливостей. Реагування на
інциденти забезпечує першу лінію захисту від інцидентів безпеки, а в
довгостроковій перспективі допомагає встановити низку кращих практик для
запобігання порушень, ще до їх виникнення. Все ці фактори змушують компанії та
приватних осіб переосмислити поняття про безпеку своїх мереж.

Корпоративні інформаційні системи щороку стають все
складнішими в своїй структурі та важливішими, в якості
корпоративної інфраструктури. Вміщуючи все більше даних та
стаючи цінним активом організацій, інформаційні системи стають
ласим шматком для зловмисників, які також вдосконалюються в
способах проникнення в захищені системи. Через природу все
більшого масштабування та цінності, захист таких систем стає все
складнішим, як в наслідок підвищеної цікавості до викрадення
даних з боку порушників, так і з точки зору відсутності
достатнього штабу спеціалістів та сучасного програмного
забезпечення в активі компаній. Зіткнувшись із реальною
загрозою інформаційної безпеки, мало організацій знають, які
кроки слід вжити першими, щоб впоратися з інцидентом і
мінімізувати його вплив на бізнес. Наявність добре продуманого
плану реагування в сфері кібербезпеки (IRP) стала надважливим
способом повної підготовки до вирішення подібних ситуацій.
Процес захисту підприємства в кіберпросторі вимагає
проведення великої кількості дій та надзвичайної пильності від
спеціалістів. Розумним рішенням буде використання програмних
комплексів для полегшення та одночасного покращення як
процесу, так і результатів діяльності команди реагування на
інциденти. Одним з передових рішень сьогодення є розробка від
компанії Eset, платформа «Eset Protect», яка представляє з себе
комплексну систему захисту кінцевих точок в формі хмарного
рішення в межах корпоративної системи [1]. Зазвичай, компанії
схильні обирати якомога меншу кількість постачальників
продуктів для захисту їх інформаційного простору, економлячи
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таким чином кошти, співпрацюючи з одним-двома вендорами,
замість трьох і більше. В цьому є досить розумна логіка, але
необхідно розуміти, що при економії не можна втрачати у якості
програмного забезпечення. З цієї причини можна вважати рішення
від Eset доволі збалансованим, так як один постачальник надає
доступ до широкого спектру інструментів у своєму продукті, які
відповідають циклу технології реагування на кіберінциденти. В
свою чергу, технологія реагування складається з таких складових
частин: етапу підготовки до можливих загроз, виявлення та
аналізу інцидентів, обмеження рівня шкоди, ліквідації та
відновлення після інциденту, а також етапу розслідування та
оптимізації програмного комплексу на базі отриманого досвіду.
Платформа Eset Protect використовує власні розробки для
протидії порушенням цілісності системи, в якій вона впроваджена.
До таких рішень відносяться: ESET Endpoint Security, що
спеціалізується на безперервному моніторингу точок на рахунок
останніх відомих загроз, а також блокуванню та захисту системи
від атак та втручань; ESET Dynamic Threat Defense, що аналізує
атаки та відтворює їх в ізольованому хмарному середовищі для
оцінки поведінки; ESET Full Disk Encryption, яка дозволяє
розгортання та шифрування даних одним натисканням кнопки на
підключених в системі кінцевих точках Windows та Mac.
Платформа пропонує розгорнуті звітності про інциденти безпеки
та загальну продуктивність встановлених рішень у мережі
організаціях [2].
Інтегруючи в свою корпоративну систему платформу Eset
Protect, організації впроваджують провідне рішення з управління
загрозами на ринку, яке охоплює виявлення, розслідування та
виправлення загроз у широкому колі кіберінцидентів, база яких
постійно оновлюється.
Таким чином, за допомогою одного рішення можна, досить
швидко, розгорнути комплексну систему реагування на інциденти,
що охоплює всі кроки захисту корпоративної мережі від
несанкціонованого втручання та вести контроль за станом системи
в зручний спосіб: в головному відділенні компанії, або
використовуючи
аутсорсинг-послуги,
оскільки
рішення
використовується як хмарне.
Зрештою, ставлячись відповідально до питань кібербезпеки
та реалізації технології реагування на інциденти на базі
комплексних рішень, можна забезпечити ефективний захист
активів організації, а також належний рівень безпеки
корпоративної інформаційної системи у зручний та вигідний
спосіб.
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РОЗШИРЕННЯ БРАУЗЕРА
Кузько Андрій Володимирович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Існує велика кількість різних браузерів і для їх удосконалення, додавання до них
нових функцій, створюють розширення для них. Вони можуть бути дуже
корисними та незамінними, але деякі є особливо небезпечними.

Ми використовуємо браузер кожного дня, дехто годинами не
виходить з нього, усі шукають якусь їм потрібну інформацію, але
не кожному вистачає стандартних функції програми. На цей
випадок, вам допоможуть розширення для вашого відповідного
програмного забезпечення. Вони доповнюють ваш браузер
корисними функціями. Вікіпедія дає нам таке визначення даного
поняття:
Розширення браузера — комп'ютерна програма, яка певним чином
розширює функціональні можливості веб-браузера, підвищує його
безпеку та продуктивність[1].
Особисто я, у повсякденні використовую небагато
доповнень, але для різної роботи різна кількість. Наприклад, мої
розширення такі:
1. Adblock Plus, котре блокує рекламу на сайтах
2. Lightshot, яке надає вам можливість робити знімки екрану
вибраної області
3. Click&Clean
можна використовувати для автоматичного
видалення історії браузера, файлів cookie та історії завантажень.
Отже, розширення для нас дуже корисні й спрощують деяку
роботу, але вони не обмежуються лише крутими функціями та
красивим інтерфейсом, це також може бути загрозою для кожного
з нас.
По-перше, розширення можуть бути просто шкідливими. В
основному це характерно для розширень, які пропонують
встановити на сторонніх сайтах, але іноді шкідливе ПЗ проникає і
в офіційні джерела на зразок магазину розширень Chrome Web
Store - так само, як воно іноді прокрадається в Google Play.
Наприклад, деякі доповнення вдавали з себе звичайні додатки для
нотаток, але насправді приносили своїм творцям прибуток,
непомітно клікаючи на рекламні посилання.
Наступний приклад: раніше існувало одне шкідливе розширення,
за допомогою якого шахраї поширювали хакерське ПЗ в Facebook
Messenger. Одному з користувачів фейсбук надсилалось
повідомлення з посиланням на сайт, на якому вам пропонують
завантажити їнхнє розширення, за допомогою якого, зловмисники
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отримували доступ до сторінки даного користувача. Після цього,
вони надсилали його друзям таке ж посилання і схема
повторювалась.
Для злочинців розширення - ласий шматочок, адже деякі з них
встановлені у багатьох тисяч користувачів і багато оновлюються
автоматично. Це означає, що ви можете завантажити невинне
розширення, а потім воно оновиться і стане шкідливим - а ви
нічого не помітите.
Наприклад, шахраї за допомогою фішингу добули дані
розробників популярного плагіна Copyfish. Це розширення, яке
спочатку розпізнавало текст з картинок, після поновлення почало
показувати користувачам рекламу.
Інший приклад: іноді компанії пропонують розробникам
розширень непогану суму за їхні продукти. Як правило,
розширення важко монетизувати, і розробники часто з радістю
погоджуються. Після здійснення угоди компанія може випустити
шкідливий оновлення, яке автоматично встановиться у всіх
скачали розширення користувачів. Саме це сталося з Particle,
популярним розширенням для Chrome, за допомогою якого можна
було налаштувати під себе YouTube.
Щоб звести кінці з кінцями, деякі розробники продають дані
користувачів в анонімному вигляді третім особам. Зазвичай вони
чесно попереджають про це в призначеному для користувача
угоді, і в більшості випадків це не страшно. Проблема в тому, що
іноді дані виявляються недостатньо анонімними, що призводить
до порушення конфіденційності. Наприклад, компанія, яка купила
дані, може по ним з'ясувати особу користувачів плагіна.
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АНОНІМНІСТЬ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ В ІНТЕРНЕТІ ТА
ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
Кузько Андрій Володимирович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Кожного дня ми відвідуємо десятки різних онлайн-ресурсів та працюємо з великою
кількістю програмного забезпечення. Всі вони, на нашу думку мають бути
безпечними та захищати наші персональні дані, але чи це насправді так?

Мільярди людей мають особисті сторінки в соціальних
мережах, різних сайтах та програмах, на яких вказана ваша
особиста інформація, наприклад, вік, прізвище, номер телефону та
інші деталі. Багато з таких сервісів пропонують нам сховати цю
інформацію, але ми часто нехтувати цією можливістю й тим самим
відкриваємо інтернету свою особистість. Одному байдуже на такі
речі, іншому ж навпаки, але навіть якщо ви з тих, кому не все одно,
вам не вдасться повністю зберегти свою приватність. Щоб
зрозуміти що це і як це, ми можемо розглянути два визначення:
1. Анонімність (в інтернеті) - це різні способи залишитися
непоміченим у всесвітній мережі. Причини для того, щоб
приховувати свої дії на інтернет-сервісах різноманітні. Вони
можуть бути пов'язані як з прагненням захиститися від можливих
протиправних дій третіх осіб, так і з вчиненням протиправних дій
самою особою, що прагнуть до анонімності[1].
2. Конфіденційність (в інтернеті) – це необхідність запобігання
розголошенню, витоку будь-якої особистої інформації в інтернеті.
Проблеми конфіденційності були сформульовані з самого початку
широкомасштабного обміну інформацією за допомогою
комп'ютера[2].
Анонімність корисна для людей, які хочуть поставити
технічні питання, на які вони не хочуть визнати те, що не знають
відповіді, повідомляють про незаконні дії, не побоюючись
розплати та багато іншого. Наприклад, штат Флорида підтримує
анонімну гарячу лінію для державних службовців, щоб
повідомляти про корупцію та зловживання. Без анонімності ці дії
можуть призвести до публічних насмішок або осуду, фізичних
травм, втрати роботи чи статусу, а в деяких випадках навіть до
судових позовів. Захист від шкоди, спричиненої цим типом
соціальної нетерпимості, є яскравим прикладом важливого та
законного використання анонімності в Інтернеті.
Дотримання конфіденційності, вкрай важливе завдання, не
тільки для людей, які не бажають мати проблеми з
правоохоронними органами, а й для звичайного користувача.
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Незахищені канали зв’язку наражають на небезпеку особисті дані
користувача, до яких може отримати доступ, як провайдер, так і
зловмисник. Напевно багато хто помічав, настирливу банерну
рекламу по тематичних запитах. Варто кілька разів ввести в
пошуковий рядок найменування, який не будь продукції, як вся
реклама в інтернеті підлаштовується під пошукові запити
користувача. Справа в тому, що пошукові запити фільтруються як
на рівні пошукових систем, так і на рівні провайдерів. Чи варто
згадувати про те, що провайдерам нічого не заважає продавати
бази даних клієнтів, інтернет магазинах. Зрештою, анонімність
інтернет з’єднання, це законне право будь-якої людини на
приватне життя. Особисте листування між людьми, повинна
залишатися особистої.
Крім того, за допомогою деяких засобів анонімізації, людина
отримує можливість відвідати заблоковані ресурси в тому чи
іншому регіоні, блокування яких порушує права громадянина на
свободу отримання інформації.
Існує безліч способів захистити інтернет з’єднання, однак, багато
хто з них занадто складні для освоєння, як наприклад I2P.
Якщо людині необхідно просто безпечне спілкування, він завжди
може встановити Telegram і анонімно спілкуватися в цьому
мессенджері.
Але запам’ятайте, завжди може відбутися непередбачуване
й ваші дані можуть опинитися на продажі в даркнеті. Тому будьте
обережні, реєструючись на незрозумілих сайтах, використовуючи
різні розширення та доповнення для браузерів, різне програмне
забезпечення.
Отже, анонімність та конфіденційність в інтернеті важливі речі
для кожного з нас. Ви можете нехтувати цими визначеннями, це
буде означати, що ви віддаєте особисту інформацію іншим,
наражаючи себе на небезпеку. Тому будьте обережніші!
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ІН’ЄКЦІЯ КОДУ В WEB-СТОРІНКУ
Кузько Андрій Володимирович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Мільярди людей відвідує стільки ж сайтів кожного дня, але мало хто задумується
про те, що цей або інший відвіданий ним інтернет ресурс може загрожувати його
інформаційній безпеці….
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Кожного дня люди хочуть отримати вашу персональну
інформацію, з різною метою. Наприклад, комусь цікаво знати про
вас більше, хтось хоче дізнатися пароль від вашої електронної
пошти або соціальної мережі, іншим потрібен пін-код вашої
платіжної картки тощо, цей список можна довго доповнювати.
Звичайно мало людей дійсно намагається це зробити, адже
насамперед, такі дії порушують закони держави. Але існують ті,
котрі не лише мріють, а й діють, часто таких людей називають
“хакерами”. За допомогою своїх знань та навичок вони можуть
дізнатися, редагувати та видаляти потрібні їм дані з різних носіїв
інформації, використовуючи вразливі місця інформаційних
систем. Один із таких методів є так званий “Міжсайтовий
скриптинг”. Він відноситься до такого типу атак як “Включення
коду”, у вікіпедії цей термін визначається так:
Включення коду — це використання програмних помилок для
обробки невірних даних. Включення коду може бути використане
зловмисником для введення(включення) коду в комп'ютерну
програму, щоб змінити хід її виконання. Наприклад, включення
коду використовується для поширення комп'ютерних хробаків [1].
Web-сайти є вразливими коли [2]:
Дані, надані користувачами, не перевіряються та не фільтруються
програмою
Динамічні запити або не параметризовані виклики без
контекстного виходу використовуються безпосередньо в
інтерпретаторі
Ворожі дані використовуються в параметрах пошуку об'єктнореляційного відображення (ORM) для вилучення додаткових,
конфіденційних записів
Ворожі дані використовуються безпосередньо або об'єднуються.
SQL або команда містить структуру та шкідливі дані в динамічних
запитах, командах або збережених процедурах
Приклади включення коду[3; 4]:
SQL ін'єкція.

Використовуються переваги синтаксису SQL для включення
команд, які можути читати чи змінювати базу даних або змінити
значення оригінального запиту.
2. PHP ін’єкція.
Цей метод полягає в тому, щоб впровадити спеціально
сформований зловмисний сценарій в код веб-сервісу на серверній
стороні, що призводить до виконання довільних команд. Відомо,
що в багатьох поширених в інтернеті безкоштовних CMS
шаблонах і форумах, які працюють на PHP (найчастіше це
застарілі версії) є непродумані модулі або окремі конструкції з
уразливими.
3. Міжсайтовий скриптинг або XSS.
Даний тип вразливостей, зазвичай виявляють в веб-додатках, які
дозволяють впроваджувати код, що переглядається іншими
користувачами. Прикладами такого коду є HTML-код і скрипти,
що виконуються на стороні клієнта, найчастіше JavaScript.
4. XPath-ін'єкція.
Вид вразливостей, який полягає у впровадженні XPath-виразів в
оригінальний запит до бази даних XML. Як і при інших видах
ін'єкцій, вразливість можлива через недостатню перевірки вхідних
даних.
Отже, загроз у світі технологій багато, тому потрібно знати про
них всі.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІШЕНЬ HASHICORP ТА AWS
SECRETS MANAGER
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Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м. Київ
Менеджери секретів розподіляються на два великих категорії cloud-based та
універсальні. У випадку використання цих рішень слід розглядати яке з них краще
підійде до сервісів які використовуються в інфраструктурі а також яке з них
більше підходить за функціональними особливостями.

Менеджери секретів це інструменти та методи для управління
даними для аутентифікації - секретами, включаючи паролі, ключ,
API, токени та іншими чутливими дані що використовуються в
інфраструктурі.
Паролі та ключі використовуються напевно найчастіше у
інфраструктурі організації для того щоб запровадити доступ
користувачам до чутливих систем, сервісів та інформації. Так як
секрети передаються безпечно управління ними має керувати
усіма рисками та зменшувати їх кількість, як при передачі секретів
так і при їх зберіганні.
Розглянемо розгортання та налаштування кожного з
наведених рішень. Hashicorp має доволі вагому репутацію рішення
яке достатньо складно імплементувати використовуючи Open
Source видання, особливо коли Вам потрібно налаштувати High
Availability та Disaster Recovery. У Ентерпрайз виданні цього
рішення тут велика перевага, адже для налаштування
використовується інтерфейс AWS який є доволі простим та
зрозумілим для адміністратора. High Availability та Disaster
Recovery уже закладені у сервіс який надає AWS.
Якщо ж розглядати масштабованість та гнучкість рішення то
слід зауважити що Hashicorp Vault має велику кількість плагінів та
операторів які дозволяють йому підтримувати майже будь-яку
технологію, як on-premise так і у AWS. У той самій час AWS
Secrets Manager дозволяє без зусиль змінити масштаб рішення у
будь-яку секунду, але все ж програє його супернику у повноті
функціоналу та може бути застосований у меншій кількість
випадків, особливо слід звернути увагу на розгортання рішення у
multi-cloud моделі інфраструктури або ж hybrid cloud.
При розгляді політики формування цін слід зауважити що
Hashicorp має безкоштовну (Open Source) версію, але його
ентерпрайз версія може досягати найвищої вартості у порівнянні з
конкурентами. AWS Secrets Manager використовує більш гнучку
та адаптивну модель формування цін так як це SaaS рішення. Слід
пам’ятати цю різницю в цінових політиках Hashicorp та AWS
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secrets manager, так як це означає що витрати на підтримку та
експлуатацію рішення можуть сильно змінюватись з часом та ці
зміни можуть відображатись у різних діапазонах.
AWS Secrets Manager буде ідеальним вибором для невеликих
інфраструктур або ж стартапів які мають невелику кількість
секретів та мають управляти ними згідно стандартам, наприклад
ISO27001, PCI DSS та інші. Hashicorp може бути кращим вибором
коли ви розглядаєте розгортання у hybrid cloud чи multi-cloud
інфраструктурі та якщо вам потрібно управляти тисячами
секретів. Обидва рішення дуже добре вирішують задачі поставлені
перед ними, але також приносять з собою найбільш високі витрати
на імплементацію та підтримку.
Список використаних джерел:
1. Інтернет-джерело:
https://www.beyondtrust.com/resources/glossary/secretsmanagement
2. Інтернет-джерело: https://www.cyberlands.io/hashicorpvsaws
3. Інтернет-джерело: https://www.hashicorp.com/products/vault
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ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ ПО ШИФРУВАННЮ ДАНИХ
Левкуша Олександр Віталійович, АКІ-123
Державний університет телекомунікацій,
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій.
Науковий керівник: Жебка Вікторія Вікторівна,
доктор технічних наук,
професор кафедри Інженерії програмного забезпечення,
Державного університету телекомунікацій.
м. Київ
Анотація – на даний час в кожній сфері людської діяльності використовуються
комп’ютерні системи, системи обробки та аналізу інформації. Для захисту цієї
інформації від несанкціонованого доступу, існують різні алгоритми її шифрування.
Огляд існуючих, поширених у світі методів та алгоритмів шифрування, дозволить
підібрати алгоритм який підходить під конкретні задачі, оцінити витрати на
обладнання для його реалізації.

Методи шифрування інформації. Шифрування інформації
– це криптографічне перетворення даних, яке виконується у
посимвольній послідовності із застосуванням криптографічного
ключа. Ключ представляє собою певну кількість символів,
сформованих у довільній послідовності, які доступні в системі
шифрування.
Криптографічні алгоритми, перш за все діляться на три
категорії:
–
Без ключові алгоритми, які не використовують жодних
ключів в процесі криптографічних перетворень;
–
Одноключові алгоритми, використовують у своїх
обчисленнях секретний ключ;
–
Двоключові алгоритми, в яких на різних етапах обчислень
застосовують два види ключів: приватні та публічні (рис. 1), [1, c.
3-4].
Криптографічні
алгоритми

Без ключові

Одноключові

Двоключові

Хеш-функції

Алгоритми
симетричного
шифрування

Алгоритми
асиметричного
шифрування

Генератори
випадкових чисел

Хеш-функції

Алгоритми
електронного підпису

Генератори
послідовних чисел

Алгоритми
аутентифікації

Алгоритми
аутентифікації

Рисунок 1 — Класифікація криптографічних алгоритмів
Основні типи криптоалгоритмів:
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–
Хеш-функції. Перетворюють вхідні дані будь-якого
розміру в дані фіксованого розміру – це «Контрольна хеш сума
даних», яка може використовуватися для перевірки цілісності
інформації.
–
Генератори випадкових чисел. Випадкові числа необхідні
для генерації приватних (секретних) ключів шифрування.
–
Алгоритми симетричного шифрування – алгоритми
шифрування, в яких для шифрування та розшифрування
інформації використовується один ключ, або ключ для
розшифрування інформації легко вирахувати із ключа для
шифрування інформації.
Існує два види симетричного шифрування інформації потокове та
блочне.
В потокових шифрах одиницею кодування є 1 біт
інформації, результат кодування не залежить від кодування
попереднього біту. Ця схема використовується для передачі
потоків інформації, тобто в тих випадках, коли данні повинні бути
зашифровані та передані не очікуючи інші дані для формування
блоку даних.
В блочному шифрі одиницею кодування є блок з декількох
байтів інформації (64-128 бітів), після чого ці блоки почергово
шифруються. В різних алгоритмах шифрування, або навіть в
різних режимах роботі одного й того самого алгоритму блоки
шифруються незалежно один від одного, або таким чином коли
результат шифрування N-ного блоку, залежить від результату
шифрування попереднього [3, c 1].
–
Алгоритми аутентифікації дозволяють перевірити що
користувач дійсно має доступ до даної інформації. Найпростішим
прикладом схема аутентифікації є пароль доступу, для того щоб
отримати доступ до інформації не потрібно мати криптографічних
ключів розшифрування. Парольна аутентифікація являється
слабкою [2, c 145-147].
–
Алгоритми асиметричного шифрування застосовують два
види ключів, відкритий ключ для шифрування інформації та
секретний, для її розшифрування. Секретний ключ пов'язаний між
собою з відкритим досить складним співвідношенням. Головний
принцип якого легкість обчислення відкритого ключа із
секретного, та неможливість обчислення секретного ключа із
відкритого. Інформація, яка зашифрована відкритим ключем,
повинна бути розшифрована тільки секретним ключем, із якого
був обчислений відкритий ключ.
Алгоритми симетричного шифрування. До найпоширеніших
алгоритмів симетричного шифрування відносять такі блочні
шифри як: «AES, ГОСТ 28147-89, DES, 3DES, RC2, RC5, Blowfish,
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Twofish, NUSH, IDEA, CAST, CRAB, 3-WAY, Khufu/Khafre,
Kuznechik». До потокового шифрування: «RC4, SEAL, WAKE».
Алгоритми
асиметричного
шифрування.
До
найпоширеніших алгоритмів відносять «RSA, ECC». Шифрування
RSA базується на складності факторизації великих цілих чисел.
Відкритий і закритий ключі є функціями двох великих простих
чисел розрядністю 100…200 десяткових чисел і навіть більше.
Відновлення відкритого тексту за шифр-текстом та відкритим
ключем є рівнозначне до розкладання числа на два великі прості
множники [4, c 57-59].
Список використаних джерел:
1. С.П. Панасенко – «Алгоритмы шифрования. Специальный справочник», БХВПетербург, 2009р.
2. Р. Педжман, Л. Джонатан – «Основы построения беспроводных локальных
сетей стандарта 802.11», «Вильямс», 2016р.
3. А. Лось, М. Рожков, А. Нестеренко – «Криптографические методы защиты
информации 2-е издание», 2016р.
4. М. В. Захарченко, О. В. Онацький, Л. Г. Йона, Т. М. Шинкарчук – «Асиметричні
методи шифрування в телекомунікаціях», Одеса, 2011р.
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SOC: ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ, ОЦІНКА
РОБОТИ.
Лібега Лілія Андріївна, БСДМ-62
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
М. Київ
Security Operation Center (SOC, Security Operations Center, центр моніторингу та
оперативного реагування на інциденти в сфері інформаційної безпеки) набирають
популярності в різноманітних галузях економіки. Кількість атак в цих галузях є
критичною, тому необхідно приймати міри та будувати власний SOC, основними
функціями якого буде вчасне виявлення та оперативне реагування на будь-які
інциденти. Правильно розставлені пріоритети при побудові SOC допомагають
досягти конкретних результатів в короткі терміни. Про це докладно розказано в
даній статті.

В роботі Центру моніторингу та оперативного реагування на
інциденти в сфері інформаційної безпеки найважливіше дві речі:
виявлення інцидентів та реагування на них. При цьому, якщо не
враховувати ситуації, де шахраєм є внутрішній співробітник,
інсайдер або деякими ознаками походить на діяльність
професійного угрупування, реагування, як правило, складається з
ряду дуже простих технічних заходів (видалення вірусного тіла
або ПО, блокування доступу або облікового запису) і
організаційних заходів (уточнення інформації у користувачів або
перевірка та збагачення підсумків аналізу в джерелах,
недоступних для моніторингу). Але цього недостатньо для
повноти реагування на сучасні кіберінциденти. Важливо розуміти,
наскільки SOC враховує нові вимоги до реагування, сформовані за
останній час та які зміни це зумовило на стороні SOC , як збирати
правильну повну інформацію про сучасний інцидент
інформаційної безпеки.
Тож якою має бути інформація про інцидент?
В першу чергу необхідно розуміти хто причетний до
інциденту, знайти відповідального. Для того щоб правильно
визначити такого відповідального, треба точно ідентифікувати
місце виникнення інциденту - конкретне відділення, значимість
хоста, його бізнес-приналежність, тип події. Необхідно дістати
актуальні дані та в подальшому перевіряти їх актуалізацію. Це
повне входження в інформаційну інфраструктуру організації.
Також, ця ж інформація буде потрібною для визначення ступеня
небезпеки інциденту, рівня його критичності та оцінки ризиків у
майбутньому. Всі сценарії : кого і коли залучати, в які відділи
втручатися, на якому етапі і для чого - повинні бути завчасно
описані, опрацьовані й погоджені. SOC більше знає про
інформаційну безпеку, але організація, її співробітники, краще
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знають свій бізнес, активи та розуміють які ризики для нього
найбільш істотні. Тому скрипти по опрацюванню розробляються
спільно.
Тепер детальніше про відповідальних. Як розподіляється
відповідальність за своєчасне реагування на кіберінціденти? Зараз
серед замовників SOC-центрів багато тих, кому зручніше
отримувати реагування як послугу «повного циклу» - в такому
випадку атака блокується на засобах захисту компанії та ввесь
процес реагування супроводжується в зоні відповідальності ІТслужби. Однак, більшість організацій все ж таки вважають, що
краще займатися технічним реагуванням самостійно. Тобто за
Центром SOC стоїть лише одна функція, в такому випадку, це
своєчасне виявлення інциденту, його аналіз та фільтрація
помилкових спрацьовувань. В окремих випадках запрошується
надання аналітичної довідки з рекомендаціями щодо
першочергових дій в рамках реакції на інцидент. Раніше дану
роботу виконували кілька фахівців з інформаційної безпеки, які
поєднували роботу з реагування з іншими завданнями відділу і не
завжди надавали увагу глибокій експертизі в аналізі атак.
На сьгоднішній день, кількість інцидентів чи підозр на
інциденти істотно збільшилася. Статистика раніше колихалася
між ста та двісті повідомленнями в місяць в середньому, а зараз,
для порівняння, їх кількість збільшилася в кілька разів. Частково
проблема полягає в зростанні постійних змін, які не завжди навіть
фіксуються, які викликані цифровою діджиталізацією. Також,
активність зловмисників, звичайно, теж постійно зростає в
геометричній прогресії, тобто атак стає більше і більше. В
результаті SOC повинен постійно винаходити все більше хитрих
сценаріїв виявлення атак. А це в свою чергу призводить до
зростання кількості спрацьовувань, де обов’язковою потребою є
відображення основної інформації про інцидент: прізвище, ім’я чи
логін власника робочої станції, визначення що це за робоча
станція, чи прийнято в компанії використовувати можливості
віддаленого доступу і якщо так, то які саме, хто це може
застосовувати і для чого, тощо.
Щодо оперативності та динамічності процесів реагування
потрібно розуміти, що будь-яка зміна процесу - це ризик його
уповільнення, неповного інформування сторін (з однієї сторони
SOC центру, з іншої – організації, що замовила у них дані послуги)
і в остаточному підсумку зниження ефективності. На щастя, в
більшості організацій це розуміють, тому попит на перевірки
фактичного рівня реагування зростає, а саме покращується його
повнота, якість та обізнаність. Однак перш ніж проводити
перевірки, треба дати людям в руки інструмент для досягнення
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результату; іншими словами - SOC повинен адаптувати підсумки
аналізу кожного інциденту для чіткої маршрутизації в ІТ.
Глибше про функції та можливості SOC. Всього виділяють
приблизно 40 основних процесів і процедур які може виконувати
SOC: від збору даних про інциденти до взаємодії з
правоохоронними органами, від аналізу шкідливого коду до
підвищення обізнаності співробітників. Дуже важко і , насправді,
рідко зустріти центр, який успішно здійснює всі ці функції
одночасно. Ймовірно, таких систем і зовсім не існує. Тому варто
сконцентруватися на ключових завданнях, що стоять перед
створюваною системою, і описати процеси, що забезпечують їх
виконання. Тож, як мінімум це збір, зберігання, кореляція даних
від ресурсів інформаційної безпеки та ІТ-систем, наявність
можливості для користувачів чи співробітників повідомити про
підозрілу активність, розслідування та реагування на інциденти.
Команді SOC потрібно мати актуальну інформацію про
інфраструктуру, яку вона захищає, і ефективно взаємодіяти з
колегами з інших підрозділів: ІТ та ІБ-служби, HR, юристи,
власники та розпоряники систем тощо. Без цього роботу SOC
уявити складно, тому саме з цього і варто почати. У всіх
організаціях прийнятий різний рівень документування, але хоча б
в мінімальному вигляді на цьому етапі воно повинно бути, щоб всі
учасники процесу (а їх чимало) будували один і той же. Тільки
тепер, маючи уявлення, що саме вам необхідно автоматизувати,
можна переходити до вибору технічних засобів. Окрім традиційної
SIEM-системи знадобиться безліч додаткових інструментів,
найчастіше недорогих або безкоштовних, але тих, які вимагають
від персоналу SOC певних знань.
SOC - складний організм, якість роботи якого оцінити не такто просто. Підходити до оцінки роботи чи її контролю не дуже
ефективно. При підвищенні якості виявлення критичних
інцидентів інформаційної безпеки стає більше, оскільки раніше
частина з них просто не була виявленою. Аналітики отримують
нові інструменти, і середній час розслідування складного
інциденту зростає. Але разом з тим зростає і якість. Однак ввести
KPI роботи компонентів і цілого SOC можливо і навіть необхідно.
Оцінка ефективності потрібна не тільки для системи в цілому, а й
для кожної підсистеми і співробітника. KPI роблять ясною роботу
SOC для членів команди і керівництва компанії. При цьому
показники повинні бути конкретні, зрозумілі, вимірні, досяжні, але
амбітні і розраховуватися за строго певний період часу або до
певного терміну.
Отже, кожен SOC розробляє свої сценарії і вирішує, які
завдання він зможе вирішити за допомогою різних інструментів.
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Головна
функція
це
моніторинг,
контроль,
постійне
спостереження, оскільки на дрібних інцидентах затримки і
запинки в реагуванні можуть бути непомітними, а на критичних
невідкладний процес просто не відпрацює.
«Як з'їсти слона? - По шматочках! » - цей жарт дуже точно
відображає процес будівництва SOC. Визначте цілі, доступні
ресурси, складіть план і рухайтеся послідовно, вирішуючи
завдання за завданням. І в результаті ви зможете створити для
своєї організації потужний інструмент по боротьбі з інцидентами
ІБ, живий і унікальний організм під назвою SOC.

1.
2.
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ТИПОВИЙ СЦЕНАРІЙ РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Лібега Лілія Андріївна, БСДМ-62
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
М. Київ
Security Operations Center (SOC) дослівно оперативний центр безпеки, в практичній
діяльності отримав назву центр моніторингу та реагування на інциденти
інформаційної безпеки. Основною метою його діяльності є виявлення і реагування
на інциденти інформаційної безпеки. Розглянемо, типовий сценарій реагування на
інцидент інформаційної безпеки.

Процес реагування на інциденти проходить в кілька етапів.
Перший і початковий етап передбачає створення та підготовку
команди реагування на інциденти, а також отримання необхідних
інструментів та ресурсів. Під час підготовки організація також
намагається обмежити кількість інцидентів, що відбуватимуться,
вибравши та впровадивши набір функцій контролю та
попередження на основі результатів оцінки ризиків. Проте завжди
є залишковий ризик, який неминуче залишатиметься після
впровадження контролю. Таким чином, своєчасне виявлення та
сповіщення про будь-які порушення безпеки є невід’ємною
складовою процесу реагування. Адже, відповідно до серйозності
інциденту, організація може пом’якшити його наслідки, усунувши
порушення і зрештою відновлюючи систему. Під час цієї фази
активність часто повертається до етапу виявлення та аналізу наприклад, щоб дізнатися, чи були заражені додаткові хости
шкідливими програмами під час викорінення інциденту
зловмисного програмного забезпечення.
При прийнятті від користувачів та систем сповіщень чи
повідомлень про події ІБ, необхідна їх реєстрація. Надалі потрібно
визначити чи є подія інцидентом інформаційної безпеки. У разі
наявності ознак належності події до інцидентів ІБ проводиться
попередній аналіз, збір та уточнення інформації про подію,
визначається класифікація інцидентів за рівнем критичності до
якого відноситься подія. Останнім кроком реагування є фіксація
результатів реагування на інциденти ІБ, їх закриття в системі
реагування та інформування ініціаторів повідомлень про закриття
інцидентів.
Після того, як інцидент буде повністю оброблений,
організація видає звіт, який детально описує причину виникнення,
вартість збитків, які завдав інцидент та кроки, які організація
повинна вжити для запобігання майбутніх інцидентів.
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Отже, основними завданнями етапу розслідування
інциденту інформаційної безпеки є:
- точно діагностувати інцидент;
- локалізація та мінімізація наслідків та втрат;
- виявлення основних причин виникнення інциденту
- збір доказів інциденту;
- відновлення скомпрометованих інформаційних систем;
- вдосконалення систем безпеки;
- впровадження заходів захисту для унеможливлення
таких інцидентів у майбутньому.
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ КІНЦЕВИХ
ТОЧОК ВІД НОВІТНІХ ЗАГРОЗ ЗА ДОПОМОГОЮ SANDBOX
ANALIZER НА БАЗІ РІШЕННЯ BITDEFENDER
GRAVITYZONE ELITE
Ліщук Інна Володимирівна, БСДМ-61
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м. Київ
Кінцеві точки завжди були якщо не головним, то одним з основних джерел загроз
інформаційній безпеці. При цьому саме поняття кінцевої точки істотно
розширилося за останні кілька років. Тепер в область визначення «кінцевої точки»
входять не тільки персональні комп'ютери користувачів і корпоративні сервери,
але і мобільні пристрої, інтернет речей та інші пристрої, якими користуються
співробітники підприємства [1]. З цієї ж причини значно збільшилася кількість
векторів атак, що спрямовані на корпоративні мережі, унікальний характер яких
дозволяє з легкістю обходити класичні засоби захисту – антивіруси, міжмережеві
екрани, IPS, поштові та веб-шлюзи і тощо. Підсумком такого еволюційного
розвитку стала поява нових систем, об'єднаних під загальною назвою – Next
Generation Endpoint Protection Platform.

Next Generation Endpoint Protection Platform (NGEPP) - це
системи захисту кінцевих станцій, які окрім базової
функціональності класичного антивіруса, захисту мережі та
контролю портів володіють розширеними функціями для
боротьби з сучасними загрозами.
Одним з представників NGEPP є рішення компанії
Bitdefender - GravityZone Elite. Це рішення з одним агентом,
єдиною консоллю для фізичних, віртуальних, мобільних та
хмарних кінцевих точок.
Bitdefender GravityZone Elite захищає кінцеві точки завдяки
багаторівневому підходу, який включає в себе технології на базі
поведінкового аналізу системи, машинного навчання та вбудовану
пісочницю Sandbox Analizer. Вона являє собою потужний
інструмент для аналізу ще невідомих загроз та захисту
корпоративної мережі [2].
Основне завдання пісочниці: здійснювати перевірку
розміщених в неї об'єктів, збирати події в мережі для подальшого
аналізу, а також обробляти зібрані дані. Пісочниця – це ізольоване
середовище, куди вирушає на аналіз об'єкт, наприклад отриманий
по електронній пошті підозрілий файл.
Sandbox Analizer має такі характеристики: знаходиться в
хмарі Bitdefender; проводить постійний аналіз поведінки файлів;
моментально порівнює загрози для запобігання атак нульового
дня; інтегрована з агентами кінцевих точок; підтримує аналіз
широкого діапазону типів файлів.
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Модуль Sandbox Analyzer проводить автоматичний аналіз
файлів в пісочниці, провокуючи прояв шкідливої активності
підозрілих файлів в ізольованому середовищі. Пісочниця аналізує
поведінку файлів, забезпечує необхідні дії для блокування загроз
та надає результат стосовно перевірених об’єктів у вигляді
детального звіту (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Алгоритм взаємодії кінцевої точки з центром
управління GravityZone Elite та пісочницею Sandbox Analyzer
Оскільки файл аналізується в середовищі пісочниці,
Bitdefender GravityZone може виконувати поглиблений аналіз, не
впливаючи на продуктивність та усуваючи ризик зараження
кінцевої точки [3].
Отже, кінцеві станції як були, так і залишаються одним з
основних джерел загроз інформаційній безпеці. При цьому
технології їх захисту еволюціонують разом з техніками
зловмисників, тому пісочниця є одним з найважливіших елементів
в побудові захисту корпоративної інфраструктури. Сучасна
пісочниця не тільки блокує поширення шкідливого об'єкта, але і
структурує значний обсяг даних динамічного аналізу.
Список використаних джерел:
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НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ПАРОЛІВ ЗМІЦНЮЄ РЕПУТАЦІЮ
ВСІЄЇ ІНДУСТРІЇ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
Недопако Анна Олександрівна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій
м. Київ
Як і на будь-який інший Інтернет-ресурс, на систему відеоспостереження
відбуваються кібератаки. Їх причиною можуть бути чиїсь злочинні, злодійські
наміри або просто змагання хакерів. Однак і на роботу окремої системи, і на
репутацію індустрії відеоспостереження в цілому кібератаки істотно впливають.
Тому весь ланцюжок постачальників систем відеоспостереження повинні
злагоджено працювати над кіберзахистом продукції. Елементи захисту пароля за
стандартом «Безпечний за замовчуванням» - фундаментальна вимога для всіх
систем відеоспостереження.

П'ять істотних елементів захисту пароля:
Протокол захисту пароля містить цілком очевидні, легко
реалізовані і при цьому досить чіткі вимоги. У їх числі - мінімум
обов'язкових і автоматично виконуваних положень, таких як
заборона послідовностей з декількох однакових символів,
необхідність застосовувати спеціальні символи і поєднання букв з
цифрами. Всі ці пункти слід закладати в прошивку пристрою. В
сумі вони дають хорошу стартову точку для подальшого
використання найкращих практик кібербезпеки.
Важливо також, щоб виробники не поставляли продукти з
попередньо встановленими слабкими паролями, наприклад
складаються з одного повторюваного символу. Якщо ж слабкі
паролі все-таки застосовуються виробником, то треба виключити
можливість того, щоб користувач працював з ними, не змінюючи
на їх інші.
Стандарт «Безпечний за замовчуванням» передбачає, що
інсталятор буде змушений при підключенні пристрою змінити
пароль, заданий виробником. Система повинна також мати
«індикатор сили пароля» або механізм відхилення пароля з
формулюванням «Пароль занадто слабкий». Крім того, пристрій
не може мати прихованих облікових записів користувачів і
жорстко вбудованих паролів, які не можна змінити. Нарешті,
виробників слід позбавити можливості допомагати користувачам
у відновленні втрачених і забутих паролів.
Жоден виробник не може дати стовідсоткової гарантії
безпеки свого продукту. Однак консультанти, проектувальники і
системні інтегратори повинні ставитися до виробників
диференційовано. Працювати має сенс тільки з тими з них, хто
поділяє цілі введення стандарту «Безпечний за замовчуванням»,
демонструє повне розуміння важливості безпечного утримання
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даних кінцевих користувачів і робить все можливе, щоб гранично
знизити ризик кібератаки. У числі таких відповідальних
виконавців - ті, хто усунув «задні двері», яка, можливо, спочатку
була створена, щоб дати інженерам легкий доступ до пристрою,
але якої при цьому можуть скористатися хакери. Важливо також
знайти виробників, які визнають значення відкритого і чесного
ставлення до клієнтів в разі виявлення нових загроз кібербезпеки,
а також можуть швидко випускати нові прошивки для усунення
цих загроз.
Комерційним компаніям і різним організаціям, а також
приватним користувачам можливість переглядати живе і записане
відеозображення через будь-який комп'ютер, підключений до
Мережі, або через смартфон або планшет дає масу переваг.
Зокрема, революційні зміни відбулися в способах моніторингу
офісів, житлових будинків та іншої власності. У той же час, ці
зміни призвели до того, що захист даних придбала в
відеоспостереження величезне значення.

1.
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ПРИВІЛЕЙОВАНИЙ ДОСТУП. ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО І ЯК
ЙОГО КОНТРОЛЮВАТИ
Нечипуренко Ксенія Олександрівна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м. Київ
Досить очевидно, що привілейовані облікові записи (Privileged Access) та дані
забезпечують безперешкодний доступ до критично важливої локальної та хмарної
інфраструктури, і додатків. За даними опитування Cyber-Privileged Account
Security & Compliance Survey, близько 30% компаній, з кількістю співробітників
понад 1000 чоловік не змогли дати відповідь на питання: «Скільки PA
використовується у Вашій компанії?». Другою за популярністю була відповідь −
від 1 до 250.

PA існує в багатьох формах в корпоративному середовищі
(наприклад,
локальні
адміністративні
облікові
записи,
адміністративні облікові записи домену, облікові записи служб,
облікові дані додатків, ключі SSH, сервісні облікові записи з
різним рівнем дозволів, облікові записи адміністраторів в
соціальних мережах). РА, облікові дані і секрети знаходяться в
пристроях, додатках і операційних системах. Вони дозволяють
організаціям захищати інфраструктуру і додатки, ефективно вести
бізнес і підтримувати конфіденційність критичних даних.
Відповідно, ризики, які можуть виникнути в зв'язку з цим це:
- Спільне використання облікових записів;
- Надмірні привілеї;
- Неконтрольований доступ;
- Не регулярна зміна паролів;
- Неактивні аккаунти.
В чужих руках PA можуть бути використані, щоб нанести
катастрофічну шкоду бізнесу. Ось чому вони повинні бути
захищені, управлятися і контролюватися.
Привілейовані облікові записи, облікові дані і секрети є
скрізь. І зловмисники переслідують їх.
На практиці для контролю використання привілейованих
доступу використовуються рішення класу Privileged accounts
management (PAM).
Організаційно та функціонально, з їх допомогою, завдання
розбивається на кілька складових, а саме:
- Пошук і аудит стану РА;
- Управління життєвим циклом привілейованих облікових даних
(створення\ заміна\ деактивація, безпечне зберігання, контроль
доступу до облікового запису, регулярна звітність);
349

- Контроль сесій з використанням РА (ізоляція сесій, їх
моніторинг, журналювання команд, відеофіксація дій);
- Аналітика використання РА і поведінковий аналіз для
оперативного виявлення підозрілої активності зловмисників.
Підсумовуючи, можна констатувати, що управління та
контроль використання PA повинні займати одне з найважливіших
місць в процесі забезпечення інформаційної безпеки компанії.
Втрата контролю над PA дає зловмисникам (як зовнішнім, так і
внутрішнім) ключі до критично важливих ресурсів ІТінфраструктури. Також безперервність захисту PA допомагає
знизити ризик витоку даних і відповідати нормативним вимогам.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИЩЕНОГО ОБМІНУ ДАНИМИ
ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ OPEN VPN
Нощенко Станіслав Андрійович
Державний університет телекомунікацій,
Навчально-науковий інститут Захисту інформації
м. Київ
В наш час зростає попит на підключення до внутрішніх мереж з віддалених місць.
Працівники часто потребують підключення до внутрішніх приватних мереж через
Інтернет (що з самого початку небезпечно) з дому, готелів, аеропортів або з
інших зовнішніх мереж. Безпека стає головним фактором, коли співробітники чи
ділові партнери мають постійний доступ до внутрішніх мереж із незахищених
зовнішніх місць.

Технологія віртуальних приватних мереж - VPN (Virtual
Private Network) забезпечує спосіб захисту інформації, що
передається через Інтернет, дозволяючи користувачам створити
віртуальний приватний «тунель» для безпечного входу у
внутрішню мережу, надає доступ до ресурсів, даних та
комунікацій через незахищену мережу, таку як Інтернет.
OpenVPN - вільно поширювана програма для створення
віртуальних приватних мереж. ПЗ OpenVPN передає дані мережею
за допомогою протоколів UDP або TCP із застосуванням драйвера
TUN / TAP. Протокол UDP і драйвер TUN дозволяє підключатися
до сервера OpenVPN клієнтам, розташованим за NAT (від англ.
Network Address Translation - перетворення мережних адрес) – це
механізм зміни мережної адреси в заголовках IP датаграм, поки
вони проходять через маршрутизуючий пристрій з метою
відображення одного адресного простору в інший.
Для OpenVPN можна вибрати довільний порт, що дозволяє
долати обмеження брандмауера, через який здійснюється доступ з
локальної мережі в Інтернет (якщо такі обмеження встановлені).
Безпека і шифрування в OpenVPN забезпечується бібліотекою
OpenSSL і протоколом транспортного рівня Transport Layer
Security (TLS). Замість OpenSSL в нових версіях OpenVPN можна
використовувати бібліотеку PolarSSL. Протокол TLS – це засіб
оптимізації протоколу захищеної передачі даних рівня захищених
сокетів Secure Socket Layers (SSL). В OpenSSL може
використовуватися симетрична та асиметрична криптографія.
Основними перевагами OpenVPN можна підкреслити:
- підтримка різноманітних операційних систем (Linux, FreeBSD,
Windows, Solaris, Mac OS X, NetBSD);
- Робота за довільними TCP / UDP портами, а також через HTTP
проксі-сервер. Доцiльно використовувати, якщо iснують
обмеження по протоколу і портам, але також це вносить невелику
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кількість надлишкової інформації за рахунок заголовків TCP або
UDP.
- Підтримка різних режимів захисту каналу зв'язку, а також
алгоритму шифрування. У режимі точка-точка шифрування може
відключатися.
Що стосується налаштування безпосередньо самого
з'єднання, то із з'єднанням точка-точка ніяких проблем не виникає,
а щодо з'єднання сервер-клієнт, то викликає кілька проблем.
Основна і мабуть найважливіша проблема, це питання безпеки і
шифрування даних. Оскільки в цьому режимі необхідно замість
ключів для аутентифікації і шифрування використовувати
сертифікати.
Зазвичай центрами сертифікації є компанії, що підписують
сертифікати і відповідають за правильність представленої в
сертифікаті інформації.
При роботі з
сертифікатами
використовуються алгоритми асиметричного шифрування, на
яких і грунтується метод електронного цифрового підпису - ЕЦП;
він дозволяє встановити відсутність спотворення інформації в
електронному документі з моменту формування ЕЦП і перевірити
приналежність підпису власникові сертифіката ключа ЕЦП.
Для створення власного центру сертифікації, можна
скористатися пакетом OpenSSL. OpenSSL - це криптографічна
бібліотека, яка реалізує два протоколи: Secure Sockets Layer і
Transport Layer Security. Дана бібліотека має інструменти,
призначені для генерації приватних ключів RSA і Certificate
Signing Requests (CSR-запитів), управління сертифікатами та
виконання кодування/декодування.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МЕРЕЖІ КОРПОРАТИВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Олійник Євгеній Олександрович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м. Київ
Захист локальної мережі є нагальною потребою будь-якої організації.
Вдосконалення засобів та методів, що використовують зловмисники, з
кожним днем підвищують вразливість інформації. Більшість
корпоративних компаній мають розгалужену і розподілену мережеву
інфраструктуру, при цьому кількість мережевого трафіку стає настільки
великою, що контролювати його будь-яким чином і аналізувати стає
складним завданням, особливо щоб забезпечити належний рівень
інформаційної безпеки.

Моніторинг як засіб забезпечення безпеки мережі. На
поточний момент відомо безліч способів моніторингу мережі.
Наприклад, методи, засновані на маршрутизаторах:
- SNMP – протокол, який є частиною TCP / IP. Дає
можливість адміністраторам налаштовувати продуктивність
мережі, усувати проблеми, стежити за зростанням мережі. Є
можливість збирати статистику;
- RMON (Remote Monitoring) – має безліч мережевих
моніторів і систем для зміни даних, отриманих в результаті
моніторингу мережі;
- Netflow – розширення, доступні в маршрутизаторах Cisco,
що надають можливість відстежувати мережевий трафік.
Такі методи сильно зав'язані на самих маршрутизаторах і
мають погану гнучкість, тому краще [1] використовувати
представлені далі методи, це:
- активний моніторинг, який повідомляє проблеми в мережі,
збираючи дані між двома мережевими точками. Додає трафік в
мережу і може змінювати трафік в самій мережі;
- пасивний моніторинг, який збирає інформацію з однієї
мережевої точки. Не змінює трафік в мережі;
- комбінований моніторинг – це поєднання активного і
пасивного моніторингу, що є найкращим варіантом [2].
Системи виявлення вторгнень як засіб забезпечення безпеки
мережі: При цьому лише одного моніторингу для забезпечення
безпеки мережі недостатньо. Адже проаналізувати вручну
особливо велику кількість мережевого трафіку неможливо. Тут на
допомогу приходять системи виявлення вторгнень (СВВ).
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Системи виявлення й запобігання вторгнень призначені для
постійного моніторингу корпоративної мережі, а також виявлення
та виявлення атак [3].
Переваги даних рішень:
- покриття моніторингу мережі і повний контроль трафіку;
- декілька оптимально розташованих систем виявлення вторгнень
можуть здійснювати моніторинг дуже навантажених мереж;
- відсутність впливу на продуктивність мережі в цілому;
- отримання інформації про проникненнях в систему;
- визначення джерела атаки;
- прогнозування можливих атак.
Їх недоліки:
- потрібна додаткове налаштування мережевих пристроїв, а
також додаткових мережевих ресурсів;
- неможливість аналізу зашифрованої інформації;
- деякі рішення дуже важкі в налаштуванні, експлуатації та
аналізі отриманих даних.
Найбільш часто використовуваними СВВ є мережеві
(Network Based IDS) і хостові (Host Based IDS). Нижче докладніше
розглянемо їх особливості, можливості і недоліки [4].
Мережеві СВВ не мають можливості розпізнавати результат
атаки (чи була вона успішною чи ні), вони лише знають про те, що
атака була ініційована.
Хостові СВВ агрегують дані з одного хоста, що дозволяє
аналізувати точну інформацію, визначаючи дані, що мають
відношення до конкретної операційної системи. В основному
використовують результати аудиту операційної системи, логи
системи, події безпеки.
Переваги:
- можливість стежити тільки за подіями хоста, визначаючи
атаки, не видимі для мережевих СВВ;
- не вимагають додаткового налаштування мережевих
пристроїв.
Недоліки:
- досить важкі в управлінні, оскільки повинні бути
налаштовані для кожного окремого хоста;
- можуть бути блоковані з допомогою DDOS атак;
- спричиняють сильний вплив на продуктивність системи.
Таким чином, на основі короткого аналізу показано, що на
поточний момент найкращим варіантом СВВ буде гібридна СВВ,
що включає в себе:
- аналіз мережі на основі поведінки користувачів або хостів,
виявлення відомого спектра атак;
- систему нотифікацій (смс, email повідомлення);
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- відсутність складного налаштування системи, як наприклад
СВВ, засновані на сигнатурних методах виявлення, коли потрібно
налаштовувати велику кількість правил;
- здатність знаходити невідомі раніше типи атак на основі
машинного вивчення.
Тож використання засобів моніторингу та СВВ разом
дозволить вивести інформаційну безпеку корпоративних компаній
на абсолютно новий рівень, оскільки швидке реагування на
виконану в реальному часі атаку, що завдає загрозу даним
компанії, дасть можливість знизити матеріальні втрати.
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СПОСОБИ АУТЕНТИФІКАЦІЇ У WEB-ДОДАТКАХ
Перепелиця Ліна Сергіївна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м. Київ
В даній роботі проаналізовано застосування різних способів аутентифікації для
web-додатків, включаючи аутентифікацію за паролем, за сертифікатами, за
одноразовими паролями, по ключам доступу і по токену.

Перед тим, як перейти до технічних деталей, необхідно
розуміти значення основних термінів:
Ідентифікація - привласнення користувачеві (об’єкту або
суб’єктові ресурсів) унікальних імен і кодів (ідентифікаторів).
Аутентифікація - встановлення достовірності користувача, що
представив ідентифікатор або перевірка того, що особа або
пристрій, що повідомив ідентифікатор є дійсно тим, за кого воно
себе видає.
Авторизація - перевірка повноважень або перевірка права
користувача на доступ до конкретних ресурсів і виконання певних
операцій над ними. Авторизація проводиться з метою
розмежування прав доступу до мережевих і комп’ютерних
ресурсів.
Аутентифікація по паролю: Цей метод грунтується на тому,
що користувач повинен надати username і password для успішної
ідентифікації і аутентифікації в системі. Пара username / password
задається користувачем при його реєстрації в системі.
Стосовно до веб-додатків, існує кілька стандартних протоколів для
аутентифікації по паролю, які ми розглянемо нижче.
HTTP authentication: Цей протокол, описаний в стандартах
HTTP 1.0 / 1.1, існує дуже давно і до цих пір активно
застосовується в корпоративному середовищі. Стосовно до вебсайтам працює наступним чином:
1. Сервер, при зверненні неавторизованого клієнта до захищеного
ресурсу, відсилає HTTP статус "401 Unauthorized" і додає
заголовок "WWW-Authenticate" із зазначенням схеми і параметрів
аутентифікації.
2. Браузер, при отриманні такої відповіді, автоматично показує
діалог введення username і password. Користувач вводить деталі
свого облікового запису.
3. У всіх наступних запитах до цього веб-сайту браузер автоматично
додає HTTP заголовок "Authorization", в якому передаються дані
користувача для аутентифікації сервером.
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4. Сервер аутентифікує користувача за даними з цього заголовка.
Рішення про надання доступу (авторизація) проводиться окремо
на підставі ролі користувача, ACL або інших даних облікового
запису.
Весь процес стандартизований і добре підтримується всіма
браузерами і веб-серверами. Існує кілька схем аутентифікації, що
відрізняються за рівнем безпеки:
1. Basic - найбільш проста схема, при якій username і password
користувача передаються в заголовку Authorization в
незашифрованому вигляді (base64-encoded). Однак при
використанні HTTPS (HTTP over SSL) протоколу, є відносно
безпечною.

Рисунок 1 - Приклад HTTP аутентифікації з використанням Basic
схеми.
2. Digest - challenge-response-схема, при якій сервер посилає
унікальне значення nonce, а браузер передає MD5 хеш пароля
користувача, обчислений з використанням зазначеного nonce.
Більш безпечна альтернатив Basic схеми при незахищених
з'єднаннях, але схильна до man-in-the-middle attacks (з заміною
схеми на basic). Крім того, використання цієї схеми не дозволяє
застосувати сучасні хеш-функції для зберігання паролів
користувачів на сервері.
3. NTLM (відома як Windows authentication) - також заснована на
challenge-response підході, при якому пароль не передається в
чистому вигляді. Ця схема не є стандартом HTTP, але
підтримується більшістю браузерів і веб-серверів. Переважно
використовується для аутентифікації користувачів Windows
Active Directory в веб-додатках. Вразлива до pass-the-hash-атакам.
4. Negotiate - ще одна схема з сімейства Windows authentication, яка
дозволяє клієнтові вибрати між NTLM і Kerberos аутентифікації.
Kerberos - більш безпечний протокол, заснований на принципі
Single Sign-On. Однак він може функціонувати, тільки якщо і
клієнт, і сервер знаходяться в зоні intranet і є частиною домену
Windows.
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Варто відзначити, що при використанні HTTP-аутентифікації у
користувача немає стандартної можливості вийти з веб-додатки,
крім як закрити всі вікна браузера.
Forms authentication: Працює за наступним принципом: в
веб-додаток включається HTML-форма, в яку користувач повинен
ввести свої username / password і відправити їх на сервер через
HTTP POST для аутентифікації. У разі успіху веб-додаток створює
session token, який зазвичай поміщається в browser cookies. При
наступних веб-запитах session token автоматично передається на
сервер і дозволяє додатком отримати інформацію про поточного
користувача для авторизації запиту.

Рисунок 2 - Приклад forms authentication
Додаток може створити session token двома способами:
1. Як ідентифікатор аутентифікованої сесії користувача, яка
зберігається в пам'яті сервера або в базі даних. Сесія повинна
містити всю необхідну інформацію про користувача для
можливості авторизації його запитів.
2. Як зашифрований і / або підписаний об'єкт, що містить дані про
користувача, а також вказано термін. Цей підхід дозволяє
реалізувати stateless-архітектуру сервера, однак вимагає механізму
поновлення сесійного токена після закінчення терміну дії. Кілька
стандартних форматів таких токенов розглядаються в секції
«Аутентифікація по токені».
Необхідно розуміти, що перехоплення session token часто дає
аналогічний рівень доступу, що і знання username / password. Тому
всі комунікації між клієнтом і сервером у разі forms authentication
повинні проводитися тільки по захищеному з'єднанню HTTPS.
Інші протоколи аутентифікації по паролю: Існує всього
декілька місць, де можна передати username і password в HTTP
запитах:
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1. URL query - вважається небезпечним варіантом, тому що рядки
URL можуть запам'ятовуватися браузерами, проксі і вебсерверами.
2. Request body - безпечний варіант, але він застосовується лише для
запитів, що містять тіло повідомлення (такі як POST, PUT,
PATCH).
3. HTTP header-оптимальний варіант, при цьому можуть
використовуватися і стандартний заголовок Authorization
(наприклад, з Basic-схемою), та інші довільні заголовки.
Аутентифікація за сертифікатами: Сертифікат являє собою
набір атрибутів, що ідентифікують власника, підписаний certificate
authority (CA). CA виступає в ролі посередника, який гарантує
справжність сертифікатів. Також сертифікат криптографічно
пов'язаний з закритим ключем, який зберігається у власника
сертифіката і дозволяє однозначно підтвердити факт володіння
сертифікатом.
На стороні клієнта сертифікат разом з закритим ключем можуть
зберігатися в операційній системі, в браузері, в файлі, на окремому
фізичному пристрої (smart card, USB token). Зазвичай закритий
ключ додатково захищений паролем або PIN-кодом.
У веб-додатках традиційно використовують сертифікати
стандарту X.509. Аутентифікація за допомогою X.509-сертифіката
відбувається в момент з'єднання з сервером і є частиною
протоколу SSL / TLS. Цей механізм також добре підтримується
браузерами, які дозволяють користувачеві вибрати і застосувати
сертифікат, якщо веб-сайт допускає такий спосіб аутентифікації.
Використання сертифікатів для аутентифікації - куди більш
надійний спосіб, ніж аутентифікація за допомогою паролів. Це
досягається створенням в процесі аутентифікації цифрового
підпису, наявність якої доводить факт застосування закритого
ключа в конкретній ситуації (non-repudiation). Однак труднощі з
поширенням і підтримкою сертифікатів робить такий спосіб
аутентифікації малодоступним в широких колах.
Аутентифікація за одноразовими паролями: Аутентифікація
за одноразовими паролями зазвичай застосовується додатково до
аутентифікації по паролів для реалізації two-factor authentication
(2FA). У цій концепції користувачеві необхідно надати дані двох
типів для входу в систему: щось, що він знає (наприклад, пароль),
і щось, чим він володіє (наприклад, пристрій для генерації
одноразових паролів). Наявність двох факторів дозволяє в значній
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мірі збільшити рівень безпеки, що може бути потрібне для певних
видів веб-додатків.
Інший популярний сценарій використання одноразових паролів
- додаткова аутентифікація користувача під час виконання
важливих дій: переказ грошей, зміна налаштувань і т. П.
Існують різні джерела для створення одноразових паролів.
Найбільш популярні:
1. Апаратні або програмні маркери, які можуть генерувати
одноразові паролі на підставі секретного ключа, введеного в них, і
поточного часу. Секретні ключі користувачів, які є фактором
володіння, також зберігаються на сервері, що дозволяє виконати
перевірку введених одноразових паролів. Приклад апаратної
реалізацій токенов - RSA SecurID; програмної - додаток Google
Authenticator.
2. Випадково генеруються коди, що передаються користувачеві
через SMS або інший канал зв'язку. У цій ситуації фактор
володіння - телефон користувача (точніше - SIM-карта, прив'язана
до певного номера).
3. Роздруківка або scratch card зі списком заздалегідь сформованих
одноразових паролів. Для кожного нового входу в систему
потрібно ввести новий одноразовий пароль з зазначеним номером.
У веб-додатках такий механізм аутентифікації часто реалізується
за допомогою розширення forms authentication: після первинної
аутентифікації по паролю, створюється сесія користувача, проте в
контексті цієї сесії користувач не має доступу до додатка до тих
пір, поки він не виконає додаткову аутентифікацію за одноразовим
паролем.
Аутентифікація по ключам доступу: Цей спосіб найчастіше
використовується для аутентифікації пристроїв, сервісів або інших
додатків при зверненні до веб-сервісів. Тут в якості секрету
застосовуються ключі доступу (access key, API key) - довгі
унікальні рядки, що містять довільний набір символів, по суті
замінюють собою комбінацію username / password.
У більшості випадків, сервер генерує ключі доступу за запитом
користувачів, які далі зберігають ці ключі в клієнтських додатках.
При створенні ключа також можливо обмежити термін дії і рівень
доступу, який отримає клієнтську програму при аутентифікації за
допомогою цього ключа.
З технічної точки зору, тут не існує єдиного протоколу: ключі
можуть передаватися в різних частинах HTTP-запиту: URL query,
request body або HTTP header. Як і в випадку аутентифікації по
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паролю, найбільш оптимальний варіант - використання HTTP
header. У деяких випадках використовують HTTP-схему Bearer для
передачі токена в заголовку (Authorization: Bearer [token]). Щоб
уникнути перехоплення ключів, з'єднання з сервером має бути
обов'язково захищене протоколом SSL / TLS.
Аутентифікація по токену: Такий спосіб аутентифікації
найчастіше застосовується при побудові розподілених систем
Single Sign-On (SSO), де один додаток (service provider або relying
party) делегує функцію аутентифікації користувачів іншому
додатку (identity provider або authentication service). Типовий
приклад цього способу - вхід в додаток через обліковий запис в
соціальних мережах. Тут соціальні мережі є сервісами
аутентифікації, а додаток довіряє функцію аутентифікації
користувачів соціальних мереж.
Реалізація цього способу полягає в тому, що identity provider (IP)
надає достовірні відомості про користувача в вигляді токена, а
service provider (SP) додаток використовує цей токен для
ідентифікації, аутентифікації і авторизації користувача.
На загальному рівні, весь процес виглядає наступним чином:
1. Клієнт аутентифікується в identity provider одним із способів,
специфічним для нього (пароль, ключ доступу, сертифікат,
Kerberos, ітд.).
2. Клієнт просить identity provider надати йому токен для
конкретного SP-додатки. Identity provider генерує токен і
відправляє його клієнту.
3. Клієнт аутентифікований в SP-додатку за допомогою цього
токена.
Існує кілька стандартів, в точності що визначають протокол
взаємодії між клієнтами (активними і пасивними) і IP / SPдодатками і формат підтримуваних токенов. Серед найбільш
популярних стандартів - OAuth, OpenID Connect, SAML, і WSFederation.
Сам токен зазвичай являє собою структуру даних, яка містить
інформацію, хто згенерував токен, хто може бути одержувачем
токена, термін дії, набір відомостей про самого користувача
(claims). Крім того, токен додатково підписується для запобігання
несанкціонованих змін і гарантій автентичності.

Список використаних джерел:
1.Інтернет-джерело: https://habr.com/
2. Інтернет-джерело: https://infopedia.su/
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З розвитком світових телекомунікацій та розповсюдженням персональних
комп’ютерів стала доступна можливість повсюдного проведення електронних
голосувань. В даному тексті розглянуто можливості та переваги використання
технології Blockchain для організації систем електронного голосування.

Створення технологій, таких як Blockchain, потенційно може
вирішити проблеми, з якими стикаються учасники процесу
голосування на сьогоднішніх виборах, оскільки використання
традиційних методів голосування пов'язане з певними ризиками.
Такими ризиками можна вважати недобросовісне відношення
організаторів та виборчих комісій до підрахунку голосів[1]. Також
не можна забувати про безпеку інформаційної системи, оскільки
злом таких систем дозволить зловмисникам отримати
несанкціонований доступ до конфіденційної інформації.
Безпечність розподілених реєстрів для дистанційного голосування
та електронного голосування через Інтернет набуває поширення і
тим самим набуває певної легітимності[1,2,4]. Такі рішення та
узгодження, як правило, збільшують кількість виборців,
спрощують процес голосування і знижають витрати
ресурсів(коштів) на голосування, усуваючи необхідність в
тяганині з паперами та потребуючи меншої кількості людських
ресурсів. Актуальність роботи полягає в тому, що наведені ризики
можливо мінімізувати завдяки стрімкому прогресу сучасної
криптографії, в тому числі завдяки розвитку технології Blockchain.
Технологія Blockchain може стати повсюдним масштабним
рішенням на заміну сучасних застарілих виборчих методів,
забезпечуючи безпечне та захищене голосування[2,4].
Новизна технології Blockchain в тому, що багато складних
питань безпеки, з якими сьогодні зіштовхуються електронні
системи голосування, можуть бути подолані, якщо в їх розробці
застосувати механізми реплікації, криптографії та верифікації, які
використовує технологія Blockchain. Застосування даної
технології в області голосування повинне позитивно вплинути на
безпеку та прозорість таких систем, а, отже, і на довіру
користувачів до систем голосувань.
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Завдяки розподіленості та незмінності даних у вигляді ланцюга
блоків технологія Blockchain може використовуватись в системах
електронного голосування з ціллю усунення недоліків і
покращенні безпеки електронного голосування[4].
Система голосування на основі Blockchain задовольняє таким
вимогам:
- можливість створення опитувань і списків об'єктів
голосування до них;
- реєстрація учасників для кожного опитування;
- децентралізація даних;
- доступність;
- прозорість;
- відсутність можливості вносити несанкціоновані зміни, що
вплинуть на результат голосування.
В даній системі кожному користувачу буде надана можливість
створювати опитування чи голосування, після чого такому
користувачу буде наданий статус адміністратора, що дозволить
йому змінювати списки учасників.
Окрім цього, в кожного користувача повинен бути доступ до
результатів голосування чи опитування, а також доступ до
перегляду ланцюгу блоків, щоб переконатися в прозорості самого
голосування.
Дана система повинна бути незалежною від центрального
серверу, та бути здатною продовжувати роботу у разі неполадок з
ним, оскільки вона буде продовжувати функціонувати далі на
інших підключених пристроях, в цьому і полягає роль
розподіленого реєстру[3].
Також варто пам'ятати і про захист, оскільки у зловмисників не
повинно бути можливості вплинути на хід голосування і його
подальші результати[1,2,4].
Підсумок. Технологія Blockchain це сучасне рішення для
використання в системах електронного голосування, що
забезпечить децентралізованість, безпечність та надійність
процесу голосування. На сьогоднішній день прогнозується стрімке
поширення її застосування по всьому світу, а отже доцільними
являються її детальніший розгляд та вивчення.
Список використаних джерел:
1. Тенетилова К. К. // Исследование технологии blockchain для реализации защищенного
электронного голосования. Изд-во: Научный журнал молодых ученых. 2018. С. 48-50.
2. Кутейников Д.Л. // Особенности применения технологий распределенных реестров и
цепочек блоков (блокчейн) в народных голосованиях. Изд-во: Актуальные проблемы
российского права. 2019. С. 41-52.
3. Черникова Е.И. // Анализ безопасности информации в технологии blockchain.
Ассоциация научных сотрудников «Сибирская академическая книга». 2017. С. 260-264.
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4. Кузьмин М.Е. // Разработка программной системы для проведения голосований на
основе технологии blockchain. Наука настоящего и будущего. 2017. С. 73-75
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В DEVOPS СЕРЕДОВИЩІ
Поремський Максим Олександрович

Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м. Київ
Методи покращення безпеки у сучасних компаніях, що займаються розробкою
програмного забезпечення не поспішають за еволюцією самого процесу розробки, а
тому важливо адаптувати підхід забезпечення безпеки до нинішніх реалій
розробки. Розглянуто проблематику розробки сучасного програмного забезпечення
з урахуванням DevOps підходу та забезпечення безпеки цього програмного
забезпечення.

-

Сьогодні розробка програмного забезпечення є досить
швидким та гнучким процесом. Існує багато методологій, підходів
та практик, що допомогають випускати продукт швидко та
задовольняти потреби бізнесу, але швидкість розробки може
завадити дотриманню всіх вимог по безпеці програмного
забезпечення, що створюється.
Завдяки впровадженню практик DevOps у процес розробки
програмного забезпечення, можна назвати такі переваги:
скорочення часу виправлення вразливостей;
скорочення часу випуску нових релізів;
підвищення якості програмного забезпечення;
підвищення продуктивності.
Практики DevOps підходу також почали використовуватися
в безпеці. Цей підхід до безпеки почали називати DevSecOps. При
використані DevSecOps, питання безпеки та тестування на
вразливості програмного забезпечення автоматизуються та
переносяться на більш ранні етапи розробки програмного
забезпечення.

Рисунок 1 – Три фази безперервної безпеки [1, с. 27]
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Прикладом DevSecOps практики можна назвати концепцію
безперервної безпеки, коли методи забезпечення безпеки вплетені
в процес розробки. Ця концепція базується на трьох етапах:
- керована тестами безпека;
- моніторинг і реагування на атаки;
- оцінка ризиків і зріла безпека.
Керована тестами безпека дозволяє автоматизувати
перевірку програмного забезпечення на вимогу щодо його
безпеки, пришвидшує розробку безпечного продукту та дозволяє
виправляти вразливості ще до релізу програмного забезпечення.
Керована тестами безпека використовує принципи DevOps щодо
автоматизації розробки та тісної співпраці з командами. Це
дозволяє людям, що займаються безпекою використовувати
засоби безпеки в середовищах, які використовуються
розробниками, замість створення власної окремої інфраструктури.
Це зменшує ризик та допомагає усувати вразливості ще на ранніх
етапах розробки.
Моніторинг і реагування на атаки
також може
доповнюватися
DevSecOps
практиками,
а
наприклад
автоматизацією відповіді на інциденти.
Іншим важливим методом забезпечення безпеки є оцінка
ризиків на етапі архітектурного дизайну програмного
забезпечення. DevSecOps підхід вплинув на цей етап так, що
зробив його швидким та ітеративним.
Можна зробити висновок, що разом з еволюцією процесу
розробки, змінювався і процес забезпечення безпеки продукту, що
розробляється. Методи стали більш швидкими та почали
використовувати багато автоматизації.

1.
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Список використаних джерел:
Жульєн Вегент // Securing Securing DevOps: Security in the Cloud

ПОРІВНЯННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ
ВРАЗЛИВОСТЕЙ В КОРПОРАТИВНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ
СИСТЕМІ
Рєзнік Роман Вікторович, БСДМ-62
Державний університет телекомунікацій,
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м. Київ
На сьогоднішній день компанії дуже рідко замислюються про безпеку своєї
інформації в мережі і зовсім не приділяють цьому питанню уваги, часто
починаючи вживати заходів лише після витоку або втрати важливої інформації.
Щоб забезпечити або ж усунути існуючу проблему, пов'язану із захистом
інформації, застереження від атак зловмисників корпоративного сайту, його бази
даних або всередині мережі додатків, компаніям варто розглядати рішення для
діагностики вразливостей і моніторингу комп’ютерів в мережі, спеціальні сканери
- програмні або апаратні засоби, скануючі систему на предмет виявлення
можливих проблем в безпеці, що дозволяють виявляти, оцінювати і усувати
вразливості в мережі.

Сканери уразливості діляться на дві основні групи:
1. Сканери корпоративних мереж, призначення яких
полягає в аналізі мережі на наявність відкритих портів, а також
вразливостей в операційних системах і додатках.
2. Сканери уразливості веб-додатків. На даний момент їхня
популярність зростає в силу того, що більшість комерційних
організацій і банків використовують у своїй діяльності інтернет
ресурси, захист яких стає важливим фактором. У цій роботі буде
розглянуто більше інформації саме по цій групі.
Пропоновані продукти мають всі можливості і засоби для
ефективного виявлення і управління виправленнями вразливостей,
які створені після аналізу та фільтрації результатів [1].
Функціонувати такі засоби можуть на мережевому рівні
(network-based), рівні операційної системи (host-based) і рівні
додатку (application-based). Найбільшого поширення набули
засоби аналізу захищеності мережевих сервісів і протоколів.
Крім виявлення вразливостей, за допомогою засобів аналізу
захищеності можна швидко визначити всі вузли корпоративної
мережі, доступні в момент проведення тестування, виявити всі
використовувані в ній сервіси та протоколи, їх налаштування і
можливості для несанкціонованого впливу (як зсередини
корпоративної мережі, так і зовні). Також ці засоби виробляють
рекомендації і покрокові заходи, що дозволяють усунути виявлені
недоліки [1].
Оскільки найбільшого поширення набули засоби, що
функціонують на рівні мережі то основна увага приділяється саме
їм.
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Існує два основних механізми, за допомогою яких сканер
перевіряє наявність уразливості - сканування (scan) і зондування
(probe).
Сканування - механізм пасивного аналізу, за допомогою
якого сканер намагається визначити наявність уразливості без
фактичного підтвердження її наявності - за непрямими ознаками.
Цей метод є найбільш швидким і простим для реалізації.
Зондування - механізм активного аналізу, який дозволяє
переконатися, присутня чи ні на уже згадуваному вузлі
вразливість. Зондування виконується шляхом імітації атаки, що
використовує вразливість яка перевіряється. Цей метод більш
повільний, ніж "сканування", але майже завжди набагато більш
точний [2].
Практично будь-який сканер проводить аналіз захищеності
в кілька етапів:
1. Збір інформації про мережу.
2. Виявлення потенційних вразливостей.
3. Підтвердження обраних вразливостей. Генерація звітів.
4. Автоматичне усунення вразливостей. Цей етап дуже
рідко реалізується в мережевих сканерах, але широко
застосовується в системних сканерах.
Отже, для превентивного захисту від помилок
програмування, недоліків, допущених при проектуванні системи,
ненадійних паролів, вірусів та інших шкідливих програм,
скриптових і SQL-ін'єкцій є безліч варіантів продуктів на ринку,
які мають різні засоби досягнення бажаного результату.
Список використаних джерел:
1.
Інтернет-джерело: http://bug.kpi.ua/web/index.php?r=site%2Farticle&id=37
2.
Інтернет-джерело:
https://maccase.ru/uk/android/upravlenie-uyazvimostyam
i-intellektualnoe-skanirovanie.html.
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ХАРАКТЕРНІ УРАЗЛИВОСТІ СИСТЕМ ПОБУДОВАНИХ НА
ОСНОВІ KNX ТЕХНОЛОГІЙ
Семенова Інна Дмитрівна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м. Київ
Інтернет речей (ІР) - один з найперспективніших напрямків розвитку
інформаційних технологій на сьогодні. Частиною ІР є концепція автоматизації
яка дозволяє інтегрувати набір самостійних технологій, таких як керування
світлом, кліматом, охоронною системою, тощо, в єдиний диспетчерський пункт
керування будівлею. Для цього використовуються технології різного рівня, від
польової шини, що реалізую фізичну комутацію до технологій вищого рівня, які
базуються на мережевій взаємодії.
З боку захисту інформації, варто приділити увагу недолікам безпосередньо
технологій інтеграції та мережевими уразливостями. Не можливо відмежувати
їх один від одного, оскільки вони нероздільно взаємопов’язані протоколами
взаємодії. Варто розглядати технічні канали витоку інформації, оскільки неможна
недооцінювати фізичну складову системи.

1. Шифрування
Однією з найбільш поширених проблем системи розумного
будинку є слабке або, навіть, відсутнє шифрування.
Деякі системи взагалі не мають можливості шифрування,
наприклад, передача сигналів шиною KNX – усі сигнали
передаються в незашифрованому вигляді, як двійкові
послідовності, сигнальним кабелем, в даному випадку ми не маємо
технічної можливості використати додаткове обладнання для
апаратного або програмного шифрування, оскільки це, по-перше,
значно підвищить вартість системи, а, по-друге, сповільнить її до
неприйнятного рівня.
2. Віддалене підключення
Як правило, використовується VPN-підключення зі
стандартнім налаштуванням, або «перенаправлення портів», знову
ж таки, зі стандартними відкритими портами. Подібне нехтування
може призвести до того, що, хто завгодно зможе підключитися до
керування системою.
3. Підміна DHCP сервера
Підміна DHCP сервера, яка дозволяє зловмиснику змусити
клієнта використовувати нелегітимний вузол в якості шлюза за
замовчуванням, виключити таку можливість для зловмисника
дозволяє коректне налаштування мережі: Увімкнути dhcp
snooping,
визначити
довірені
порти,
вказати
адресу
довіреного DHCP сервера який доступний через довірений порт.
4. Маскування під легітимною МАС адресою
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5.

Зловмисник знаходиться в мережі з параметрами
дозволеного пристрою, це дозволяє перехоплювати певну
інформацію, або «підставити» пристрій – власник буде вважати,
що це його пристрій «збожеволів» та атакує мережу. Найпростіше
рішення – гарантована авторизація пристроїв у мережі після
кожного перепідключення[3].
Авторизація - це не те ж саме що ідентифікація та
автентифікація: ідентифікація - це називання особою себе системі;
автентифікація - це встановлення відповідності особи,
призначеному ним самим ідентифікатором; а авторизація надання цій особі можливостей у відповідність до покладених
йому правами або перевірка наявності прав при спробі виконати
будь-яку дію[4].
Access Control List або ACL - список управління доступом,
який визначає, хто або що може отримувати доступ до об'єкта), і
які саме операції дозволено або заборонено виконувати суб'єкту.
Використання таких списків достатньо простий та ефективний
метод захисту від підключення нелегітимних пристроїв та
користувачів
Витік інформації акустичними каналами
Одним із різновидів датчиків охоронної сигналізації є
датчики розбиття віконного скла та вібраційні датчики, котрі в
якості чутливого елементу використовують високочутливі
мікрофони та п’єзоелементи, відповідно, і реагують на події в
діапазоні звукових хвиль. Ці датчики з’єднані з пультом охорони
багатопровідним шлейфом, з допомогою якого здійснюється
живлення датчиків постійною напругою, а від нього до пульта
охорони передаються логічні сигнали про стан, в якому
знаходиться датчик та цілісність самого датчика.
Відомо, що пульти охорони, як правило, знаходяться за
межами контрольованої зони і можуть бути віддалені від датчиків
на відстань до 100 і більше метрів. В силу акустоелектричного
перетворення, в таких охоронних датчиках на струмопровідному
шлейфі останніх, можуть утворюватися небезпечні напруги в
звуковому діапазоні частот, які можуть бути використані
зловмисником для нелегального прослуховування приміщень при
несанкціонованому підключенні до шлейфу[2]. В ході досліджень
було доведено, що до 90% тексу може бути розшифровано за
допомогою аналізу характеристик цих напруг.
Список використаних джерел:
1. https://ru.vpnmentor.com/
2. Бржевський М.В., Пузняк З.М. Дослідження процесу акустоелектричного
перетворення в охоронних датчиках. - Сучасний захист інформації №2(34), 2018 ст.65-71
3. Ярочкин В.И., Информационная безопасность. Учебник для студентов. 2-е изд. М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2004. – 544 ст.
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КІБЕРБЕЗПЕКА ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ: ВРАЗЛИВОСТІ,
ЗАГРОЗИ ТА АТАКИ
Сидоренко Євгеній Євгенович, БСДМ-62
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Захисту Інформації
м.Київ
Величезне поширення підключених пристроїв в IoT створило величезний попит на
надійну безпеку у відповідь на зростаючий попит мільйонів підключених пристроїв
і послуг по всьому світу. Кількість загроз зростає з кожним днем, і кількість атак
зростає як за кількістю, так і за складністю. Окрім того, що число потенційних
зловмисників разом з розміром мереж зростає, але й інструменти, доступні для
потенційних зловмисників, також стають все більш витонченими, ефективними і
дієвими. Отже, для того, щоб IoT міг повністю реалізувати свій потенціал, він
потребує захисту від загроз і вразливостей .

Вразливості – це слабкі місця в системі або її структурі, які
дозволяють зловмиснику виконувати команди, отримувати доступ
до несанкціонованих даних та проводити атаки типу «відмова в
обслуговуванні». Вразливості можуть бути виявлені в різних
областях систем IoT. Зокрема, це можуть бути слабкі місця в
системному обладнанні або програмному забезпеченні, слабкі
місця в політиках і процедурах, використовуваних в системах, і
слабкі сторони самих користувачів системи.
Незахищеність – це проблема чи помилка в конфігурації
системи, яка дозволяє зловмиснику виконувати дії зі збору
інформації. Однією з найскладніших проблем в IoT є стійкість до
фізичних атак. У більшості додатків IoT пристрою можна
залишити без нагляду і, ймовірно, розмістити в місці, легко
доступному для зловмисників. Такий вплив підвищує ймовірність
того, що зловмисник може захопити пристрій, витягти
криптографічні секретні ключі, змінити своє програмування або
замінити їх шкідливим пристроєм під контролем зловмисника[1].
Загроза – це дія, яка використовує слабкі місця системи
безпеки і надає на неї негативний вплив. Загрози можуть виникати
з двох основних джерел: люди і природа. Природні загрози, такі як
землетруси, урагани, повені та пожежі, можуть завдати серйозної
шкоди комп'ютерним системам.
Атаки – це дії, що вживаються для нанесення шкоди системі
або порушення нормальної роботи шляхом використання
вразливостей з використанням різних методів та інструментів.
Зловмисники запускають атаки для досягнення цілей або для
особистого задоволення, або для компенсації. Вимірювання
зусиль, які повинен зробити зловмисник, виражений в термінах їх
досвіду, ресурсів і мотивації, називається вартістю атаки.
Акторами атаки є люди, що представляють загрозу для цифрового
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світу. Це можуть бути хакери, злочинці або навіть форма
правління[2].
IoT стикається з низкою загроз, які повинні бути визнані для
прийняття захисних заходів. Загальна мета полягає у виявленні
активів і документуванні потенційних загроз, атак і вразливостей,
з якими стикається IoT. Доступні IoT обладнання та послуги,
проблеми безпеки та конфіденційності повинні бути вирішені.
Також бути зосередженим над кіберзагрозами, що включають
дійових осіб, мотивацію і можливості, які підживлюються
унікальними характеристиками кіберпростору. Для майбутніх
стандартів важливо усунути недоліки що існують в механізмах
безпеки IoT.
Список використаних джерел:
1. Книга. Б.Шнейєр. Цифрова безпека в мережевому світі. [Електронний ресурс] –
Режим доступу:
https://schneier.com/books/secrets_and_lies/
2. Книга. С. Андрєєв та Ю. Кучерявий. Інтернет речей, розумні простори та
мережі нового покоління. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://goo.su/122o
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FONTONLAKE – НОВИЙ ПІДХІД ЗЛОВМИСНИХ ПРОГРАМ
ДЛЯ LINUX
Смирнов Денис Сергійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м. Київ
Зазвичай вважають, що шкідливі програмні забезпечення поширюються під
Windows платформу, але тенденція змінюється разом з підходом вибору
платформ, на якій зберігається конфіденційна інформація. Більшість атак – це
цілеспрямовані, FontOnLake один з прикладів складної цілеспрямованої атаки під
Linux. Техніки та модулі цього зловмисного програмного забезпечення постійно
оновлюються, а командні центри періодично змінюються.

FontOnLake – це новий вид зловмисних програм, який
включає в себе різні модулі для цілеспрямованої атаки. Модулі [1]
постійно оновлюються та забезпечують віддалений доступ,
збираючи конфіденційні дані та виступають сервером Proxy.
Основною метою є збір даних (наприклад, облікових даних
адміністраторів) та використовують їх для здійснення більш
складних атак. FontOnLake підроблює легальні файли, які
налаштовані на завантаження додаткових модулів.
Усі
троянізовані файли є стандартними утилітами Linux. Початковий
шлях, яким ці троянізовані програми потрапляють до своїх жертв,
невідомий. Шкідливе програмне забезпечення приховує себе в
системі за допомогою руткітів. Зв'язок троянізованої програми з її
руткітом проходить через віртуальний файл, який створюється та
управляється руткітом.
Основною точкою входу є бекдор. На сьогоднішній день
відомо про три види бекдорів, які використовуються цим
зловмисним ПЗ і всі вони по-різному використовують одну й ту
саму легальну бібліотеку Asio для Boost для асинхронної мережі
та низькорівневого вводу-виводу. Усі ці компоненти мають
спільну функцію – вилучати конфіденційні, облікові дані та
історію свої bash команд та передавати до C&C.
FontOnLake - це унікальне шкідливе програмне забезпечення
та кожний новий зразок має свій командний центр з різними,
нестандартними портами. Автори цього шкідливого ПЗ
використовують в переважній більшості C/C++ мови
програмування та різні сторонні бібліотеки, що свідчить про
велику підготовку зловмисників. Жоден з серверів C&C,
виявлених в зразках не активний на сьогоднішній день – це
означає, що вони могли бути вимкнені через велике навантаження.
Унікальний характер та низьке поширення свідчить про те,
що це шкідливе програмне забезпечення використовується для
цільових атак. Перший відомий файл цього сімейства з’явився в
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мережі в травні минулого року, а інші зразки завантажувалися
протягом усього 2020 року. Розташування командних серверів
може свідчити, що ціль FontOnLake – Південно-Східна Азія.
Список використаних джерел:
1) FontOnLake: Previously unknown malware family targeting Linux [Електронний
ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу:
https://www.welivesecurity.com/2021/10/07/fontonlake-previously-unknown-malware-familytargeting-linux/.
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ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ВРАЗЛИВОСТЯМИ ВЕБДОДАТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ
РІШЕННЯ BURP SUITE
Смолєв Євген Сергійович, БСДМ-52
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут захисту інформації
м. Київ
Сучасний бізнес використовує останні технологічні досягнення, щоб перенести
більшість своїх операцій в Інтернет. Віддалена робота є більш поширеною, ніж
будь-коли раніше, і компанії, розділені великими відстанями, можуть миттєво
ділитися конфіденційними даними. Але ці переваги також пов'язані з ризиками.
Веб-додатки вразливі до різноманітних кіберзагроз, і багато організацій не мають
стратегій або технологій, необхідних для протидії їм.

Веб-додаток ‒ це комп’ютерна програма, яка використовує
веб-браузери та веб-технології для виконання завдань через
Інтернет.
Веб-додатки використовують комбінацію сценаріїв на
стороні сервера (PHP та ASP) для обробки та зберігання
інформації, а також сценарії на стороні клієнта (JavaScript та
HTML) для подання інформації користувачам. Це дозволяє
користувачам взаємодіяти з компанією, використовуючи онлайнформи, системи управління контентом тощо. Крім того, додатки
дозволяють працівникам створювати документи, обмінюватися
інформацією, співпрацювати над проектами та працювати над
загальними документами незалежно від місця розташування та
пристрою [1].
OWASP Топ-10 — є визнаною світовою методологією оцінки
вразливостей веб-додатків у всьому світі і відображає сучасні
тренди безпеки веб-додатків, є першим кроком організації до
створення культури більш безпечного коду програмного
забезпечення.
На даний момент найактуальнішим документом є «OWASP
Top 10 2021». Top 10 2021 був заснований, в основному, на
матеріалах, наданих компаніями, які спеціалізуються на безпеці
додатків, і на дослідженні більш ніж 500 незалежних галузевих
опитувань. Ці дані охоплюють уразливі місця, отримані від сотень
різних організацій і більше 100 000 реальних додатків та API. В
основі списку Top 10 лежать дані про поширеність, простоту
експлуатації, а також про складність виявлення вразливостей і про
можливості заподіяння шкоди.
Топ-10 актуальних вразливостей від OWASP у 2021 році
включає: Injection, Injection flaws, SQL, NoSQL, ОS, LDAP, Broken
Authentication, Sensitive Data Exposure, XML External Entities
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(XXE), Broken Access Control, Security Misconfiguration, Cross-Site
Scripting XSS, Insecure Deserialization, Using Components with
Known Vulnerabilities, Insufficient Logging & Monitoring [2].
Управління вразливістю ‒ це процес виявлення, оцінки,
знешкодження та звітності про вразливості безпеки в системах та
програмному забезпеченні, яке в них працює. Це реалізується
разом з іншими тактиками безпеки та є життєво важливим для
організацій, щоб визначити пріоритети можливих загроз та
мінімізувати їх поверхню атаки.
Вразливі місця безпеки у свою чергу, посилаються на
технологічні
недоліки,
які
дозволяють
зловмисникам
компрометувати продукт та інформацію, яку він містить. Саме
тому процес управління потрібно виконувати безперервно, щоб не
відставати від нових систем, що додаються до мереж, змін, що
вносяться до систем, та виявляти з часом нові вразливості [3].
Програмне забезпечення для управління вразливостями може
допомогти
автоматизувати
цей
процес.
Воно
може
використовувати сканери вразливостей, а іноді і агентів кінцевих
точок, щоб інвентаризувати різноманітні системи в мережі та
знаходити в них уразливості. Після виявлення вразливих місць,
ризик, який вони становлять, необхідно оцінювати в різних
контекстах, щоб можна було приймати рішення про те, як
найкраще з ними поводитися. Наприклад, перевірка вразливості
може бути ефективним способом визначення контексту та
реальної тяжкості вразливості. Одним з таких рішень, що може
забезпечити управління вразливостями сучасного підприємства є
Burp Suite від компанії PortSwigger.
Burp Suite ‒ це інтегрована платформа, призначена для
проведення аудиту веб-додатків, як в ручному, так і в
автоматичних режимах. Містить інтуїтивно зрозумілий інтерфейс
із спеціально спроектованими розділами, що дозволяють
поліпшити і прискорити процес тестування. Сам інструмент вдає
із себе проксі сервер, що перехоплює і обробляє всі запити від
браузера.
Різні інструменти бездоганно працюють разом, щоб
підтримувати весь процес тестування, починаючи від початкового
аналізу середовища, до пошуку та використання вразливостей
безпеки.
PortSwigger ‒ світовий лідер у створенні програмних засобів
для тестування безпеки веб-додатків. Програмне забезпечення
Burp Suite добре зарекомендувало себе як фактичний стандартний
набір інструментів, що використовується професіоналами веббезпеки. Burp Suite використовують понад 47 000 осіб у 12 500
організаціях у більш ніж 140 країнах.
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Burp Suite Professional ‒ це вдосконалений набір інструментів
для пошуку та використання вразливих місць у веб-додатках.
Пакет Burp Suite можна використовувати для тестування та
звітування про велику кількість вразливостей, включаючи SQLi,
XSS та весь перелік OWASP Top 10 [4].
1.
2.
3.
4.
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ВИКОРИСТАННЯ BLOCKCHAIN ДЛЯ IOT
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Навчально-науковий інститут захисту інформації
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Сьогодні дуже стрімко розвивається сфера Інтернету Речей,
підключення якої досягнуть мільярдів уже незабаром. Основна проблема
полягає в тому, що зростання IoT прямо пропорційно збільшує незахищеність
даних. Підключення Інтернету Речей створюють серйозні проблеми: потреба
забезпечення мільярдів взаємодій між різними машинами та потреба захисту
приватної інформації, яка передається через пристрої. Як результат, усе це
потребує неймовірних коштів на обслуговування та розвиток.
Децентралізоване управління на основі блокчейн дозволяє забезпечити більш
масштабовану безпеку IoT та забезпечує прозору перевірку і захист від
втручання.

Blockchain дозволяє використовувати безпечні однорангові
мережеві вузли, які працюють одночасно і можуть бути
представлені через одиничні вбудовані сенсори IoT з можливістю
перевірки кожного блоку в мережі блокчейн.
В сфері Інтернету Речей blockchain може застосовуватися для
збереження інформації сенсорів, забезпечення безпеки шляхом
ідентифікації окремого IoT пристрою та його захисту від злому,
спрощення налаштування мережі та здійснення оплати за послуги.
По-перше, blockchain – це та технологія, яка забезпечує безпеку.
У
контексті Інтернету Речей, де безпека є дуже головним аспектом –
ця
технологія дуже перспективна.
По-друге, масштабованість – блокчейн-мережі можуть
впоратися з дуже великими об’ємами даних. За допомогою цієї
технології можливо значно швидше отримувати та передавати
інформацію, що дуже важливо у сучасному світі.
По-третє, необхідно розподілити права та обов’язки
користувачів та виробників. Наприклад, якщо пристрій,
встановлений пацієнту, завдає шкоди пацієнту, то хто в цьому
випадку має понести покарання.
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Рис.1 Співіснування IoT та blockchain
Технологія blockchain може забезпечити просту інфраструктуру
для двох пристроїв, щоб безпосередньо передавати дані між
собою, чи передавати кошти за допомогою захищеного та
надійного контрактного сеансу зв’язку.
Для обміну використовуються уже відомі смарт-контракти,
які моделюють угоду між двома сторонами.
Переваги використання тандему IoT-blockchain:
1) Відстежування активів в режимі реального часу під час
переміщення по багаточисельному ланцюгу
2) Проста перевірка дотримання договорів
3) Незмінюваність записів, що дозволяє уникнути зайвих
суперечок.
4) Надійність збереження даних, які обробляються і записуються
за
певними галузевими стандартами з дотриманням законодавств.
1.
2.
3.
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СУТЬ, ВИДИ ТА ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З DDOS-АТАКАМИ
Сорока Олександр Ігорович
Київський національний університет будівництва і архітектури,
Факультет автоматизації і інформаційних технологій
м. Київ
Систематизовані поняття, значення та основні характеристики DoS (DDOS)
атаки, проаналізовані можливості та виконана порівняльна оцінка методів
виявлення та протидії таким атакам
Ключові слова: DDOS атака,інформаційна безпека, компютерні ресурси, пасивні
та активні методи боротьби.

Сьогодні важко уявити сучасний світ без Інтернету, майже
щодня люди так чи інакше використовують здобутки
інформаційних технологій для комунікації між собою, таким
чином значна доля ринку надання послуг та життя людей
переходить у цифровий простір, а отже завжди будуть
актуальними методи та методики підвищення захисту
комп’ютерних систем від кіберзлочинців та підвищення якісного
та безперервного доступу до мережі Інтернет.
Метою роботи є систематизація поняття DoS(DDOS)-атаки та
виявлення основних напрямів боротьби з такими атаками, які б
допомогли модернізувати та вдосконалити наявні заходи щодо
забезпечення інформаційної безпеки.
Відомо, що DoS (DDOS) атака (англ. Denial of Service –
«відмова в обслуговуванні») – це «напад на комп’ютерну систему
з наміром зробити комп’ютерні ресурси недоступними
користувачам, для яких комп’ютерна система була призначена»
[1]. Іншими словами, мета атаки вичерпати ресурси сайту і
досягти стану, коли він вже не в змозі відповідати на нові запити
клієнтів – з цього моменту сайт вимушений «відмовляти в
обслуговуванні».
Кожного дня по всьому світу спостерігаються різні за
масштабом DDoS-атаки [2]

Pиcунок 1 – Цифpoвa кapтa DDoS-aтaк
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Аналіз показав, що сьогодні поширені наступні види виконання
DDoS-атак [3]:
- помилка в програмному коді, що призводить до звернення
до невживаного фрагмента адресного простору, виконання
неприпустимої інструкції або іншої необроблюваної виняткової
ситуації, коли відбувається аварійне завершення серверного
застосування;
- недостатня перевірка даних користувача, що призводить
до нескінченного або тривалого циклу або підвищеного тривалого
споживання процесорних ресурсів (вичерпання процесорних
ресурсів) або виділення великого об’єму оперативній пам’яті
(вичерпання пам’яті);
- флуд (англ. flood) – атака, пов’язана з великою кількістю
зазвичай безглуздих або сформованих у неправильному форматі
запитів до комп’ютерної системи або мережевого устаткування,
що має на меті або що привела до відмови в роботі системи із-за
вичерпання ресурсів системи – процесора, пам’яті або каналів
зв’язку;
- атака другого роду – атака, яка прагне викликати
неправдиве спрацьовування системи захисту, і таким чином
привести до недоступності ресурсу.
Аналіз методів боротьби показав, що їх ділять на пасивні і
активні. Пасивні - заздалегідь підготовлена методика запобігання
атаки. Активні – застосовуються в умовах, коли проблема вже
з’явилася.
Основним пасивним типом захисту стає запобігання атак.
Виділяють наступні варіанти вирішення проблеми:
- застосування спеціального апаратного та програмного
забезпечення. Це превентивний і високоефективний спосіб;
- фільтрація і блокування трафіку. Пропонується два
варіанти фільтрації - міжмережеві екрани і маршрутизація за
списками ACL. Останній варіант зручний, тому що не зачіпає
протоколи TCP і не позначається на швидкодії ресурсу;
- зворотний DDoS. Трафік перенаправляється на
атакуючого. Для цього потрібно потужний сервер. Атака не тільки
запобігти, але й призводить до відмови обладнання зловмисника;
- рішення проблеми з уразливістю системи. Відбувається
постійна робота над ліквідацією помилок в різних службах і
системах;
- моніторинг.
Спеціальна
обчислювальна
система
самостійно сповіщає про проблему. Моніторинг не виконує
захисної ролі, але виявляє проблему на ранній стадії;.
- побудова
розподільних
систем. Користувачі
продовжують обслуговуватися, навіть якщо в результаті атаки
деякі вузли виходять з ладу;
- придбання сервісу для успішної боротьби з атаками.
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Проведений аналіз показав, що DDoS-aтaки є вагомою
peaльнoю зaгpoзoю для фyнкцioнyвaння 6yдь-якoï мepeжeвoï
кoмп’ютepнoï cиcтeми, жертвою DDoS-атаки може стати будьякий інтернет-ресурс. Встановлено, що найбільш актуальним є
зосередження на удосконаленні можливостей та застосування
пасивних засобів для гарантування
безперебійної роботи
інформаційної безпеки підприємства на встановленому рівні
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ACCESS CONTROL LIST ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ З DDOSАТАКАМИ
Сорока Олександр Ігорович
Київський національний університет будівництва і архітектури,
Факультет автоматизації і інформаційних технологій
м. Київ
Розглянуто ефективність використання списків ACL як найоптимальнішого та
найпоширенішого механізму боротьби з DDoS-атаками та їх своєчасного
попередження.
Ключові слова: ACL, атака, безпека, DDoS, комп’ютерна система, маршрутизація,
доступ, аксесуар-лист.

З розвитком технологій і появою можливостей зберігати дані
на окремих сегментах і мати доступ для їх обробки. Сьогодні
технології досить глибоко вкорінилися в повсякденне життя
людини. Чим більше спрощується життя людини тим більше
збільшується складність технології.
Веб-ресурси є найпоширенішим способом для обміну
інформацією. Дані ресурси використовуються в багатьох сферах,
що призвело до розвитку мережевих технологій і появи
корпоративних мереж. Однак з’явилася найголовніша проблема розподіл доступу до даних для конкретного коричтувача. Згідно з
різними законами приватності, кожен користувач повинен мати
доступ до тих даних, які необхідні для виконання його обов’язків.
Таку політику конфіденційності використовують багато
підприємств. Також розподіл доступу впливає на захист даних.
Чим точніше будуть описані правила, тим більш гнучкий доступ
можна буде надати користувачеві.
Термін «відмова в обслуговуванні» спочатку був створений
компанією Gligor в контексті операційної системи, але оскільки
він відображає недоступність сервісу, він використовувався в
дослідженні безпеки. На відміну від випадкових збоїв, які, як
правило, впливають лише на кілька вузлів одночасно, DoS-атаки
призначені для виводу з ладу усіх вузлів, що надають певну
послугу. Атака за участю кількох комп’ютерів або декількох
мереж для атаки на ціль у скоординованому вигляді називається
«розподілена атака на відмову в обслуговуванні» [1].
Такі методи захисту як: міжмережевий екран, IPS, WAF та
списки контролю доступу (ACLs) залишаються найбільш
поширеними механізмами захисту від DDoS-атак (рис. 1) [2].
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Рисунок 1 – Методи захисту від DDoS-атак
Access Control List або ACL - список управління доступом,
який визначає, хто або що може отримувати доступ до об’єкта
(програми, процесу чи файлу), і які саме операції дозволено або
заборонено
виконувати
суб'єкту
(користувачеві,
групі
користувачів). Список доступу являє собою структуру даних, що
містить записи, що визначають права індивідуального користувача
або групи на спеціальні системні об’єкти, такі як програми,
процеси або файли. Ці записи також відомі як ACE (англ. Access
Control Entries) в операційних системах Microsoft Windows і
OpenVMS. В операційній системі Linux і Mac OS X більшість
файлових систем мають розширені атрибути, які виконують роль
ACL. Кожен об’єкт в системі містить покажчик на свій ACL.
Привілеї (або повноваження) визначають спеціальні права
доступу, які дозволяють користувачеві читати, писати або
виконувати дію. У деяких реалізаціях ACE (Access Control Entries)
можуть визначати право користувача або групи на зміну ACL
об’єкта.
ACL можуть бути застосовані до [3]:
- фізичних або логічних інтерфейсів (в тому числі на
інтерфейси VLAN-комутаторів 3-го рівня);
- термінальних ліній для обмеження доступу до пристрою по
протоколам Telnet або SSH;
- VPN-тунелів (які пакети потрібно шифрувати);
- механізмів QoS (визначення пріоритетів для різних типів
трафіку);
- шейперів для обмеження швидкості трафіку користувачів;
- протоколу NAT (визначають, які IP-адреси необхідно
транслювати).
Використання списків ACL дозволяє фільтрувати другорядні
протоколи, не зачіпаючи при цьому протоколи TCP і не
уповільнюючи швидкість роботи користувачів з ресурсом. ACL є
украй ефективним способом захисту від DDoS атак, проте вони
застосовні виключно для захисту приватних мереж, які призводять
до того, що небажаний трафік на IP-адреси вузлів, що атакуються,
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з автономної системи корпоративної мережі чи провайдера
утилізує усю пропускну спроможність зовнішніх каналів
(прикладом таких атак є атака DNS Amplification). Можливим
рішенням для захисту є ідентифікація IP-адрес, що атакуються, та
блокування маршрутів на ці адреси з використанням відповідного
функціоналу протоколів зовнішньої маршрутизації (наприклад,
функції Blackhole протоколу BGP [4]).
Отже, ACL - це універсальний і потужний механізм
фільтрації, за допомогою якого здійснюється відбір з усього
потоку трафіку якоїсь частини за заданими критеріями. Для
найкращого захисту від DDOS-атак слід використовувати саме
ACL, оскільки цей механізм дає змогу попереджати таким атакам,
це важливий етап, від якого залежать всі подальші дії.
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БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ
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Державний університет телекомунікацій
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Дана стаття присвячена питанням безпеки інформаційно-телекомунікаційних
технологій. Розглянуто цілі захисту; значення заходів щодо забезпечення та
дотримання безпечності ІТТ; класифікацію загроз, ключові елементи ефективної
системи ІТТ; функціональні сервіси безпеки ІТТ та механізми їх реалізації;
завдання безпеки ІТТ, рівні захисту.

Із
розвитком
комп’ютеризації
інформаційнотелекомунікаційні технології (ІТТ) швидко проникають у всі
сфери людського життя. Сьогодні доступ до ІТТ та кібербезпека є
рушійними
силами
розвитку
людства.
ІТТ
надають
безпрецедентний потенціал для людей здобувати знання та
навички і використовувати ці можливості для власних інтересів та
для суспільства в цілому. У той же час ІТТ також можуть
створювати незліченні ризики, оскільки вони пропонують нові
засоби для зловмисної діяльності, і незахищеність перед
кіберзлочинністю призводить до суттєвих втрат. Найбільш
вразливими є об’єкти, які володіють значними обсягами
персональних даних користувачів. Так, загрози та ризики,
пов'язані з ІТТ найбільше стосуються об’єктів на державному
рівні, у дещо меншій мірі – банків, страхових компаній,
маркетингових та інші компаній. Тим не менш, малі підприємства
та приватні особи також дуже часто піддаються атакам. Зусилля,
спрямовані на підтримку більш широкого доступу до ІТТ, повинні
інтегрувати міркування кібербезпеки, щоб вони були ефективними
та стійкими, однак такі зусилля самі по собі можуть створювати
ризики для розвитку людства, оскільки цілі безпеки держав та
окремих осіб не завжди збігаються. Тож дослідження питань
безпеки інформаційно-телекомунікаційних технологій наразі має
високий рівень актуальності.
Нинішній розвиток компаній тісно пов'язаний з розвитком та
модернізацією ІТТ. У новітній історії ІТТ поступово почали
використовувати
у
науково-дослідницькій,
військовій,
аерокосмічній, автомобільній промисловості, медицині, а
останнім часом і в мистецтві, освіті та майже у всіх сферах
людського життя [3]. Будь-яка інформація, яка лежить в основі
ІТТ, незважаючи на природу її власності (державна, приватна,
комерційна тощо), має певну цінність. Тому інформаційні ресурси
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можуть стати ціллю сторонніх впливів, направлених на зниження
їх цінності, і, як наслідок, потребують захисту. Проблематика
захисту інформації здавна цікавила людство, особливо в частині
захисту державних та військових таємниць. Сьогодні поле питань
захисту інформації розширилося не тільки на господарюючих
суб’єкти, а і на фізичних осіб, особливо це стосується публічних
осіб.
Сьогодні правила роботи із конфіденційною інформацією, її
зберігання та передавання зазнали суттєвих змін через активний
розвиток технічних засобів, які застосовуються як для захисту
інформації, так і для його подолання. В умовах масового
використання комп’ютерної техніки, смартфонів, мережі Інтернет
виникли і набули поширення інформаційно-телекомунікаційні
системи. Комп’ютерні технології обробки інформації сьогодні
несуть певні загрози несанкціонованого доступу, небажаної
втрати або тимчасової недоступності даних, у тому числі і за
рахунок використання шкідливого програмного забезпечення.
Класифікація можливих загроз безпеці ІТТ визначена на рис.
1.
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за природою виникнення
за принципами дії
за метою

Загрози безпеці ІТТ

природні та штучні
фізичний доступ та логічний доступ
1) порушення конфіденційності
2) порушення цілісності
3) порушення доступності

через причини появи
вразливості

1) недоліки політики безпеки
2) помилки адміністративного
управління
3) недоліки алгоритмів захисту
4) помилки реалізації алгоритмів
захисту

за об'єктами
безпосередньої атаки

1) політика безпеки
2) компоненти системи захисту
3) протоколи взаємодії
4) функціональні компоненти

за станом кінцевого
об'єкту атаки
за способом впливу на
об'єкт атаки

зберігання; оброблення й
передавання
1) безпосередній вплив
2) вплив на довільну систему
3) використання наосліп

за спрямованістю дії

1) безпосереднє стандартне
використання
2) приховане нестандартне
використання

за характером впливу

1) активний (зміни)
2) пасивний (спостереження)

за режимом дії

1) із залученням людського фактору
2) без залучення людини

за умовою початку дії

1) у відповідь на запит
2) після певної події
3) безумовна атака

за місцезнаходженням

1) внутрішньосегментне
2) міжсегментне

Рисунок 1. Класифікація загроз безпеці ІТТ
Джерело: складено автором на основі [1]

До того ж загрози можуть бути як із так і без зворотного
зв’язку. Також вплив може бути здійснено на наступних рівнях:
канальному,
мережному,
транспортному,
сеансовому,
представницькому та прикладному.
Це дає підстави підсумувати, що без використання
спеціальних заходів захисту існує досить висока ймовірність
пошкодження інформації в інформаційно-телекомунікаційній
системі, що може завдати збитків її власнику.
Тож цілі захисту ІТТ полягають у:
- захисті важливої інформації: державної, військової,
комерційної приватної тощо;
- захисті інформації від впливів, спричинених некоректним
функціонуванням програмного забезпечення через відмову
обладнання, збої у роботі, помилки у реалізації апаратних або
програмних засобів, або наявність програмних засобів із
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прихованими руйнуючими властивостями.
Таким чином, заходи щодо забезпечення та дотримання
безпечності ІТТ необхідні для здійснення захисту конфіденційної
інформації від несанкціонованого використання, її модифікації,
втрати або витоку тощо [5].
Загалом ефективна система безпеки ІТТ містить три ключові
елементи (рис. 2).
Моніторинг та контроль доступу до
конфіденційної інформації
Ключові елементи ефективної
системи безпеки ІТТ

Безпечна передача даних
Безпечне зберігання та видалення
даних

Рисунок 2. Ключові елементи ефективної системи безпеки
ІТТ
Джерело: складено автором на основі [4]

Основоположним принципом безпеки є забезпечення
доступу до інформації. Існує ряд технічних заходів безпеки, які
зазвичай використовуються для моніторингу та контролю
доступу:
- призначення унікального особистого ідентифікаційного
коду та надійного засобу автентифікації для доступу до системи;
- облікові записи користувачів, права доступу та дозволи на
безпеку керуються через підзвітну систему або процес управління
записами;
- протоколи,
які забезпечують права доступу, не
передаються та не надаються іншим;
- аудиторські стежки, які включають дату та ідентифікацію
користувача для відстеження та моніторингу доступу до систем та
даних й способу їх використання;
- механізми управління для запобігання несанкціонованому
доступу, видаленню, модифікації, дублюванню, друку чи передачі
файлів;
- плани обслуговування систем, які забезпечують достатні
поточні ресурси для оновлення безпеки.
Безпечна передача даних, включаючи вихідні дані, ключі
зв’язку, віддалені або електронні доступи до інтегрованих наборів
даних, є першочерговим питанням у проектах інтеграції даних.
Наступні заходи безпеки для передачі даних є суттєвими для всіх
проектів:
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безпечний шлюз Інтернету та періодичний моніторинг
його безпечності;
- шифрування всієї електронної передачі даних для
обмеження доступу до інформації авторизованим користувачам та
запобігання
розшифруванню
перехопленої
інформації.
Електронна передача даних має відбуватися лише через
захищений шлюз Інтернету;
Заходи щодо безпечного зберігання та розпорядження
інтегрованими даними повинні гарантувати, що інформація бути
захищена протягом усього терміну дії даних, тобто вона повинна
бути оприлюднена лише таким чином, що не дозволить
ідентифікувати будь-яку особу чи організацію, якщо інше не
узгоджено з зберігачами даних та не дозволено законодавством.
Безпечне видалення електронних записів може включати:
перезапис записів, видалення резервних копій файлів тощо.
Отже, безпека ІТТ забезпечується шляхом організації
допуску, захисту від перехоплення, спотворення і введення
неправдивої інформації за рахунок використання засобів захисту:
фізичних, технічних, апаратних, програмно-апаратних і
програмних. Центральне місце у забезпечення безпеки інформації
в ІТТ належить програмним засобам захисту.
З огляду на це завдання безпеки ІТТ полягають у:
–
запровадженні
заходів
організаційно-технічного
характеру,
спрямованих
на
забезпечення
схоронності
конфіденційних даних;
– забезпеченні захисту як технічних засобів, так і приміщень,
у яких здійснюється оброблення конфіденційної інформації;
– підтвердженні автентичності об'єктів даних і користувачів
(автентифікація сторін, які встановлюють зв'язок);
– захисті інформації криптографічними методами в каналах
зв'язку і базах даних;
– захисті від несанкціонованих дій по каналу зв'язку від осіб,
які не мають відповідного доступу;
– забезпеченні захисту програмних продуктів від вірусних
атак;
– виявленні порушень цілісності об'єктів даних.
Щодо забезпечення захисту ІТТ, то вони здійснюються за
допомогою функціональних сервісів. Функціональний сервіс – це
визначений набір функцій, які дають змогу протистояти певній
множині загроз (у вітчизняних нормативних документах
застосовано термін «Функціональна послуга безпеки» [2]). Для її
реалізації задіюють специфічні механізми, які наведено на рис. 3.
-
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Сервіси

Конфіденційність

Цілісність

Механізми

Шифрування
Заповнення трафіку
Керування маршрутом
Шифрування
Керування доступом
Код справжності повідомлення
Повтор повідомлень
Електронний цифровий підпис

Доступність

Керування маршрутом
Керування доступом

Причетність до отримання

Електронний цифровий підпис
Завірення

Рис. 3. Основні сервіси безпеки для ІТТ та механізми їх
реалізації
Джерело: складено автором на основі [1]

Функціональні сервіси безпеки мають на меті забезпечення
захисту ІТТ від виникнення загроз як навмисно спричинених, так
і випадкових.
Тож для безпеки ІТ необхідно запроваджувати окремі рівні
захисту [1]:
1. Рівень захисту від несанкціонованого доступу до ресурсів
системи. На цьому рівні реалізуються такі механізми:
– ідентифікація;
– автентифікація;
– керування доступом;
– шифрування;
– контроль справжності інформації;
– знищення залишкових даних;
– захист від комп’ютерних вірусів.
2. Рівень захисту від несанкціонованого використання ресурсів
системи. На цьому рівні повинно бути реалізовано:
– контроль за виділенням ресурсів, квоти;
– контроль за складом програмних засобів ІТТ;
– захист програм від копіювання, дослідження та
несанкціонованого запуску.
3. Рівень захисту від несанкціонованого використання
ресурсів системи. На цьому рівні відбувається ізолювання ділянок
оперативної пам’яті (за рахунок підтримки цілісності й
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несуперечності даних та попередження користувача перед
виконанням небезпечних дій);
4. Рівень внесення інформаційної та функціональної
надмірності. На цьому рівні здійснюється:
– резервування інформації;
– тестування і само тестування;
– відновлення і самовідновлення;
– дублювання компонентів.
Так, на першому та другому рівнях відбувається захист щодо
несанкціонованих дій користувачів та програмних засобів, тобто
здебільшого від реалізації навмисних загроз. А на третьому та
четвертому – захист від реалізації загроз, які були ненавмисно
спричинені персоналом або виникли випадково. Загалом усі рівні
комплексно забезпечують захист конфіденційності, цілісності та
доступності інформації у ІТТ.
Широке застосування комп'ютерних технологій в
автоматизованих системах обробки інформації та управління
призвело до загострення проблеми захисту інформації, що
циркулює в комп'ютерних системах, від несанкціонованого
доступу. Захист інформації в ІТТ має низку специфічних
особливостей, пов'язаних з тим, що інформація не має жорсткої
пов'язаності з носієм, може легко і швидко копіюватися і
передаватися по каналах зв'язку. Відомо дуже велика кількість
загроз безпеці ІТТ, які можуть бути реалізовані як з боку зовнішніх
порушників, так і з боку внутрішніх зловмисників.
Несанкціонований доступ до інформації осіб, не допущених
до неї, умисні або ненавмисні помилки операторів, користувачів
або програм, невірні зміни інформації внаслідок збоїв обладнання
призводять до порушення найважливіших властивостей
інформації (конфіденційності, доступності і цілісності), роблять її
непридатною і навіть небезпечною. Її використання може
призвести до матеріального і / або моральної шкоди, тому
створення системи захисту інформації в ІТТ стає актуальним
завданням для сьогодення.
Безпека інформації в інформаційній системі або
телекомунікаційної мережі забезпечується здатністю цієї системи
зберігати конфіденційність інформації при її введенні, виведенні,
передачі, обробці та зберіганні, а також протистояти її
руйнуванню, розкраданню або спотворенню. Безпека інформації
забезпечується шляхом організації допуску до неї, захисту її від
перехоплення, спотворення і введення неправдивої інформації.
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ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ МЕРЕЖ 5G
Ткачук Владислав Ігорович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Телекомунікацій
м. Київ
Мережева технологія 5G обіцяє змінити можливості підключення до всього,
починаючи від розумних міст та комунальних підприємств, закінчуючи
підключеними автомобілями та аварійними службами. Але, неможливо оминути
увагою критичні питання безпеки. Кібербезпека 5G потребує значних
удосконалень, щоб уникнути зростаючого ризику злому. Деякі проблеми з безпекою
виникають через саму мережу, а інші стосуються пристроїв, що підключаються
до 5G. Але обидва аспекти ставлять під загрозу споживачів, уряд та бізнес.

Хоча плюси 5G надзвичайно привабливі для бізнесу та
постачальників послуг по всьому світу, його впровадження також
створить значні ризики для організацій, які його використовують,
особливо для тих, хто все більше залежить від віртуалізованої чи
хмарної інфраструктури. Частково проблема вразливості полягає в
тому, що сама швидкість 5G пропонує великий потенціал для атак
відмови в обслуговуванні (DoS), які можуть перевантажити
мережі компаній.
Зрозуміло, що будь -яка нездатність належним чином
захистити 5G до його впровадження може мати жахливі наслідки
для бізнесу та державних органів.
Найбільший відомий ризик - це хакери, будь то ворожі
уряди, злочинці чи навіть підлітки, які володіють технічними
знаннями, які мають доступ до систем, вимикають їх або крадуть
дані. У майбутньому, коли ключові послуги будуть спиратися на
5G, хакери мають великий потенціал спричинити серйозні збої в
роботі лікарень, служб швидкої допомоги, поліції та пожежної
служби.
Будь-хто, хто подорожує на автомобілі, що керує собою,
також може зіткнутися з серйозними ризиками для безпеки, якщо
хакер візьме під контроль їхній автомобіль. Тим часом основні
комунальні підприємства, такі як газ, електрика та вода, могли
бачити, що їхні мережі та лінії постачання перериваються через
цільові атаки DoS. До питання безпеки примикає питання
доступності. Коли організації залежать від роботи мережі 5G, вони
повинні мати план дій на випадок непередбачених ситуацій.
Окрім операторів мобільного зв’язку, що забезпечують
покриття, та користувачів, які належним чином захищають свої
мережі, регуляторним органам також потрібно буде уважно
вивчити найкращі способи вирішення проблем уразливості та
395

безпеки, які викликає 5G, особливо з огляду на мільярди
пристроїв, які будуть під’єднані знову до Інтернет.
Список використаних джерел:
https://www.gsma.com/membership/wp-content/uploads/2019/11/5G-Research_A4.pdf
5. https://www.researchgate.net/publication/316244138_A_Comprehensive_Guide_to_5G_Security
4.
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ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ERLANG ДЛЯ
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Сторчак Каміла Павлівна
Тушич Аліна Миколаївна
Молявчик Владислав Олегович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій
м. Київ
Сьогодення вимагає від інженерних систем не лише виконання поставлених задач,
але і здатності здобувати, обробляти та застосовувати отриману нею
інформацію. Саме тому набувають все більшої популярності системи штучного
інтелекту, засновані на нейромережевому підході. Відповідно актуальною є задача
використання тієї чи іншої мови програмування з усього спектру представлених
наразі для моделювання такої системи.

Сьогодні штучну нейронну мережу можна реалізувати
кількома мовами програмування, зокрема і використовуючи готові
фреймворки. Проте паралельність та розподіл нейронної мережі
важко уявити в архітектурах популярних мов програмування,
таких як C / C ++, C #, Java і так далі.
Причиною проблеми в даному випадку є те, що важко
мислити та розробляти нові ідеї мовою, яка для цього не
призначена і не має відповідних елементів.
З архітектурної точки зору, мови для моделювання
нейронних мереж значно відрізняються від мов програмування,
що використовуються в даний час. Щоб розробити надійну мережу
та зосередитись на задачах штучного інтелекту, не турбуючись
про мову програмування, потрібні інструменти, які точно
відображають цю сферу. Вони можуть значно спростити
концептуальну сторону розвитку та вираження ідей.
Наразі для моделювання нейронної мережі значного
поширення набули мови програмування Python (за наявність
фреймворків для розробки та спеціалізованих бібліотек) та Prolog
(за простоту алгоритмів, що базуються на доведенні того, чи є
задане цільове твердження наслідком з напередзаданих фактів та
правил).
Отже, мова програмування для написання нейронної мережі
повинна задовольняти наступні вимоги:
1. Біологічні нейронні мережі складаються з незалежних,
паралельних, розподілених процесорних одиниць нейронів. А отже архітектура нашої мови
програмування вимагає підтримки таких елементів,
незалежних процесів, які можуть запускатись
паралельно і легко розподілятись на сучасному
обладнанні.
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2. Біонейрони спілкуються між собою за допомогою
сигналу. Мова програмування повинна забезпечувати
комунікацію процесів за допомогою повідомлень або
сигналів.
3. Нейронна мережа потребуватиме стійкості, отже мова
програмування повинна мати можливість легко
відновлюватись після помилок.
4. Якщо довільний компонент мережі вимикається або
«зависає», система повинна мати можливість його
автоматично відновити або перезапустити. Процеси
повинні мати кілька рівнів безпеки, щоб відстежувати
продуктивність один одного, контролювати помилки
та допомагати відновлювати дані з пошкоджених
елементів.
5. Хоча нейронна мережа піклується про власне
навчання, впроваджуючи нові ідеї, культивуючи та
накопичуючи досвід, є також те, що біологічні системи
не можуть зробити зі своїм розумом - біологічні
системи не можуть змінити свої нервові структури.
Однак, для моделювання нейронної мережі мова
програмування повинна дозволяти «гарячу» заміну
коду, щоб система могла виправляти помилки та
оновлюватись в режимі реального часу.
6. Якщо система може працювати тривалий час, помилки
повинні бути локальними і бути виправлені самою
системою.
7. Також враховуйте, що нейромережеві системи
повинні керувати багатьма складними системами, а
мова повинна підтримувати просте створення
драйверів для різних пристроїв.
Усі ці інструменти також пропонує функціональна мова
програмування Erlang, яка, наразі, не є такою ж популярною через
свою складність як Python та Prolog, хоча і має дещо більше
плюсів. Відповідно до вимог, які накладаються на вибір мови
програмування для штучної нейронної мережі, Erlang володіє
наступними перевагами:
1. Інкапсуляція примітивів - існує ряд механізмів для
обмеження наслідків відмови. Тобто можливість
ізолювати процеси, щоб вони не нашкодили один
одному.
2. Паралельність - мова підтримує простий механізм
створення паралельних процесів і маршрутизації
повідомлень між процесами. Завдяки цьому є
ефективним перемикання контексту між процесами та
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обмін повідомленнями. Паралельні процеси також
розумно організовують час на CPU, щоб жоден із
процесів не монополізував його.
3. Визначення примітивних помилок – дозволяє процесу
спостерігати за іншим процесом та помічати його
завершення з довільної причини.
4. Прозорість виявлення - якщо відомий ідентифікатор
процесу, то є можливість надіслати йому
повідомлення.
5. Динамічне оновлення коду - є можливість динамічно
змінювати код у працюючій системі. Оскільки багато
процесів виконують один і той же код, є механізм, за
допомогою якого процеси можуть запускати «старий»
та «новий» код.
6. Стабільна архітектура, яка переживе крах.
7. Оновлення коду - дозволяє оновлювати код у
запущеній системі.
8. Інфраструктура - для запуску / зупинки системи,
ведення журналу (логів) помилок тощо.
Erlang як мова була розроблена для створення розподілених,
заснованих на процесах, парадигматично надійних та стійких до
несправностей систем паралельного обміну повідомленнями.
У випадку з цією мовою існує дуже точне призначення
області застосування розвитку нейрокогнітивних систем.
Список використаних джерел:
1. А.М. Тушич, К.П. Сторчак, А.П. Бондарчук, та А.О. Макаренко, “Вимоги до
інтелектуальних систем аналізу даних та їх класифікацій”, Науково-технічний журнал
“Телекомунікаційні та інформаційні технології”, №1, c. 31-36, 2019.
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Київ, 2020, с. 303-304.

399

НЕБЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Шпуй Валентин Іванович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут Захисту Інформації
м. Київ
Описано причини, мету, необхідність та способи запобігання хакерських атак на
промислові ВС-системи.

Заголовки ЗМІ рясніють новинами про останні атаки і
постраждалих від них. Гучних випадків вже було так багато, що
зараз вони не здаються чимось особливим. Але атака на Honda - це
тривожний дзвіночок, який вказує на появу нової небезпечної
тенденції. Якщо раніше хакери були націлені насамперед на ІТінфраструктуру, а вже потім поступово захоплювали операційні
технології (ОТ) і промислові системи управління (АСУ ТП), то
зараз зловмисники все частіше атакують безпосередньо відкриті
системи (далі – ВС).
Причини націленості хакері на ВС: Довгий час ВС-системи не
були підключені до Інтернету і залишалися у відносній безпеці від
зовнішніх загроз. Але зараз ринок промислового Інтернету речей
(IIoT) зростає все стрімкіше, і в транспортній, нафтогазовій,
виробничої, енергетичної та комунальній сферах стало з'являтися
все більше підключених компонентів.
Налагоджений зв'язок між ВС-пристроями і системами
дозволяє ефективніше контролювати найважливіші виробничі
процеси і забезпечувати безперебійну роботу обладнання. Але чим
сильніше пов'язані системи на виробництві та об'єктах критичної
інфраструктури, тим вище ймовірність того, що кібератаки
викличуть серйозний збій в їх роботі і призупинять виробничий
процес.
Причини вразливості ВС-пристроїв: Пристрої операційних
технологій - це, по суті, електронні інструменти, необхідні для
управління, моніторингу та обслуговування обладнання, систем і
процесів.
ВС в промисловості - це різні датчики, виконавчі механізми,
роботи і програмовані логічні контролери.
В наші дні суть операційних технологій кардинально
змінилася. Все більше виробників бачать переваги підключення
ВС-пристроїв, які дозволяють ефективніше контролювати і
оптимізувати процеси, проводити більш глибокий аналіз даних і
оперативніше отримувати повідомлення при виникненні збоїв у
роботі.
Історія створення і еволюції ВС-пристроїв допомагає
зрозуміти причини їх уразливості:
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Типова промислова мережа включає в себе пристрої
декількох виробників, які можуть бути несумісні один з одним.
Ці пристрої створюються зі слабкими або жорстко
закодованими паролями.
Їх програмне забезпечення часто неможливо оновити або
виправити. Проблема може бути в тому, що багато ВС-пристрої не
можуть тривалий час перебувати в автономному режимі для
установки оновлень.
ІТ-фахівцям не дають повну інформацію про те, які ВСпристрої встановлені на підприємстві.
Останній пункт, мабуть, основний. У більшості компаній за
безпеку відповідає ІТ-відділ, проте ВС-пристрої випадають з
комплексної системи, знижують рівень безпеки та ускладнюють
роботу ІТ-фахівцям, які не знають, що з ними робити.
Підключення до Інтернету ВС-пристрої стають слабкою ланкою в
ланцюзі безпеки і піддають ризику всю компанію.
Необхідність захисту ВС: Хакери прекрасно знають про
уразливість операційних технологій і все частіше починають атаку
з цього вектора. До того ж, вже зараз створюються нові різновиди
шкідливого ПО для атак безпосередньо на ВС-пристрої, наприклад
EKANS. Незважаючи на те, що поки шкідливе ПО для АСУ ТП
залишається відносно рідкісним явищем, недавні успішні атаки,
проведені за допомогою шкідливий Triton (Trisis) і Industroyer,
спровокують розробку і використання подібних шкідливих
програм в майбутньому.
Не варто відкладати захист ВС-пристроїв на потім - як
мінімум тому, що зараз неможливо по-справжньому оцінити
масштаб загрози. більшість компаній-жертв, постраждалих від
атак на ВС, що не повідомляють про це громадськості через острах
зізнатися у витоку даних. Їхнє мовчання становить небезпеку для
потенційних жертв: якщо про атаки не повідомляти, у інших
компаній буде менше шансів дізнатися про них і вжити заходів.
Способи захисту від атак на ВС: Виявлення ресурсів в ВСсередовищах. Операційні технологічні мережі часто складно
влаштовані, і у багатьох організацій виникають труднощі з
визначенням повного набору ВС-ресурсів. Для ефективного
захисту операційних технологічних мереж потрібна повна
видимість підключених до них активів.
Сегментація мереж. У сучасному світі сегментація мереж
дозволяє ізолювати активи в мережі, а міжмережевий екран зі
знанням специфічних для протоколів ВС може сканувати трафік
на предмет потенційно шкідливого контенту або команд і
забезпечувати контроль доступу через кордони сегмента ВСмережі.
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Запобігання загроз ВС. Стратегії кібербезпеки операційних
технологій часто орієнтовані на виявлення через можливість
помилкових повідомлень про помилки з боку інструментів
запобігання загрозам. Розгортання системи запобігання загрозам
операційних технологій дозволяє організації надійніше захистити
ВС-пристрої.
Список використаних джерел:
1. Інтернет-джерело: https://blog.checkpoint.com/2021/07/22/tips-for-securing-yourindustrial-control-systems-with-a-safer-operational-technology-ot-environment/
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ВРАЗЛИВІСТЬ 5G МЕРЕЖ
Шрам Максим Миколайович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій
м. Київ
На відміну від мереж попередніх поколінь, 5G
підтримує більше видів послуг та має більш широкий спектр задач,
з’являються нові види загроз. Тому виникає питання в забезпеченні безпеки в
цих мережах. Для побудови системи, якій всі можуть довіряти, потрібні
узгоджені
обов'язки, уніфіковані стандарти та чітке регулювання.
Ключові слова: 5G, безпека, мережі, вразливість, загрози.

З швидким розвитком мобільних мереж п'ятого покоління
постає питання в забезпеченні безпеки в цих мережах.
Незважаючи на те, що в стандарти 5G включені вбудовані функції
безпеки, самої по собі мережевої інфраструктури недостатньо для
вирішення всіх проблем, пов'язаних з безпекою.
Найбільшою відміною 5G від мереж минулого покоління –
більш висока швидкість інтернету. Теоретична можлива
швидкість коливається від 10 до 20 Гбіт/с з мінімальними
затримками в передачі сигналу (всього 1-2 мс). До прикладу,
максимальна теоретична можлива швидкість в 4G складає до 1
Гбіт/c з затримкою сигналу 10 мс, а в 3G – до 42 Мбіт/с з відгуком
100 мс. На відміну від мереж попередніх поколінь, 5G підтримує
більше видів послуг та має більш широкий спектр задач. Такі
технології, як пристрої, підключені до Інтернету речей (IoT),
доповненої реальності (AR), віртуальної реальності (VR) та інші,
вимагають швидкої, надійної та обширної мережі, щоб не
відставати від темпів розвитку.
Нові підприємства та нові технології, що працюють в епоху
5G, зіткнуться з новими проблемами безпеки та конфіденційності.
Майбутні мережі зв'язку 5G не тільки успадкують уразливості
мереж четвертого покоління, а й можуть обзавестися новими
недоліками безпеки. Поряд з високою швидкістю (в 10-1000 разів
більшою ніж у 4G), низьким енергоспоживанням і мінімальними
затримками сигналу, очікується активне використання в мережах
5G технологій віртуалізації мережевих функцій (Network Function
Virtualization). Заміна апаратних елементів програмними має
багато позитивних ефектів, проте потенційно зробить стільникові
мережі ще більш уразливими для атак зловмисників.
Безпека в 5G – це захищеність інформації і підтримуючої
інфраструктури від випадкових або навмисних впливів
природного або штучного характеру, що можуть призвести до
нанесення шкоди власникам або користувачам інформації і
підтримуючої інфраструктури.
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Основними загрозами в 5G мережах є:
Загрози пов'язані з навколишнім середовищем (стихійні лиха,
техногенні катастрофи і т.д.);
Технічні (відмови обладнання і програмного забезпечення, витік
інформації по каналах зв'язку і т.д.);
Людські (в результаті навмисних і ненавмисних дій).
5G використовуватиме мобільні хмари, SDN та NFV для
вирішення завдань масового підключення, гнучкості та витрат.
Маючи всі переваги, цим технологіям також властиві проблеми
безпеки. проблеми безпеки та конфіденційності зв’язку будуть
більш помітні, коли до 5G мереж буде підключено більше
користувачів, наприклад пристрої Інтернету речей, і нові
різноманітні набори послуг, які пропонуються в 5G.
Безпека мереж 5G повинна бути розроблена як наскрізний
(end-to-end) логічний рівень, що враховує специфіку кожного з
наступних аспектів:
Архітектури мережевої безпеки;
OAM (Операції, адміністрування та управління);
Інтерфейсів на межі з зовнішніми мережами.
Підсумовуючи це, велика ймовірність, що поряд із
впровадженням нових технологій та послуг 5G, виникнуть нові
типи загроз та виклики безпеці.
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МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
ПРОЦЕСОРІВ У СИСТЕМІ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ
Ярчук Андрій Андрійович

Державний університет телекомунікацій
м. Київ
Метою доповіді є постановка та рішення задачі оптимального резервування
структури високопродуктивних процесорів, що будуються на базі непозиційної
системи числення у залишкових класах (СЗК).

Однією з основних вимог, що пред'являється до сучасних
комп'ютерних систем (КС), які працюють у реальному часі, є
забезпечення заданого рівня надійності їх функціонування. Це
пов'язано, перш за все, з тим, що вихід з ладу або навіть
короткочасний збій у роботі таких КС може призвести до аварій
або завдати серйозної економічної шкоди.
Існує два основні підходи для підвищення надійності КС
підвищення надійності окремих логічних елементів (використання
нової елементної бази) та введення різних типів надлишковості
(застосування різних видів резервування).
Оскільки надійність елементів КС визначається рівнем
розвитку технології, то очевидно, що введення надлишковості при
використанні будь-якої елементної бази є найбільш ефективним
шляхом підвищення надійності КС. У той же час, застосування
кодів у СЗК дає можливість підвищити надійність КС за рахунок
використання властивостей СЗК (малорозрядність, рівноправність
та незалежність залишків). Це дозволяє більш ефективно
застосовувати структурне резервування у порівнянні з кодами, що
представлені позиційною системою числення (ПСЧ).
При використанні резервування, формулювання задачі
оптимального резервування можливе в двох варіантах пряма
задача, коли потрібно забезпечити ймовірність безвідмовної
роботи КС не менше заданої, при мінімальних витратах; обернена
задача, коли потрібно забезпечити максимально можливу
ймовірність безвідмовної роботи КС при заданих витратах.
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СЕКЦІЯ №4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ
РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ СФЕРІ
Пікож Яна Олександрівна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва
м. Київ
Мале підприємство як самостійний і незамінний елемент ринкової економіки є
одним із дієвих важелів для розв’язання різних економічних та соціальних завдань.
Малі підприємства у телекомунікаційній сфері також мають велике значення та
вирішують різноманітні поставлені перед ними задачі. Проте ці задачі часто
супроводжуються перешкодами, подоланням яких потрібно займатись, аби малі
підприємства були успішними та затребуваними на ринку телекомунікаційних
послуг.

Мале підприємство в телекомунікаційній сфері – це
підприємство
будь-якої
форми
власності,
що
надає
телекомунікаційні послуги і діє незалежно та самостійно
відповідно до законодавчих актів як фізична чи юридична особа,
метою діяльності якого є задоволення потреб споживачів у даній
сфері та отримання прибутку.
Малі підприємства в телекомунікаційній сфері займаються
телефонізацією населених пунктів, таксофонними послугами,
доступом до глобальної мережі Інтернет, мобільним зв’язком,
комп’ютерними послугами, кабельним телебаченням, науковопрактичною діяльністю тощо.
Перешкоди для малих підприємств у телекомунікаційній
сфері формуються під впливом економіки та закономірностей
управління.
Проблеми та перешкоди можуть різнитись від регіону до
регіону, але основними можна назвати такі:
- недосконалість законодавства;
- відсутність стабільного політичного та економічного
становища в Україні;
- недостатньо налагоджена взаємодія між регіонами;
- використання застарілого та зношеного обладнання.
Недосконалістю законодавства треба називати те, що в
Україні законодавчі документи не відповідають сучасному
розвитку економіки та суспільства загалом. Говорячи по-іншому,
законодавство не є повністю підточеним під інформаційне
суспільство.
А
саме
в
такому
суспільстві
сфера
телекомунікаційних послуг може досягти свого найбільшого
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розвитку. Вирішенням цієї проблеми мають займатися
уповноважені для цього органи. Їм потрібно «осучаснити» наявні
закони (або ж, за необхідністю, повністю їх переробити чи визнати
такими, що втратили чинність), а також створити єдину спільну
базу законодавства, що відповідає за сферу телекомунікацій. Ще
одним варіантом можна назвати створення конкретного
законодавства, яке буде регулювати саме діяльність малих
підприємств у цій сфері, для простішого оформлення фірм, меншої
навантаженості документами, конкретними умовами діяльності та
обов’язками і т.д.
Така перешкода розвитку малих підприємств у
телекомунікаційній сфері, як відсутність стабільного політичного
та економічного становища в Україні, впливає і на великі
підприємства також, та не вирішується за кілька років. Для цього
всі можливі галузі мають зробити все залежне від них. Зміни в
цьому напрямку допоможуть не лише сфері телекомунікацій, а і
будь-якій іншій, тому що позитивна політична та економічна
ситуація в країні впливає на все так само позитивно.
Недостатньо налагоджену взаємодію між регіонами
можливо покращити у тому випадку, коли буде усунена перша
перешкода, а саме проблеми із законодавством. На мою думку, на
державному рівні має бути закріплена система взаємодії та
взаємодопомоги регіонів з один одним та один одному. Це
підвищить стан розвитку малих підприємств телекомунікаційної
сфери у регіонах, які цього потребують, та надасть
високорозвинутим у цьому напрямку регіонам надійну опору та
партнерство.
Використання застарілого та зношеного обладнання може
згубно впливати і на великі підприємства, але у малих фірм та
організацій зазвичай немає таких інвесторів та фінансових
можливостей, як у великих. Саме тому вони змушені
задовольнятися тим, що є. Подолати цю перешкоду може
співпраця з великими підприємствами та, що є більш бажаним,
підтримка з боку держави. На сьогодні не існує певного закону чи
постанови про регулювання цього питання, що, знову таки,
повертає нас до першої названої перешкоди. З цього випливає, що
перш за все потрібно вирішити проблему із законодавством, аби
вирішити всі наступні.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ
МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ
Ткаченко Дмитро Євгенійович
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва
м. Київ
Найвпливовішою та найважливішою частиною телекомунікаційної сфери сміливо
можна назвати мобільний зв’язок. Не зважаючи на це, український ринок
мобільного зв’язку суттєво відстає за рівнем від світового. Саме для того, аби
змінити сучасне становище, потрібно досліджувати перспективи розвитку у
даному сегменті телекомунікацій.

Основними сегментами на ринку телекомунікацій є
мобільний зв'язок, телефонний фіксований зв'язок та послуги
доступу до мережі Інтернет. Найвагомішу частку, що складає 57%,
має мобільний зв’язок. На сьогодні зона покриття мобільним
зв’язком займає близько 98% території України.
Мобільний зв'язок окрім дзвінків включає в себе також
послуги передачі текстових і мультимедійних повідомлень,
передачу даних та Інтернет, а також роумінг. За останні роки
можна відслідкувати тренд на перехід від голосової телефонії до
текстової комунікації. Така тенденція стимулює мобільних
операторів до розробки власних платформ для спілкування з
метою втримання поточного рівня споживання трафіку
абонентами або навіть збільшення його рівня.
Бар'єрами входу на ринок мобільного зв'язку перш за все є
необхідність отримання ліцензії доступу до радіочастот, також
сюди слід віднести високу капіталомісткість діяльності з надання
послуг мобільного зв'язку, тобто необхідність величезних витрат
на створення мережі базових станцій для забезпечення
достатнього рівня покриття. Враховуючи стрімкий розвиток сфери
телекомунікацій, стандартними послугами зв'язку важко тривалий
час втримувати свої позиції на ринку.
Можемо сказати, що на ринку послуг мобільного зв'язку
існує низка проблем. Серед найбільш вагомих можна виділити
завищення тарифів на послуги зв'язку та часто неналежна якість
даного зв'язку, що викликає незадоволеність з боку споживачів і
занепокоєння з боку регуляторів даного ринку.
З метою забезпечення ефективного функціонування ринку
послуг мобільного зв'язку України потрібно:
- надати більше повноважень органам тарифного регулювання та
контролю якості зв'язку;
- стимулювати входження на ринок нових технологій, що
забезпечить конкуренцію
409

- адаптація законодавства у сфері інформатизації та послуг
зв'язку до світового.
Ситуація на ринку мобільного зв'язку України на
сьогоднішній день досить неоднозначна. Оператори активно
змагаються між собою шляхом розробки нових продуктів. Наразі
основним негативним наслідком такої конкурентної боротьби є
значне підвищення тарифів на фоні недосконалого мобільного
зв'язку. Тож ключовими завданнями держави є забезпечення
доброчесності операторів по відношенню до своїх конкурентів та
абонентів, постійний моніторинг якості наданого операторами
зв'язку, а також регулювання рівня тарифів на послуги зв'язку.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ
СФЕРИ В УКРАЇНІ
Черевко Любов Григорівна
Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут менеджменту та Підприємництва
м.Київ
Мета статті полягає у вивченні змісту державного регулювання у сфері
телекомунікацій, розглядатимуться засади та будуть проаналізовані сучасні
тенденції розвитку ринку телекомунікаційних послуг України. У статті
розкрито характерні особливості функціонування національного ринку
телекомунікаційних послуг, котрі впливають на форми і методи державного
регулювання із виявленням специфіки організації моделі управління сферою
телекомунікацій України. Обгрунтовано напрями удосконалення регуляторної
політики держави у сфері телекомунікацій.

Постановка проблеми. Державне регулювання економіки
відіграє важливу роль у розвитку національної економіки, так і
сфери телекомунікацій зокрема, що особливо пов’язано із
активною фазою конвергенції останньої із сферою
інформатизації (інформаційних технологій) та формування
політики регулювання цих сфер світовими інституціями як
однієї сфери електронних комунікацій. Сфера телекомунікацій
є базисом національної економіки та будь-якої її сфери
діяльності, ефективність якої ґрунтується на зростаючій потребі
цілеспрямованого обміну впорядкованими даними. Проте
зростаюча роль телекомунікацій в сфері послуг та побудові
інформаційного
суспільства
в
Україні
обмежується
стримуючим розвитком ринку телекомунікаційних послуг,
пов’язаним із різноманітними проблемами та протиріччями, які
не сприяють посиленню стратегічного положення України у
лідерах по рівню розвитку телекомунікацій та інформаційнокомунікаційних технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціально-економічні
відносини з надання телекомунікаційних послуг та їх державне
регулювання
залишаються
практично
недослідженими
вітчизняними науковцями. Окремі аспекти їх державного та
правового регулювання розглядались в працях О.М. Боярчука,
Ю.М. Батуріна, О.Ю. Кашинцевої, В.О. Калятіна, В.В. Коваля,
Т.В. Стройко, К.С. Шапошникова, Л.В. Шостак, А.В. Шамраєва
та
ін.
Значний
внесок
в
дослідження
проблем
телекомунікаційної сфери зробили вчені П.П. Воробієнко, В.М.
Гранатуров, В.В. Коваль, В.М. Орлов, О.С. Редькін, В.О. Стрій,
М.М. Філон, Н.А. Хрущ та інші. В дослідженнях зазначених
авторів наводиться обґрунтування необхідність державного
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втручання на ринок телекомунікаційних послуг, через ринкові
провали чи невдачі.
Виклад основного матеріалу дослідження. В загалі регулювання
виступає як правовий інструмент для здійснення політики
державного втручання в економіку чи її галузі, а головною його
метою – є захист громадських інтересів і суспільного
добробуту. Система державного регулювання складається з
наступних
складових:
1)
інструментів
нормативного
регулювання; 2) регуляторних процесів; 3) інститутів; 4)
політики регулювання
Державна регуляторна політика у сфері господарської
діяльності, згідно Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», –
напрям державної політики, спрямований на вдосконалення
правового регулювання господарських відносин, а також
адміністративних відносин між регуляторними органами або
іншими
органами
державної
влади
та
суб'єктами
господарювання,
недопущення
прийняття
економічно
недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення
втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та
усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що
здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені
Конституцією та законами України [9]. Принципами державної
регуляторної
політики
є:
доцільність,
адекватність,
ефективність, збалансованість, передбачуваність та прозорість
та врахування громадської думки [9]. Розпочата реформа
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності включає підвищення якості регулювання за
допомогою
ефективнішого
узгодження
нормативних
політичних цілей та спрощення адміністративних процедур і
дерегулювання, а також передбачає реформу системи
державного контролю (нагляду. Кожна держава за роки свого
існування вибудувала унікальну систему регулювання, яка
функціонує на законах, правилах, процедурах для їх потреб,
тому все частіше впроваджується така політика регулювання,
яка направлена на зміцнення інститутів для більш ефективнішої
системи
регулювання.
Державне
регулювання
ринку
телекомунікаційних послуг – це сукупність форм і методів
цілеспрямованого впливу держави (національного регулятора
та інших органів державної влади) на розвиток ринку
телекомунікаційних послуг. Державне регулювання ринку
телекомунікаційних послуг безпосередньо впливає і на
споживачів, і на виробників телекомунікаційних послуг.
412

Формою
ж
взаємодії
споживачів
і
виробників
телекомунікаційних послуг є договірні відносини.
Основними
тенденціями
функціонування
ринку
телекомунікаційних послуг в Україні є [10]: ‒ скорочення
доходів операторів фіксованого телефонного зв'язку, що
пов'язано із заміщенням послуг з боку операторів мобільного
зв’язку;
– активне впровадження телекомунікаційних мереж рухомого
(мобільного) зв’язку третього покоління (3G);
– запровадження операторами пакетування високошвидкісних
мультимедійних послуг передачі даних (голосова телефонія,
доступ до Інтернету та телебачення) із зростанням обсягів цих
послуг;
– розвиток мобільного широкосмугового зв'язку, як
найдинамічнішого сегменту ринку телекомунікацій, являється
для більшості населення єдиним варіантом для доступу до
мережі Інтернет. Як засвідчує світовий досвід розвинутих країн
щодо ефективності регулювання ринку телекомунікаційних
послуг, основними засадами в її досягненні є наступні
пропозиції: ‒ скорочення регуляторних обмежень до мінімуму,
необхідного для забезпечення якості обслуговування,
включаючи універсальні послуги, а також для вирішення
проблеми обмежених ресурсів; ‒ регулювання сфери
телекомунікацій повинно бути предметом перевірки міри його
застосування та більшої прозорості; ‒ незалежності регулятора
в сфері телекомунікацій із відсутністю відповідальності перед
будьяким постачальником базових телекомунікаційних послуг
та неупередженістю в рішеннях по відношенню до всіх
учасників ринку; ‒ регуляторна діяльність має бути спрямована
на
спрощену
процедуру
та
забезпечення
гарантії
взаємоз'єднання, посилення конкуренції для розподілу
радіочастот, а також зменшення витрати на ліцензування.
Останнє десятиліття стало одним із ключових у змінах
національного ринку телекомунікацій, що вимагає від суб’єктів
ринку необхідності адаптуватися і розвиватися, щоб залишатися
конкурентоздатними. Розвиток нових видів послуг та
ускладнення міжоператорських відносин обумовлює появу
нових правових питань та викликів для існуючої нормативноправової бази. В таких умовах на регуляторні органи
покладається завдання із розробки законодавства та його
виконання у відповідності до розвитку інформаційних та
телекомунікаційних технологій
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Телекомунікації відіграють важливу та особливу роль як у
розвитку економіки , так і у створенні належних умов
життєдіяльності народу України ,оскільки їх основним
призначенням є забезпечення обміну інформацією у різних
сферах суспільства. Аналіз стану економіки України за останні
десятиріччя свідчить про те, що завдяки лібералізації розвиток
сфери телекомунікацій став показником розвитку держави
,підйому національної економіки, значущості держави на
міжнародному ринку, крім того, він має вкрай важливе значення
для суспільства. Завдяки стрімкому технологічному прориву у
телекомунікаціях , появі нових технологій передачі даних та
сучасних телекомунікаційних послуг з'являється можливість
організовувати більш ефективну діяльність в усіх сферах
суспільства.
Враховуючи тенденцію збільшення попиту споживачів на нові
види телекомунікаційних послуг , у світі відповідно змінюються
і ринки надання цих послуг. На відповідних ринках
загострюється конкуренція у наданні послуг мобільного зв’язку
, широкосмугового доступу до мережі Інтернет, багатьох
різноманітних електронних послуг, телемедицини,електронної
освіти ,електронних бібліотек.
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